
 

 
1 

 

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 möte i Kommunikationsgrupp NB riks; skolrepresentanter 
Tors. 14 okt. 2021 kl. 13.30 – 14.30 digitalt 
 

Deltagare: Hampus Frank, Cathrin Backman Löfgren, Emma Söderberg, Hanna Johansson, Ralph 

Engstrand, Maria Elinder 

 

Anmälda förhinder: Jessica Wennerström, Maria Kvarnmarker, Katarina Johansson 

 

1. Mötet öppnas. Val av sekreterare: Maria E 

 

2. Dagordning - ok 

 

3. Förra mötets anteckningar 2021-09-15 (tidigare utsända, bifogas igen) - ok 

 

4. Verksamhetsplanen (NF:s kommunikationsplan 2021 bifogas) 

 

a. Aktuellt kring sociala medier  

Hanna har tyvärr inte fått förslag på inlägg via mejl-upprop till e-postlistan Kommunikatörer. 

Letar istället uppslag i flödet från skolorna, där det nu är mer aktivitet än i början av terminen.  

 

Hanna visar uppdaterad sammanställning över inlägg, följare etc. Budget köpta annonser 

40.000 kr inkl. moms, målgrupp 13 – 15-åringar, kommer troligen att nyttjas 2021.  

 

En bra bild säger allt! Bilden med ung djurskötare som matar giraff är toppenbra! Hanna 

efterlyser bra foton från skolorna. Hampus och Cathrin undersöker fler bilder från sina skolor 

– kan även övriga i gruppen ha foton att bidra med? 

 

b. Fysisk fortbildningsdag Ungdomskommunikation: KSLA plenisal är bokad tors. 24/3. 

Bra att planera för fysisk dag, vi behöver träffas IRL. Alternativ är digitalt program 24/3. 

Emma S återkommer till nästa möte med tips på ”vass content byrå som pratar framtid, vad är 

nästa trend?” Jobba grönt deltar gärna under dagen. Vi bör analysera och presentera resultatet 

av årets NB1-enkäter. 

 

c. Förslag nytt till NF:s kommunikationsplan 2022:  att arrangera en kombinerad nationell 

/ digital + lokal / fysisk träff för högstadie-SYV.  

Förslag att erbjuda medlemsskolorna att i september – tidig oktober 2022 medverka en 

halvdag i ett kombinerat digitalt och fysiskt program. Först digital info från Kommunikations-

gruppen NB riks om naturbruksprogrammet generellt, alla inriktningar, exempel på fortsatta 

karriärvägar. Därefter följs ett fysiskt program med rundvandring och information på de NB-

skolor som valt att medverka i denna aktivitet. Högstadie-SYV deltar via valfri plats, vilket 

gärna är ett naturbruksgymnasium. Spridning av info via SYV.nu och genom skolorna. 

 

5. Rapporter 

a. Nyhetsbrev SYV.nu publicerat v. 39, http://syv.nu/3440-2/ 

Cathrin informerar om att högstadie-SYV som besökt Forslunda hade sett nyhetsbrevet. 

 

b. Naturbruk.se-annons i Gröna Jobbs broschyr www.sebroschyr.se/GronaJobb/WebView/  

NF:s lilla banner finns med i broschyren. Jobba grönt har ställt fråga till Maria E angående 

skolornas intresse av att få ett antal ex. av broschyren. Mötet konstaterar att intresset bör i 

http://syv.nu/3440-2/
http://www.sebroschyr.se/GronaJobb/WebView/
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princip bara finnas hos de skolor som har erbjudits, och tackat ja, till att annonsera. Det hade 

varit bättre med branschannonser samt en sammanställning över alla utbildningsanordnare. 

 

c. Ny mjölkpanel hos Norrmejerier, lantbrukselev med intresse mjölkkor 

Forslunda/ Cathrin har fått frågan av Norrmejerier och förmedlar nu kontakter. 

 

d. Enkät till NB1-eleverna 

Ralph har sammanställt årets ca 1915 svar, samt jämförelse med 2019 och 2015. Vi är nöjda 

med antal svar. Resultatet bör analyseras och presenteras vid fortbildningsdagen i vår.  

 

e. Antal NB-elever 15/9 

Ralph kvalitetssäkrar och sammanställer nu. Utöver medlemsskolorna har NF branschens 

uppdrag att samla in heltäckande för inriktning Lantbruk, Skogsbruk och Hästhållning. 

 

Beslut att, som övergångslösning, publicera sammanställningen med två rader för 2021: 

 - medlemsskolor 2021, dvs jämförbara siffror med senaste åren i skolföreningens statistik, 

- ”alla” NB-utbildare i Sverige 2021, för att publicera en så heltäckande bild som möjligt. 

 

 

f. Medlemsskolornas uppdatering av kontaktuppgifter på www.naturbruk.se   

Många skolor har uppdaterat sina uppgifter, men inte alla. Ralph och Maria arbetar ständigt 

med att minska antalet ”permanent error” på mejllistorna, som på det stora hela fungerar bra. 

 

g. Övrigt:  

Jobba grönts utbildningskarta https://www.jobbagront.se/utbildningskarta/  

Jobba grönt har släppt sin nya utbildningskarta, där de önskar visa en helhetsbild över 

naturbruksutbildningar på gymnasienivå, yrkesvux, YH samt universitet/högskolor. Länk 

finns även till AF:s arbetsmarknadsutbildningar. Jobba grönt tar gärna emot förbättringar. 

 

Nyhet: Landsbygdskommunikatörerna 

Efter Hannas och Marias kontakter med Landsbygdsnätverket erbjuds nu NB-skolornas 

kommunikatörer möjlighet att delta i nätverksträffar för ”Landsbygdskommunikatörerna”, 

t.ex. 25/11, se https://www.landsbygdsnatverket.se/vadgorvi/landsbygdskommunikatorerna.4.18e1e950179c555c6319c98.html.  

Hanna informerar e-postlistan Kommunikatörer angående den nya möjligheten. 

 

6. Övriga frågor 

Angående långsiktig personalrekrytering /  SLU-studenternas näringslivsdagar: NF medverkar vid 

Ultunastudenternas näringslivsdag 10/11. Lantmästardagen i Alnarp blir 18/11, där Maria E ska 

skicka fråga till Skåne-rektorerna om någon intresserad finns som kan medverka för NF:s räkning. 

En ny roll-up ska tas fram. 

 

7. Nästa zoom-möte 

Maria återkommer med en Doodle för v. 45 och 46 efter förslag från Hampus på mötestider. 

 

8. Mötets avslutande 

Hampus tackar deltagarna för ett givande möte. 

 

Vid datorknapparna: 

agr. Maria Elinder  maria.elinder@naturbruk.se 

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