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Protokoll vid styrelsemöte med Naturbruksskolornas förening 
Tid och plats: 4 november 2021 kl. 09.00 – 12.00 på zoom 

Deltagare 
Styrelse 
Anneli Gunnars Älvdalen 
Peter Nyman Svenljunga 
Anna Giljam Nilsson Real Gävle 
Mimmi Andersson Gran 
Hampus Frank Önnestad 

Suppleanter  
Anette Larsson Himmelstalund  
Cathrin Backman Löfgren Forslundagymnasiet 
 
 
 
Adjungerad Maria Elinder 

 
Förhinder 
Urban Vikström Spånga 
Sofie Alvarsson Gamlebygymnasiet 
Anna Rosén Tenhult  
 

 
§ 1 Mötets öppnande 

Anneli öppnar mötet och hälsar välkommen. 
 

§ 2 Val av sekreterare och justerare 
Beslut att välja Maria till mötessekreterare och Hampus till justeringsperson. 
 

§ 3 Dagordning  
Beslut att godkänna dagordningen. 
 

§ 4 Föregående styrelseprotokoll  
Beslut att godkänna styrelseprotokollet 2021-10-01. 
 

§ 5 Ekonomin, medlemsläget, elevstatistik (Peter, Maria) 
Peter meddelar att ekonomiskt utfall följer årets budget. Oförändrat 68 medlemmar. 
Sammanställning av elevstatistiken 15/9 se https://www.naturbruk.se/elevstatistik/. Nytt 
för i år är sammanställning för medlemsskolorna respektive en ”nästintill totalsiffra” för 
alla utbildningsanordnare i Sverige. 
 

§ 6 Rapporter 
Bifogad rapportbilaga gicks igenom. Många aktiviteter är på gång. 
 

§ 7 ”Remisser” från Skolverket: examensmål; inriktningkurser  
Skolverket har med kort framförhållning, i sitt arbete inför ämnesbetyg, efterfrågat input 
på förslag till reviderade examensmål. Anneli har återkopplat angående Naturbruks-
programmet och Anette för Skog, mark och Djur. Mötet tittar på bilder som Per Fermvik 
visat vid Riksstudiedag Djurvård 1 nov. Remiss planeras i februari samt i slutet av 2022. 
Beslut att informera medlemmarna om Skolverkets pågående arbete. 
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§ 8 Avstämning verksamhetsplan 2021 (Maria, Anneli) 
För 2021 är målsättningen, utöver vad som stipuleras i stadgarna, med fokus inom 
identitet och kommunikation: 
1. Att få igång närvaro i sociala medier med relevanta inlägg (utifrån målgruppens 
intressen). Kommunikationsgruppen redovisar löpande till styrelsen angående detta.  
2. Att minst 90 procent av medlemsskolorna tycker att det är bra att samverka för att öka 
intresset för naturbruksutbildningar. Anneli, Anette och Maria har uppdrag att skapa en 
enkät, och ett planeringsmöte är inbokat. 
 

§ 9 Europea Sweden (Anneli)  
Anneli har inget nytt att rapportera. Sverige deltog inte i det senaste fysiska mötet i 
september. Maria meddelar att Frankrike arrangerar tävling i Showmanship i februari, där 
förfrågan har skickats till Munkagård som vann den senaste svenska tävlingen. 
 

§ 10 Rikskonferensen på Gotland 27 - 28 april 2022 
Mötet diskuterar tema, förslag till föreläsare samt ämnen till gruppdiskussionerna.  
Beslut om tema: Lärande i förändring och ett föränderligt arbetsliv, 
samt att Maria kontaktar Gotland angående frågor samt några förslag till föreläsare. 
 

§ 11 Övriga frågor: Certifikat 
Beslut att bordlägga frågan till nästa möte. 
 

§ 12 Nästa möte 
• Digitalt tisdag 9/2 2022, kl. 10.00 -15.30. Per Fermvik deltar kl. 13 – 15.  

