Naturbruksskolornas Förening org.nr 822003-5086
styrelseprotokoll 2021-05-26

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte i Naturbruksskolornas Förening, NF
Datum:
Plats:

2021-05-26 kl. 10 - 12
Digitalt via Zoom

Närvarande
Styrelse:

Anneli Gunnars, Älvdalen, ordf.
Mimmi Höök Andersson, Gran, v. ordf.
Anna Giljam Nilsson, Real Gävle
Urban Vikström, Spånga
Sofie Alvarsson, Gamleby
Peter Nyman, Svenljunga
Hampus Frank, Önnestad
Suppleanter: Anna Rosén, Tenhult
Cathrin Backman Löfgren, Forslunda
Anette Larsson, Himmelstalund
Adjungerad: Maria Elinder, kanslichef NF

§ 1. Mötets öppnande. Val av sekreterare och justeringsperson
Beslut att välja Maria Elinder till mötessekreterare och Mimmi Andersson till
justeringsperson.
§ 2. Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll 2021-03-16 är justerat och läggs till handlingarna.
Protokollet läggs ut på naturbruk.se, tillsammans med bilagan Rapporter vid
styrelsemötet.
§ 3. Ekonomi och medlemsläget
Peter Nyman meddelar att inte så mycket har hänt hittills under året utöver att betala
löpande fakturor. Vid nästa möte redovisas ekonomisk uppföljning jämfört med budget.
NF:s kontokort accepteras inte av Facebook, varför Marias privata kort har fakturerats
hittills, men en annan lösning måste till snarast. Maria E planerar att under den närmaste
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månaden fakturera medlemsskolorna, var och en med unik medlemsavgift.
§ 4. Uppföljning av årsmötet 23/4
a. Verksamhetsplan och budget, årsmötesprotokoll
Mötet diskuterar de två målsättningar för 2021 som formulerats i verksamhetsplanen:
- att få igång närvaro i sociala medier med relevanta inlägg (utifrån målgruppens
intressen).
Beslut att Kommunikationsgruppen löpande återkommer till styrelsen med rapport.
- att minst 90 procent av medlemsskolorna tycker att det är bra att samverka för att öka
intresset för naturbruksutbildningar.
Beslut att Anneli G, Anette L och Maria E bildar en arbetsgrupp och återkommer med
förslag till enkätfrågor att tillsända rektor, bl.a. med olika frågor rörande samverkan.
b. Nya till valberedningen?
Omvald ledamot i valberedningen Claes-Göran Claesson aviserade vid det senaste
årsmötet att han inte önskar ställa upp för omval vid nästa årsmöte. Det är årsmötets
uppdrag att utse ny valberedning, inte valberedningens eller styrelsens, varför nästa
årsmöte bör informeras i förväg om behov av (minst en) ny ledamot i valberedningen.
§ 5. Konstituering av styrelsen samt fördelning av ansvarsområden
Anneli Gunnar omvaldes som föreningens ordförande av årsmötet 2021-04-23.
Styrelsen beslutar
att återvälja Mimmi Höök Andersson som föreningens vice ordförande,
att återvälja Peter Nyman till föreningens kassör,
att föreningens kanslichef Maria Elinder adjungeras till styrelsen som mötessekreterare,
att ordförande Anneli Gunnars och kassör Peter Nyman var för sig oinskränkt företräder
föreningen gentemot Swedbank AB,
att Peter Nyman fortsätter som behörighetsadministratör i föreningens internetbank,
att Anneli Gunnars och Maria Elinder utses till företagsanvändare i föreningens
internetbank,
att föreningens firma i övriga frågor, utöver gentemot Swedbank AB, tecknas av
ordförande Anneli Gunnars och vice ordförande Mimmi Höök Andersson, gemensamt i
förening.
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Beslut om övrig ansvarsfördelning i styrelsen
-

Anneli Gunnars, ordf.: Projekt, EUROPEA, LB-nätverkets styrgrupp, (+Skogsbruk)

-

Mimmi Andersson, v.ordf.: Internationellt + suppl. EUROPEA, Hund, (+lantbruk)

-

Peter Nyman, kassör: Skogsbruk

-

Sofie Alvarsson: Lantbruk inkl. LAMK, Naturturism, LB-nätverkets kompetensråd

-

Urban Vikström: Remisser, Djurvård, (+ Gymnasiesärskola)

-

Anna Giljam Nilsson: Rikskonferens NB, Hästhållning, Rekrytering av personal

-

Hampus Frank: Kommunikation

-

Anna Rosén: Läromedel, (+ Fortbildning, + Häst)

-

Anette Larsson: Trädgård, Gymnasiesärskola, (+ Djurvård)

-

Cathrin Backman Löfgren: Fortbildning, Kommunikation, (+ Läromedel).

