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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 vid Zoom-möte i Kommunikationsgrupp NB riks; skolrepresentanter 
 
Fre. 13 aug. 2021 kl. 14.00 – 15.30 digitalt, Zoom-länk:  

 
Deltagare: Hampus Frank, Cathrin Backman Löfgren, Hanna Johansson, Maria Elinder 

 

Förhinder: Maria Kvarnmarker, Emma Söderberg, Jessica Wennerström, Katarina Nilsson, Ralph 

Engstrand 

 

1. Mötet öppnas av Hampus. Maria E väljs till sekreterare. 

 

2. Dagordning - ok. 

 

3. Förra mötets anteckningar 2021-06-21 (tidigare utsända) – ok. 

 

4. Verksamhetsplan 2021 (fastställd Kommunikationsplan bifogas) 

 

a. Aktuellt kring sociala medier (Hanna):  

 

Hanna Johansson letar uppslag för nya inlägg, kom gärna med tips. Hanna visar XL-fil med 

sammanställning, bl.a. annonser har visats 150.000 gånger, 450 klick till hemsidan från 

Facebook. Hittills köpt riktade annonser 17.000 kr av budget 40.000 kr inkl. moms.  

Bör vi även lägga ut på Snapshat?  

Hur många likes och följare har Jobba Grönt? Maria E undersöker. 

 

b. Planering av nationell SYV-träff för högstadie-SYV (Emma S, Maria E): 

 

Emma Söderberg och Maria E hade ett planeringsmöte innan sommaren. Emma är nu tyvärr 

sjukskriven några veckor, men har förberett material inför dagens möte om vad som behöver 

fixas inför en nationell digital och fysisk SYV-träff i mitten av oktober, såväl av 

kommunikationsgruppen som av medlemsskolor som vill delta. Mötet diskuterar och inser att 

det krävs mycket förberedelsearbete, och att vi har för knappt med tid för att hinna göra något 

bra av detta i höst. Dessutom saknas denna stora aktivitet i årets kommunikationsplan.  

 

Mötet tycker att SYV-träffen är ett mycket bra förslag, där ett värdefullt grundarbete har 

gjorts. Förslag till NF styrelse (möte 19/8) att aktiviteten tas med i nästa års 

kommunikationsplan, för genomförande i september – oktober 2022. Samtidigt bör då ses 

över om något annat i planen kan tas bort. 

 

c. Ev. fysiskt fortbildningsdag Ungdomskommunikation 

 

Frågan om att arrangera kompetensutveckling för skolornas kommunikatörer bordläggs till 

nästa möte. Maria E avbokar lokaler på KSLA 30 sept.  

 

Om mötet blir i höst så blir det troligen digitalt. Ev. möjligt med fysiskt möte i februari? Ev. 

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

kommunikation? Jobba grönt deltar gärna under dagen. 
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5. Rapporter 

 

a. NB1-enkät ut till skolorna: https://www.naturbruk.se/enkat-till-nya-nb1-elever/ :  

Enkäten är klar och Maria E gör utskick av länk till skolorna inom de närmaste dagarna. 

 

b. Nyhetsbrev till www.SYV.nu publiceras v. 39, underlag skickas in senast 22/9: 

Tidigare förslag med information om nationell SYV-träff ändras till att lyfta 

naturbruksprogrammet med dess sex inriktningar, mycket biologi, många möjligheter till jobb 

och att läsa vidare.  

 

c. Antal första-sök NB 15/5 https://www.naturbruk.se/elevstatistik/ . Länk till statistiken 

skickades ut till skolorna m.fl. innan sommaren. Per 15/9 samlas in antal elever som går 

utbildningarna. Därefter bör vi göra en nyhet om detta. 

 

6. Nästa zoom-möte:  

ons. 15 sept. kl. 14.00 – 15.30.  

Maria skickar kalenderinbjudan + Zoom-länk. 

 

7. Övrigt: - 

 

8. Mötet avslutas av Hampus, som tackar deltagarna för givande möte. 

 

 

Vid datorknapparna,  

agr. kanslichef Maria Elinder  maria.elinder@naturbruk.se 

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