Minnesanteckningar från möte i
Kommunikationsgruppen NB riks;
skolrepresentanter
2021-03-04 kl. 10.00 – 11.30 digitalt via Zoom
Deltagare:
Hampus Frank ordf., Cathrin Backman Lövgren, Karin Stiernblad, Maria Kvarnmarker, Emma Söderberg,
Hanna Johansson, Ralph Engstrand, Maria Elinder.
1) Mötets öppnande
Ordförande Hampus hälsar välkommen. Val av sekreterare: Maria E.
2) Dagordning - ok
3) Förra mötets anteckningar 2021-02-04 (bifogas) - ok
4) Verksamhetsplan
a. Verksamhetsplan 2021, utkast daterad 2021-02-18 bifogas.
Hampus och Cathrin har styrelsens uppdrag att tillsammans med Maria E utarbeta förslag till
verksamhetsplan för NF:s Kommunikation 2021. Mötet diskuterade utsänt förslag. Önskemål att
ordentlig budget avsätts för annonsering i sociala media. Viktigt att sponsra bra inlägg för att öka
intresset för NB.
b. Aktuellt kring sociala medier.
Hanna arbetar en dag per vecka, idag dag 10. Följer skolornas flöden. Har gjort några inlägg som
lyfter NB: skickar förfrågan till skolan först, samt nämner skolan under fotot. Gäller att väcka
intresse – bilderna behöver vara kul!
Förslag från gruppen att Hanna informerar vid NF årsmöte 23/4, bl.a. tankar kring budskap att
lyfta i sociala media och hur skolorna kan bidra med material. Då bör även nämnas planerat
webbinarium Ungdomskommunikation.
Fortfarande problem att få betalning via kreditkort till Facebook att fungera. Hanna och Maria
arbetar vidare med detta.
c. Ev. JS-folder Naturbruk: se https://show.jssverige.se/meeting/85c02ae0-c477-4514-b2945b6c77897877 + bilaga
Bra idé att arbeta vidare med. Annonserna bör hänga ihop med det redaktionella innehållet om
naturbruksprogrammet, t.ex. branschens presentation av medarbetare som har gått NB.
d. NB1-enkät 2020: ppt jmfr 2017, 2015 + textsvar: tips hur synas? (bifogas).
NB1-enkäten visar att ungdomarna väljer NB för att det är kul – inte för jobbmöjligheter i
framtiden. Detta är viktigt att ta fasta på i vår ungdomskommunikation.
e. Planera webbinarium Ungdomskommunikation.
Förslag: to 6 maj 2021 kl. 14 – 16 via zoom.
Målgrupp: NB-skolornas skolledare, kommunikatörer, SYV.
Program: Vad görs i föreningen och vad planeras (verksamhetsplanen), kort visning av hemsidan,
kort reflektion från NB1-enkäten. Fokus på sociala media: hur kan vi samverka? Tips till skolorna
om inlägg som fungerar i gemensam marknadsföring. Frågor via chatten under mötet.
Vi bokar inte in någon extern föreläsare.
Maria E återkommer med programförslag till nästa möte.
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5) Rapporter
a. Logga naturbruk.se (ok från NF styrelse på Komm.gruppens förslag utarbetat av Hanna).
Den nya loggan naturbruk.se nyttjas nu som avsändare i sociala media. Loggan ska ersätta Nfloggan på de publika sidorna på www.naturbruk.se, medan NF-loggan blir kvar på
undersidorna ”För NB-skolor”.
b. Annons i JS-folder Gröna Jobb (bifogas).
Hanna i dialog med Maria E färdigställde NF:s banner-annons i Jobba Grönts kommande
digitala/fysiska folder. Den nya naturbruk.se-loggan används som avsändare.
c. Hur ser söktrycket ut vid NB-skolorna? Maria E m.fl. får förfrågan från olika medier. NF
sammanställer per 15/5. Många skolor rapporterar ökat söktryck, vilket förmedlas vidare där
media tar direktkontakt med skolor. Gröna arbetsgivare har lyft ökat söktryck Skogsbruk.
d. Övriga rapporter
Nästa Yrkes-SM planeras 10 – 12 maj 2022 i Växjö.
6) Nästa zoom-möte
ons. 14 april kl. 14.00 – 15.30
På dagordningen: läget sociala medier, planering inför webbinarium Ungdomskommunikation.

7) Övrigt
a. Idol 2021: förfrågan har kommit från TV4 om att sprida information till Nb-skolornas elever. Tips
att Maria E mejlar info till mejllistor Kommunikatör samt Elevboende.
b. SLU har efter kontakt från Karin S och Maria E förtydligat behörighet i Nk2 till Lantmästarutbildningen. Maria E har tagit förnyad kontakt om att under varje aktuellt utbildningsprogram
förtydligas ersättningsmöjligheter för behörighet i Biologi 2 och Naturkunskap 2.
c. Karin S efterlyser material för digital mässa i nordvästra Skåne, där åk 8-eleverna ska få
programinformation, inte skolinformation.
8) Mötets avslutande
Hampus tackar mötesdeltagarna för som vanligt värdefullt engagemang.

Vid datorknapparna

Maria Elinder maria.elinder@naturbruk.se
Naturbruksskolornas Förening, www.naturbruk.se tel. 070 - 56 87 318

Sändlista:
Önnestad Hampus Frank <hampus.frank@onnestadsgymnasiet.se>, Cathrin Backman Lövgren
<cathrin.backmanlofgren@umea.se>, Karin Stiernblad <karin.stiernblad@svalov.se>, Maria Kvarnmarker
<maria.kvarnmarker@vgregion.se>, Emma Söderberg <emma.soderberg@oknaskolan.se>, Jessica Wennerström
<jessica.wennerstrom@realgymnasiet.se>, Älvdalen Hanna Johansson <hanna.johansson@alvdalen.com>,
Engstrand Ralph <ralph@naturbruk.se>, Elinder Maria <maria.elinder@naturbruk.se>
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