Beslut att ledamöternas huvudområden publiceras på hemsidan, medan back-upområden (ovan inom parentes) inte skrivs ut på hemsidan.
§ 6. Kommunikationsgruppen, beslut angående kommunikatör
Maria E informerar att Hanna Johanssons uppdrag med NF:s sociala medier löper ut
2021-05-31. I NF:s budget räknas med fortsatt arbete 20 procent med sociala medier. Se
bilaga med minnesanteckningar från Kommunikationsgruppens möte 12/5, där gruppen
med eftertryck önskar att Hanna fortsätter sitt arbete under kommande läsår.
Beslut att följa Kommunikationsgruppens förslag att skolföreningens avtal med
Älvdalens Utbildningscentrum rörande kommunikatör Hanna Johanssons arbete med
sociala medier naturbruk.se, omfattning 20 procent av heltid, förlängs med 12 månader,
dvs för perioden 2021-06-01 — 2022-05-31,
att Maria E är Hannas primära kontaktperson i uppdraget med NF:s sociala medier,
samt att Peter Nyman signerar avtalet från skolföreningens sida.
§ 7. Europea Sweden
Anneli informerar att nästa EUROPEA-möte planerat fysiskt i Portugal 23 – 25 juni.
Möjlighet finns att delta digitalt i General Assembly den 24 juni.
Anneli efterfrågar att styrelsen framöver deltar med två representanter vid EUROPEAmöten för att skapa kontinuitet och stärka upp det svenska arbetet. Maria E föreslås som
den ena representanten, för att eftersträva kontinuitet i nätverksbyggande samt
förmedlande av information till medlemsskolorna.
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NF:s två EUROPEA-stipendier 2020 kunde ej nyttjas av berörda skolor pga Covid19pandemin, och ligger vilande tills nytt tillfälle ges.
Beslut att Mimmi A deltar (digitalt) i General Assembly 24 juni,
samt att föreningen framledes bekostar konferensavgift och resa till EUROPEA-möten
för två representanter från styrelse och kansli.
§ 8. Rikskonferens Naturbruk 2022
Gotland Grönt Centrum ställer gärna upp som värdar för Rikskonferens Naturbruk 2022.
Hushållningssällskapet Gotland föreslår konferens i vecka 17, onsdag – torsdag 27 – 28
april 2022, anpassat till färjans ankomst- och avgångstider.
Styrelsen diskuterar även ett eget förslag, innan påsk 2022, i vecka 14. Skolornas
verksamhet är mycket intensiv i vecka 17 och skolor kan ha mösspåtagning redan 29
april. Vid första mötet i höst diskuteras om årsmötet bör ligga under konferensen eller ej.
Förslag till konferenstema kan vara Hållbarhet och digitalisering.
Beslut att Maria E och Anneli G kontaktar Gotland angående val av bästa tidpunkt för
konferensen.
§ 9. NF och engagemang i Yrkes-SM
Worldskills Sweden, som arrangerar Yrkes-SM 10 – 12 maj 2022 i Växjö, efterlyser
kontakt med en yrkespartner för ”branscherna i naturbruksprogrammet”. NF genom
Maria E har varit en första kontaktlänk för Worldskills för att nå yrkesnämnderna, men
skolföreningen ser inte som rimligt att skolföreningen tar branschernas ansvar som
yrkespartner. Kristine Wiklund på Gröna arbetsgivare tar frågan om branschpartner
vidare till Jobba Grönt-projektet. Skolor i Region Kronoberg är redan involverade, bl.a.
är Ingelstadgymnasiet engagerad som regional branschpartner. Ingelstad planerar
tillsammans med Gamlebygymnasiet och Naturbruksgymnasiet Kalmar, dvs
systerskolorna inom HS KKB, att delta med uppvisning av olika yrken kopplade till
naturbruksprogrammet, bidra med funktionärer samt erbjuda prova-på-aktiviteter.
Beslut att skolföreningen inte kan agera nationell yrkespartner och samordna YrkesSM.
§ 10. Rapporter
Se bilaga med rapporter vid styrelsemötet 26/5, inkl. minnesanteckningar från möte i
Kommunikationsgruppen NB riks 12/5.
§ 11. Övriga frågor
a. Sofie ställer fråga angående Unga innovatörer, vilka har kontaktat NF. Ett möte är
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inplanerat 17/6 med Anneli G och Maria E.

