
Till: 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 Kristina <maria.elinder@naturbruk.se> 

 
Minnesanteckningar från Kommunikationsgrupp NB riks; skolrepresentanter 
Ons. 14 april 2021 kl. 14.00 – 15.30 digitalt via Zoom 
 

Deltagare: Hampus Frank, Cathrin Backman Löfgren, Karin Stiernblad, Emma Söderberg, Jessica 

Wennerström, Hanna Johansson, Ralph Engstrand, Maria Elinder 

 

1. Hampus öppnar mötet. Val av sekreterare: Maria E 

 

2. Dagordning - ok 

 

3. Förra mötets anteckningar 2021-03-04 (bifogas) - ok  

 

4. Verksamhetsplan 

a. Aktuellt kring sociala medier  

Hanna formar inlägg för att skapa intresse för naturbruksprogrammets utbildningar, med 

fotocred till skolor som bidrar med material. Följer utvecklingen i ett XL-ark av antal 

visningar etc. på facebook och instagram naturbruk.se. Hittills utveckling som väntat. 

 

b. Ev. JS-folder Naturbruk: se https://show.jssverige.se/meeting/85c02ae0-c477-4514-b294-5b6c77897877 

Mötet diskuterar behov och möjligheter. I projektplanen för Attraktionskraft naturbruk finns 

med att ta fram en broschyr på svenska + minst ett annat språk. Möjlighet finns att uppdatera 

pdf-fil/ foldern om NB och karriärvägar som togs fram för drygt 10 år sedan som av NF. 

Beslut att inte ta fram digital + fysisk folder via JS Sverige med sålda annonsplatser. 
 

c. Planering av webbinarium Ungdomskommunikation 6/5 kl. 14.00 – 15.30 

- Hanna skissar på ppt med säljargument för skolorna, AIDA-modellen (Attention, Interest, 

Desire, Action), exempel på nya inlägg på sociala medier naturbruk.se, nya loggan 

naturbruk.se, frågeställningar inför gruppdiskussioner. 

- Maria skickar inbjudan med anmälningslänk till kommunikatörer, SYV, skolledare 

- Hampus och Cathrin inleder/ avslutar webbinaret, 

- Maria K håller koll på chatten, 

- Maria E förbereder gruppindelning samt utvärderingsformulär via google. 

 

5. Rapporter 

a. NF styrelse har bett Hanna presentera sina tankar kring sociala medier naturbruk.se vid det 

digitala årsmötet 23/4. Hanna puffar då även för webbinariet 6/5. 
 

b. Karin S lämnar sin tjänst i Svalöf under maj månad, och föreslår att nya representanter till 

kommunikationsgruppen efterlyses vid webbinariet 6/5. Mötet tackar Karin för hennes 

engagerade medverkan i gruppen under lång tid! 

 

6. Nästa zoom-möte 

- avstämning inför webbinariet: ons. 5/5 kl. 09.00 - 09.30 

- uppföljning och utvärdering av webbinariet + fortsatt arbete: ons. 12/5 kl. 08.30 – 10. 

 

7. Övrigt: - 

 

8. Hampus 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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