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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> 

 

 
Minnes från möte i Kommunikationsgrupp NB riks; skolrepresentanter 
 
Ons. 15 sept. 2021 kl. 14.00 – 15.30, digitalt via Zoom 

 
Deltagare: Hampus Frank, Cathrin Backman Lövgren, Emma Söderberg, Jessica Wennerström, Katarina 

Nilsson, Ralph Engstrand, Maria Elinder 

 

Förhinder: Hanna Johansson, Maria Kvarnmarker 

 

1. Mötet öppnas av Hampus. Val av sekreterare: Maria E. 

 

2. Dagordning: ok 

 

3. Förra mötets anteckningar 2021-08-13 (tidigare utsända, bifogas igen): ok 

 

4. Verksamhetsplan 2021 

 

Mötet gick igenom årets kommunikationsplan. 

 

a. Aktuellt kring sociala medier (Maria E) 

Hälsning från  Hanna som efterlyser uppslag till inlägg. Förslag från gruppen att Hanna gör ett 

nytt mejl ut till e-postlistan Kommunikatörer.  

Deltagarna tittar på film från Älvdalen om skogsjobb https://youtu.be/tdP2O4tXN5A - kan 

den klippas för att fungera som intresseväckare till målgruppen? Maria E kollar med Hanna. 

Katarina skickar länkar som kan vara av intresse, https://skogsjobb.org/utbildning/, 

https://www.youtube.com/watch?v=6JpOeJpHEyk, 

https://www.youtube.com/watch?v=C1Oe7LZHfwI.  

 

b. Nyhetsbrev till SYV.nu publiceras v. 39, underlag skickas in senast 22/9. 2020-brevet: 
http://syv.nu/nyhetsbrev-194-naturbruksprogrammet-brett-program-med-ovantade-karriarmojligheter/.  
Mötet diskuterar att rubrik och textinnehåll är bra, men önskar tillägg av ett foto per 

inriktning. Skicka foton till Maria senast 20/9, se även punkt 4d. Byt NF-loggan till 

naturbruk.se-loggan.  

 

c. Ev. fysisk fortbildningsdag Ungdomskommunikation 2021/22? Mötet föreslår en dag i vår i 

Stockholm, v. 11 eller 12, vilket föreslås för NF styrelse. Kommunikatörerna behöver en 

energiboost. Gruppdeltagarna funderar över förslag till innehåll/föreläsare till nästa möte. 

 

d. Pdf/ broschyr om Naturbruksprogrammet: Naturbruk.se har behov av en broschyr  + pdf i 

olika sammanhang, finansiering finns via projektet Attraktionskraft Naturbruk. Den tidigare 

broschyren från 2013 kan användas som förlaga, med uppdaterad text och foton. Gruppen 

återkommer med foton till Maria, vilket täcker in alla inriktningar. Beslut att Emma S skickar 

kontaktuppgifter angående duktig layoutare till Maria E. 

 

 

 

 

https://youtu.be/tdP2O4tXN5A
https://skogsjobb.org/utbildning/
https://www.youtube.com/watch?v=6JpOeJpHEyk
https://www.youtube.com/watch?v=C1Oe7LZHfwI
http://syv.nu/nyhetsbrev-194-naturbruksprogrammet-brett-program-med-ovantade-karriarmojligheter/
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5. Rapporter 

 

a. Planering av nationell SYV-träff för högstadie- och gymnasie-SYV:  

Viktigt att prioritera i nästa års Kommunikationsplan, 2022. 

 

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

Hittills nästan 1500 svar från årets nya elever. Maria E gör en påminnelse till skolor som ännu 

ej gett respons för att fråga om de önskar delta. Jessica sprider till Realgymnasierna. 

 

c. Enkät angående antal NB-elever (uppdrag från Gröna arbetsgivare samt HYN):  

skickas ut 15/9. Maria E och Ralph förbereder enkäten i samverkan med Gröna arbetsgivare. 

 

d. Medlemsskolornas uppdatering av kontaktuppgifter etc. på www.naturbruk.se:  

Maria har skickat ut mejl för någon månad sedan. Ralph skickar lista över skolor som har 

varit inloggade till Maria, övriga bör få en påminnelse. 

 

6. Övriga frågor  

 

Jobba grönt har efterlyst input på ny utbildningskarta som ska publiceras på nätet, med 

utbildningsanordnare från gymnasie- till högskolenivå. Maria har skickat  

att ”naturbruksgymnasie” bör bytas till ”naturbruksgymnasium”. Maria E kollar så att alla 

medlemsskolor finns med i Gröna Jobbs presentation.  

 

Deltagarna utbyter erfarenhet angående planerade Öppet hus:  

en del skolor kräver föranmälan, andra inte. 

 

7. Nästa zoom-möte:  

to 14/10 kl. 13.30 – 14.30 
 

8. Mötet avslutas.  

Hampus tackar deltagarna för värdefullt engagemang. 

 

 

Vid datorknapparna,  

 

Enligt uppdrag agr. Maria Elinder  maria.elinder@naturbruk.se 

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