§ 12. Kommande möten
Beslut att styrelsen träffas digitalt tors. 19/8 kl. 10 – 12,
samt att fysiskt möte planeras på KSLA i Stockholm fred. 1/10 kl. 09 – 15.
Dagen innan, 30/9, planeras preliminärt fortbildningsdag Ungdomskommunikation,
varvid Plenisalen på KSLA har bokats.
§ 13. Avslut
Ordförande Anneli tackar deltagarna för ett, som vanligt, innehållsrikt och kreativt möte.
Vid protokollet:

Maria Elinder
Justeras:

Anneli Gunnars

Mimmi Andersson

Bilagor:
Bilaga 1: Rapporter vid styrelsemötet i Naturbruksskolornas Förening 2021-05-26
Bilaga 2: Minnesanteckningar från möte i Kommunikationsgruppen NB riks 2021-05-12.
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Rapporter vid styrelsemöte med Naturbruksskolornas förening
Bilaga 1 till styrelseprotokollet 2021-05-26

Rapporter från medverkan/representerande i olika sammanhang
SLU:s nya kandidat- och magisterutbildningar: planerar inbjuda NF till möte ”tidig höst”.
Uppdrag 26/5: Maria kontaktar SLU för besked om dag och tid samt meddelar styrelsen.
Efter förslag från NF har SLU under respektive utbildningsprogram anger ersättningsmöjligheter
för behörighet i Biologi 2 och Naturkunskap 2, länk https://www.slu.se/utbildning/anmalanantagning/behorighet-och-urval/ersattningsmojligheter-bi-nk/ .
Fråga från SLU: Hur NB-elever på hästinriktningen kan få ihop kurser så att det räcker till NK2?
SLU 18/5: Frågan som ursprungligen väcktes av en hästlärare på NB handlar om huruvida
eleverna på hästhållning kan få med de kurser som tillsammans motsvarar NK2 och de kurser
som i övrigt behövs för att få grundläggande och särskild behörighet. Detta för att inriktningen
blivit 700p istället för 600p. Den fråga om innehållet i hästhållning vi funderat på inom SLU är
om det på nationell nivå kan anses vara likvärdigt med naturkunskap/ biologi att läsa en kurs om
häst. Djurhållning är ett bredare område. Detta av omtanke om de som går hästhållning men inte
avser läsa vidare till SLU:s utbildningar. (Som jag brukar tjata om: hälften av de NB elever som
läser vidare gör det någon annanstans än på SLU. Mht målgruppen för hästinriktningen gör man
dem en björntjänst genom den här förändringen då den innebär en längre väg mot studier. Något
som inte ligger i linje med gymnasiets målsättning att förbereda eleverna för ett livslångt lärande
och ambitionen att bredda rekryteringen.
Uppdrag 26/5: Maria kontaktar UHR i frågan samt meddelar styrelsen.
Landsbygdsnätverket
Styrgruppen (Anneli): AG medverkade på styrgruppsmöte 18/5, och de frågor som var uppe
handlade om uppdatering och aktuell information från näringsdep. resp Jordbruksverket; Nya
riktlinjer för arbetsgrupper; samt förberedelser inför en ny Nationell Landsbygdsträff 2022.
Målgruppen för landsbygdsträffen är: rådgivare o.dyl. inom landsbygdsutveckling från den
offentliga och den ideella sektorn samt organisationer från den privata sektorn, dvs nuvarande
och potentiella medlemmar i Landsbygdsnätverket.
Nationellt kompetensråd inom det gröna och naturbaserade näringslivet 4 maj kl. 15 – 16.30
• Naturvetarnas arbetsmarknadsrapport, Marita Teräs, se https://www.naturvetarna.se/radoch-stod/arbetsmarknad.
• Kvalitet i yrkesutbildningen, Skolverkets rapport, Paula Starbäck,
https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2021/kvalitet-iyrkesutbildning---stodmaterial-till-systematiskt-kvalitetsarbete-for-gymnasialyrkesutbildning?id=7758
