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Till:  

Önnestad Hampus Frank <hampus.frank@onnestadsgymnasiet.se>, Cathrin Backman 

Lövgren <cathrin.backmanlofgren@umea.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>, katarina.l.nilsson@sunne.se, Engstrand Ralph 

<ralph@naturbruk.se>, Elinder Maria Kristina <maria.elinder@naturbruk.se> 

 

 
Minnesanteckningar från möte i Kommunikationsgrupp NB riks; skolrepresentanter 

 
Må. 21 juni 2021 kl. 15.00 – 16.30, digitalt möte 

 

Deltagare:  

Emma Söderberg, Hanna Johansson, Katarina Nilsson, Maria Elinder, Cathrin Backman Löfgren (p.4-) 

 

Förhinder: Hampus Frank, Maria Kvarnmarker, Jessica Wennerström, Ralph Engstrand 

 

1. Hampus har fått förhinder med kort varsel. Maria E inleder mötet tills Cathrin är på plats. 

Välkommen Katarina från Södra Viken! Maria E väljs till sekreterare. 

 

2. Dagordningen godkänns. 

 

3. Förra mötets anteckningar 2021-05-12 är ok. 

 

4. Verksamhetsplan 2021 (fastställd Kommunikationsplan bifogas) 

 

a. Aktuellt kring sociala medier: Hanna har gjort en del inlägg, men det blir lägre aktivitet nu i 

sommar. 

 

b. Årets NB1-enkät, bör några frågor uppdateras? Se https://forms.gle/bZdGSVucrC145M4s7  

Hanna återkommer med förslag till justerade benämningar av intresseområden. I övrigt ok. 

Utskick av enkätlänk till skolorna i mitten av augusti. 

 

c. Annons GymnasieGuiden (finansiärer NYN HYN SYN) 

 

Hanna åtog sig att utforma årets annons, med foton från bildspelet i sociala medier samt 

nedkortad text jämfört med tidigare. Enligt önskan från HYN: hästfoto ridning har ersatts med 

ett foto som mer signalerar hästskötare. Gruppen tackar Hanna för snyggt utformad annons. 

 

d. Planering av nationell SYV-träff för högstadie-SYV 

 

Emma S presenterar förslag till upplägg av en nationell SYV-träff för högstadie-SYV, med 

blandad digital och fysisk form. Mötet tycker att förslaget låter väldigt spännande och föreslår 

att den gemensamma, digitala, programpunken förbereds av kommunikationsgruppen. Där 

presenteras naturbruksprogrammet, dess inriktningar, exempel på yrkesutgångar, resurser i 

utbildningen, praktiska erfarenheter, möjlighet till behörigheter och möjligheten till jobb.  

 

Förhoppningsvis tar intresserade NB-skolor över hela landet emot högstadie-SYV-ar till den 

digitala presentationen, vilken därefter följs av en fysisk rundvandring på skolan. Skolan kan 

därvid dela ut eget material, samt att vi i gruppen kan ta fram ett oberoende fysiskt material att 

dela ut. 

 

Aktiviteter som krävs innan den nationella SYV-träffen:  

 - augusti: planering och framtagning av material i kommunikationsgruppen, samt information  

   till medlemsskolorna om konceptet och att anmäla medverkan, 

https://forms.gle/bZdGSVucrC145M4s7
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- början av september: inbjudningar och -underlag skickas ut från NF till NB-skolorna, som 

sprider vidare till högstadie-SYV efter egen lokal bearbetning 

- oktober: genomförande av SYV-träff. 

 

 

Marknadsföring inför SYV-träffen: 

- varje medlemsskola promotar i sina sociala kanaler 

- ett evenemang skapas via Naturbruk.se Facebook 

- varje skola kommunicerar till ”sina lokala syvar” via mejl/post/telefon  

- vi skickar ut ett nyhetsbrev nationellt via syv.nu (samt via gymnasium.se ?) 

 

Beslut att Emma och Maria E bollar planeringen vidare inför nästa möte i gruppen. 

 

e. Ev. fysisk fortbildningsdag Ungdomskommunikation?? (KSLA bokad tors 30/9 utifall att.  

Ev. föreläsare: inspiration/case fr näringslivet? Story-telling? Målgrupp o trender (UB)?, 

digital kommunikation? Jobba grönt deltar gärna under dagen). 

 

Frågan bordläggs till första mötet efter sommaren. 

 

f. Fråga från annonsör: ev. annons 5*5 cm första skrivsidan i kollegieblock till SLU-studenter 

vid fyra orter, 5.000 kr + moms, www.studieblocket.se/ort/slu ? 

Beslut att tacka nej till detta erbjudande. 

 

5. Rapporter 

 

a. Hanna har fått fortsatt uppdrag att arbeta med NF sociala medier 20% till 2022-05-31, vilket 

uppskattas av gruppen. Hanna deltar för NF:s räkning i landsbygdsnätverkets nystartade grupp 

Landsbygdskommunikatörerna.  

 

b. Nyhetsbrev till www.SYV.nu bokad (nu bekräftat ändrad till v. 39, ca 27 – 28 sept) 

Beslut att Maria E kontaktar SYV.nu om önskan att tidigarelägga bokningen (från bokad v. 47 

gärna till v. 38. Resultatet blev att vi fick plats v. 39). Då finns möjlighet att nyttja detta 

nyhetsbrev till information om nationell SYV-träff. 

 

c. Antal första-sök NB 15/5 

Statistiken med antal förstahandssökande blir klar närmaste dagarna, och läggs då ut på 

https://www.naturbruk.se/elevstatistik/. Nytt för i år är uppdrag från branscherna att även 

samla in per inriktning samt från icke-medlemsskolor för att få en mer heltäckande statistik.  

 

6. Nästa zoom-möte:  

fredag 13 aug. kl. 14 – 15.30. Maria E skickar kalenderinbjudan.  

Huvudfokus blir planering av nationell träff för högstadie-SYV (se punkt 4 d. ovan) 

 

7. Övrigt: - 

 

8. Cathrin tackar deltagarna för ett givande möte och önskar en skön sommar. 

 

 

Vid datorknapparna,  

 

Maria Elinder   

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