• Utredning om Yrkeslärare, NYN - Catarina Matsdotter, se https://nyn.se/wpcontent/uploads/Redovisningprojektyrkeslarare.pdf.
• WSP-utredning kompetensförsörjning (Tillväxtverket - Livsmedelsstrategin), se
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/livsmedelsstrategi.html.
• Utbildning, yrkeserfarenhet och kompetensförsörjning - tankar ur ett KSLA-perspektiv.
Claes-Göran Claesson och Ann-Britt Karlsson.
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Nästa kompetensråd 13/9 kl. 15 – 16.30. ME ingår i arbetsutskottet. Tips på program?
LB-nätverket inbjuder till Kommunikatörs-webbinarium 28/5, Maria och Hanna J anmälda.
Hanna anmäld till nytt LB-nätverks-Kommunikatörsnätverk.
Branschmöten och kontakter (resp. branschansvarig)
Landsbygdsminister Jennie Nilsson inbjöd NF till digitalt möte 16/4 rörande arbetsmiljö och
säkerhet. Från skolorna deltog NF:s ordförande Anneli Gunnars skolchef och vd Älvdalen, Peter
Nyman rektor Svenljunga, David Kvist lärare Lantbruk Gamlebygymnasiet samt Sofie Alvarsson,
rektor Gamlebygymnasiet. Landsbygdsministern önskade lära sig mer om hur Sveriges
naturbruksskolor arbetar med att lära ut arbetsmiljö och säkerhet. Skolrepresentanterna beskrev
detta för ministern. Mötet var konstruktivt och ministern visade ett stort intresse och engagemang
för hur Sveriges naturbruksgymnasier arbetar med frågor som rör arbetsmiljö och säkerhet.
Årsmöte 26/4 i Naturturismens Yrkesnämnd, NTYN. Ny styrelse är konstituerad. Sofie A har
blivit invald i NTYN och representerar Hushållningssällskapen. Två möten har genomförts under
våren, bland annat ett konstituerande möte. De representerade organisationerna fick till senaste
mötet komma med inspel på hur de kan bidra i rådets verksamhet.
KSLA inbjöd 18/5 till webbinarium om kompetensförsörjning i livsmedelskedjan, se
dokumentation på https://www.ksla.se/aktivitet/kompetensforsorjning-i-livsmedelssektorn/ , bl.a.
med presentation från Claes-Göran Claesson om Nb-skolornas viktiga roll.
Kommunikation (Maria, Hampus, Cathrin)
Kommunikationsgruppen NB riks arbetar utifrån fastställd Kommunikationsplan.
Se även gruppens minnesanteckningar från 12/5 som bifogas sist i denna Rapport.
- gruppen föreslår att Hanna Johansson får fortsatt uppdrag 20% med föreningens sociala
medier ytterligare 12 månader, t.o.m. maj 2022.
- genomförde uppskattat webbinarium Ungdomskommunikation 6/5 kl. 14 – 15.30. Ca 65
deltagare (48 skolor anmälda: 39 kommunikatörer, 17 SYV, 21 skolledare).
- Nästa möte: 21/6.
NF:s kreditkort accepteras inte för betalning av Facebook-annonser. Hittills löst via ME:s privata
kort. Annan lösning måste skapas snarast!
FB har säte på Irland: moms tillkommer på annonser och måste betalas separat.
Ralph tackar för 70 års-uppvaktning! Han uppdaterar sidor på naturbruk.se samt ansvarar för
sammanställning av elevstatistik, antal förstasök 15/5 totalt + per inriktning. Uppdrag från Gröna
arbetsgivare: samla även in elevstatistik från icke-medlemsskolor med NB Lantbruk (Bollerup,
Dingle, Nuntorp, Skärgårdsgymnasiet i Norrtälje).
Fortbildning och erfarenhetsutbyten (Maria, Cathrin, Anna R)
I dialog med Skolverket och Ung Företagsamhet genomfördes 22/4 kl. 14 – 15.30 webbinarium
om UF:s nya stödmaterial, svar på inkomna frågor, NF-presentation av årets 12 Ung-Ullbaggenominerade, samt erfarenhetsutbyte i mindre grupper. 56 anmälda från 34 skolor.
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Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, naturbruksgymnasierna i Jönköpings län samt NF har inbjudit till
webbinarium 27/5 kl. 15 – 16.20 om nytt utbildningsmaterial: Skogsbruk vid vatten.
Munkagårdsgymnasiet delar gärna med sig av sitt koncept ”En hållbar framtid”, fullskalig
samläsning av kurserna Naturkunskap 1a1 och Samhällskunskap 1a1 sedan tre år. NFwebbinarium planeras 2 juni kl. 15 – 16, Maria E fixar snarast inbjudan + anmälningsformulär.
Läromedel (Maria, Anna R, Cathrin BL)
Anna R, Cathrin BL och Maria E hade möte 24/5 med www.BokGym.se, som de senaste åren har
tagit fram digitala och fysiska böcker för tre andra yrkesprogram. Presentation av nya läroböcker
för kurs Naturbruk, se https://indd.adobe.com/view/155265fc-ac4b-40d6-910a-1342c06483a7,
Entreprenörskap respektive Biologi 1 för NB. Planering för 2022: Böcker för tre Djur-kurser.
Inga skolor inom NB har hittills använt dessa böcker. Förlaget vill gärna nå ut med information.
Uppdrag 26/5: Maria kontaktar BokGym för kort text att skicka ut som information till
skolledning och undervisning kurs Naturbruk.
Uppdrag 26/5: Maria, Anna R och Cathrin återkommer med förslag till hur Läromedel bör
presenteras under www.naturbruk.se – För NB-skolor.
Projekt (Maria)
Attraktionskraft Naturbruk – Jordbruksverket, t.o.m. 2021-06-30
Projektet kan ev. förlängas till 2023-04-05: ME: ansökan om förlängning ska skickas in.
Under Covid19-pandemin har inga fysiska studiebesök till NB-skolor kunnat arrangeras. Under
tiden har utkristalliserats, via kontakter från LB-nätverkets numera nedlagda arbetsgrupp
”Inkludering av nya svenskar”, ett initiativ till fortsatt samverkan. NF, via AN-projektet, är
drivande tillsammans med SIOS och HSsL. Fler aktörer har knutits till gruppen allteftersom, där
man har regelbundna digitala arbetsmöten samt har arrangerat tre webbinarier för att nå nya
svenskar om möjligheter till utbildning och arbete i de gröna näringarna. Det senaste webbinariet,
3/5 kl. 18 – 19.30 fokus Sörmland och Örebro, arrangerades av NF i samverkan med SIOS,
HSsL, LB-nätverket, AF, LRF, Agro Sörmland, Öknaskolan, Åsa Folkhögskola, Hornuddens
Trädgård. 24 deltagare i webbinariet: förutom medverkande, 2-3 ur målgruppen, samt övriga ca
10 personer med uppgift att stötta nya svenskar till utbildning och arbete.
Arbetsgruppen arbetar vidare, för att skapa en regional modell som sedan kan spridas över landet.
Steg 1: via seminarier informera aktörer som jobbar med målgruppen nyanlända (t.ex. inom
kommuner, SYV, länsstyrelse, aktuella projekt i regionen, studieförbund, Af och andra
myndigheter, etc.). 2. Möten med målgruppen nyanlända, där hjälp till informationspridning fås
av målgrupper under 1. LB-nätverket visar intresse för att gruppens arbete kan vidareutvecklas.
Kommunikationsgruppen har beslutat att inte ta fram en informationsfolder med hjälp av JS
Sverige för målgrupp nya svenskar inom AN-projektet. ME: En enklare pdf bör kunna
uppdateras utifrån tidigare folder om Naturbruksprogrammet och karriärvägar.
Entreprenörskap i skolan – Skolverket. NF beviljades 216.000 kr för 2021, med insatser:
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-

Synliggöra företagsamma elever, bl.a. Ung-Ullbagge-nomineringar och vinnare.
Nominerade presenterades vid Skolverk-UF-webbinariet 22/4, vid NF:s årsmöte 23/4, samt
vinnarna i sociala medier.
UF riks planerar två filmer; en med NB-UF-elever, en med NB-lärare + intervju ME 28/5.
ATL planerar artikel om fd NB-UF-företag som vidareutvecklats till (lönsamt) företag. ATL
planerar intervju med ME 24/5.

-

Fortbildning och erfarenhetsutbyte i entreprenörskap och affärsutveckling i samarbete med
SLU: bl.a webbinarier och lärarmöten för erfarenhetsutbyten, virtuella studiebesök till
innovativa exempel på ”gröna” företag, samt introduktion till digitala verktyg, se rubizmo.eu.
Planeringsmöten 14/4, 31/5: Thomas Norrby och Amanda Andersson SLU, Cathrin BL, Anna
R, Maria E, Chriss Mellgren Lillerud.
SLU – NB-lärar-möte 23/3 kl. 15-16 bl.a. Rubizmo-verktyg att nyttja + erfa-utbyte mellan
fem lärare från Stiernhöök, Lillerud, Munkagård, Södra Viken + Thomas Norrby och Amanda
Andersson SLU, Maria E. Förslag att gå vidare med:
a. Ev. gemensam föreläsningsserie i höst med inriktning på erfarenhetsutbyte kring de
problem vi möter i genomförandet av UF-konceptet på skolorna. Här inkluderar vi
frågor som hur man kan inkludera svenska, hur hantera elever som inte vill, vad
lantbrukare behöver kunna i framtiden mm.
b. Undersöka möjligheterna att göra ”virtuella studiebesök” mellan skolorna för elever.
c. Att grovplanera en träff v44 för NB-lärare inom affärsutveckling och entreprenörskap/
UF. Kan bli på SLU i Uppsala eller på någon naturbruksskola.
d. Att hitta ett sätt att sammanställa och synliggöra Ung-Ullbagge-nomineringarna som
goda exempel att använda som inspirationsmaterial på skolorna.

Övrig information
Worldskills webbinarium 25/3 kl. 10 – 12 med uppdatering om olika projekt och insatser som
planeras 2021 - 2022, bl.a. Yrkes-SM 10 - 12 maj 2022 i Växjö, yrkeslärarsatsning, yrkesväxlare.
Endast NF/ME deltog från ”bransch naturbruk”.
Worldskills inbjöd då till ”yrkespartner NB-möte” 26/4 angående Yrkes-SM. NYN samt NF/ME
deltog (förhinder från HYN, SYN, Jobba grönt). ME har på Annelis uppdrag haft möte 19/5 med
Gröna arbetsgivare: ej NF:s roll att vara yrkespartner gentemot Worldskills och Yrkes-SM.
Kristine lovar hitta en lösning tillsammans med yrkesnämnder och Jobba Grönt. HS KKBskolorna (Ingelstad, Gamleby, Kalmar) planerar att delta med uppvisning av olika yrken kopplade
till NB, bidra med funktionärer samt erbjuda prova-på-aktiviteter. Bra.
Inbjudan från Reformaten och WWF Sweden till (en?) NB-elev 1 juni kl. 13 – 15.30: oberoende
dialogsamtal om ungas roll i omställningen till ett hållbart matsystem.
ME har 20/5 skickat förfrågan till NF styrelse: kan du tipsa om någon lämplig elev?
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Bilaga 2.
Minnesanteckningar från Kommunikationsgrupp NB riks; skolrepresentanter
Ons. 12 maj 2021 kl. 08.30 – 09.40 digitalt via Zoom

Deltagare: Cathrin Backman Löfgren, Emma Söderberg, Jessica Wennerström, Hanna
Johansson, Maria Elinder, Hampus Frank (p. 4b-)
Anmälda förhinder: Maria Kvarnmarker, Ralph Engstrand
1. Cathrin öppnar mötet, då Hampus med kort varsel meddelat förhinder att delta från
mötets start. Val av sekreterare: Maria E.
2. Dagordning - ok
3. Förra mötets anteckningar 2021-04-14 (bifogas) - ok
4. Verksamhetsplan
a. Uppföljning av webbinarium Ungdomskommunikation 6/5 kl. 14.00 – 15.30 med
ca 65 deltagare (48 skolor anmälda: 39 kommunikatörer, 17 SYV, 21 skolledare).
Deltagarnas utvärderingar (10 svar) visar att man var nöjd med programmet, att
det kunde ha varit någon timme längre, att en del grupper fungerade mycket bra
under gruppdiskussionerna medan andra hade behövt mer stöd för att komma
igång med uppgiften.
Tips från utvärderingarna inför nytt möte:
* Ta med några elever som får prata om vad de tycker är viktigt att få ut till
ungdomar som ska söka gymnasiet.
* Tydligare mål med uppgiften, eller att en representant kan leda diskussionen. Bra
att fortsätta visa strategier och exempel.
* Gärna ses digitalt och lite oftare för att dra åt samma håll.
* Att lyssna på Ungdomsbarometern.
* Kanske ett möte specifikt för de som gör inlägg på sociala medier på skolorna så
att de kan utbyta tips och idéer med varandra.
* Hoppas att vi kan träffas J
Kommunikationsgruppen känner sig sammanfattningsvis mycket nöjd med
webbinariets genomförande, vilket utgör en erfarenhetsbas inför fortsatt arbete. Ett
praktiskt tips inför webbinarier kan vara att inför mötet skicka en skärmdump över
Zooms verktyg så att nya användare snabbt hittar, t.ex. chatfunktionen.
Förslag från gruppen att arrangera ett nytt webbinarium under hösten med
målgruppen kommunikatörer. Förhoppningsvis kan en fysisk träff för
kommunikatörer m.fl. arrangeras under (våren?) 2022. Vid Rikskonferens
Naturbruk 2022, med målgrupp skolledare och huvudmän, bör även det
gemensamma arbetet för att synliggöra naturbruksprogrammet för nya målgrupper
presenteras. Vi bör i föreningens interna arbete tydliggöra att NF står på två ben,
mot externa målgrupper t.ex. åskådliggjort via hemsidan www.naturbruk.se med
publika sidor med loggan naturbruk.se, respektive det interna arbetet, åskådliggjort
via NF-loggan och sidorna för Naturbruksskolornas Förening.
Ett ytterligare förslag är att i höst arrangera ett webbinarium med målgrupp
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grundskole- (och gymnasie-) SYV, se punkt 4d.
b. Ev. nya ledamöter till Kommunikationsgruppen
Ett upprop gjordes vid webbinariet. Hittills har Katarina L Nilsson från Södra
Viken i Sunne kommun med skogliga utbildningar anmält intresse. Hanna J och
Katarina samverkar redan i ett ”skogligt skolprojekt”. Maria E får i uppdrag att
hälsa Katarina välkommen till gruppen. Gruppen håller ögon och öron öppna inför
att inbjuda fler goda krafter.
c. Aktuellt kring sociala medier
Hanna formar inlägg för att skapa intresse för naturbruksprogrammets
utbildningar, med fotocred till skolor som bidrar med material. Hanna följer
utvecklingen i ett XL-ark med antal visningar etc. på facebook och instagram
naturbruk.se. Hittills utveckling som väntat och 9.000 kr inkl. moms har nyttjats
för annonsering på sociala medier. Årets budget är ca 40.000 kr. NF:s kontokort
har inte accepterats av Facebook, så hittills nyttjas MariaE privata kort, men en
NF-lösning måste hittas.
d. Fortsatt verksamhetsplanering 2021 (Kommunikationsplanen bifogas)
Årets aktiviteter följer plan. Till hösten bör särskilda informationsinsatser riktas
mot grundskole- och gymnasie-SYV. Info kan t.ex. spridas via SYV.nu samt via
NB-skolorna. Emma S har god erfarenhet av Öknaskolans digitala SYVarrangemang. Emma åtar sig att presentera ett förslag till upplägg inför gruppens
nästa möte.
5. Rapporter
Branscherna inom NYN (lantbruk, trädgård) visar intresse av att delta i Yrkes-SM i
Växjö 10 – 12 maj 2022. Maria E ska undersöka med Gröna arbetsgivare om de kan ta
ett övergripande ansvar för branschens medverkan.
6. Övrigt:
Hanna J:s uppdrag med NF:s sociala medier löper ut 2021-05-31. I NF:s budget räknas
med fortsatt arbete 20% med sociala medier. Kommunikationsgruppen önskar med
eftertryck att Hanna kan fortsätta sitt arbete under kommande läsår.
Förslag från kommunikationsgruppen till NF styrelse att NF:s avtal med Älvdalens
Utbildningscentrum rörande kommunikatör Hanna Johanssons arbete med sociala
medier naturbruk.se, omfattning 20 procent av heltid, förlängs med 12 månader, dvs
för perioden 2021-06-01 — 2022-05-30.
7. Nästa zoom-möte
Mån 21/6 kl. 15.00 – 16.30.
Emma återkommer med utkast inför en digital SYV-träff.
8. Cathrin avslutar mötet och tackar för engagemanget!
Vid datorknapparna Maria Elinder maria.elinder@naturbruk.se
Naturbruksskolornas Förening, www.naturbruk.se tel. 070 - 56 87 318
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