• IRL fredag 25/3 2022 kl. 09.00 - 14.00 på KSLA. Kristine Wiklund, Gröna 
arbetsgivare deltar kl. 12 (lunch) – 14. 
 

§ 13 Avslut 
Ordförande avslutar mötet och tackar för deltagarnas stora engagemang. 

Vid protokollet: 
 
 
 
Maria Elinder 
 
Justeras: 
 
 
 
Anneli Gunnars    Hampus Frank 
 
Bilaga: Rapporter 



  

 3 

Rapporter vid styrelsemöte med Naturbruksskolornas förening 2021-11-04 
Rapporter från medverkan/representerande i olika sammanhang 
 
SLU inbjöd NB skolledare och NB-SYV till webbinarium 17/9 kl. 10-12 med information om nya 
kandidat- och magisterutbildningar samt behörighetskrav, med fokus på NB-elever. Ca 55 NB-skol-
deltagare i mötet. SLU:s prorektor med grundutbildningsansvar, Karin Holmgren, ser gärna fler SLU-
studenter med Nb-bakgrund. Dokumentation har skickats till skolledare och SYV. 
 
Rekrytering av personal 
Programpunkt vid det nationella kompetensrådet inom det gröna och naturbaserade näringslivet 15/11: 
Rekrytering av yrkeslärare, Ingela Appelsved, skolchef NB-gymnasierna Östergötland. 
 
NF medverkar genom Anna Giljam Nilsson och Ingela Appelsved med monter vid Ultunastudenternas 
näringslivsdag 10/11. Ny roll-up har tagits fram med Sverigekarta med prickar för skolorna, lite text, 
naturbruk.se-logga. Info-blad till målgruppen uppdateras. 
 
NF medverkar genom Svalöf och Segragymnasiet i Lantmästardagen 18/11. Material enl. ovan. 
 
Landsbygdsnätverket 
LB-nätverkets digitala nätverksträff 25/11, se  https://www.landsbygdsnatverket.se/medlemstraffen2021. 
Kan någon från styrelsen delta, bl.a. i workshops och dialoger? 
 
LB-nätverkets grupp Landsbygdskommunikatörerna: Maria E och Hanna Johansson deltog i digitalt möte 
2/9, nästa är 25/11. Hanna ingår i LB-kommunikatörernas arbetsgrupp. 
 
Nationellt kompetensråd inom det gröna och naturbaserade näringslivet: nästa digitala möte 15/11 kl. 15 – 
16.30. Se ovan, Rekrytering av personal, samt: 
- Skolverkets reformarbete, yrkesprov och regionala planeringsunderlag, Per Fermvik, Skolverket 
- Jobba grönt – Utbildningskarta jobbagront.se/utbildningskarta Mathilda Bergman, Gröna arbetsgivare 
 
Branschmöten och kontakter (resp. branschansvarig) 
 
Lantbruk: RISE, avd. Jordbruk och Livsmedel, och SLU, Kompetenscentrum Företagsledning, inbjöd till 
workshop 30/8 kl. 09 – 12: Förändringsledning och ökad förändringsförmåga i jordbruksföretag – 
Kunskapsutbyte mellan industrin och jordbrukssektorn. Maria E deltog. 
 
Jordbruksverket har gett uppdrag till SLU att undersöka förutsättningarna för att skapa ett kunskapsnav 
inom företagsledning, entreprenörskap och innovation. Maria E har deltagit i två workshops, intervjuats 
angående NB-skolornas önskan och behov, samt deltagit i KSLA-webbinarium 27/10 ”Effektivisering av 
kunskapssystem” inför att förstudien ska presenteras i november. 
 
Kommunikation (Maria, Hampus, Cathrin) 
 
Kommunikationsgruppen NB riks: se minnesanteckningar från 15/9, 14/10 sist i Rapporten. 
 
Hanna har efter få uppslag från skolorna i början av terminen nu skapat många inlägg i sociala medier, se 
t.ex. Instagram naturbruk.se. Rapport Sociala medier bifogas. 
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NF:s kreditkort accepteras äntligen för betalning av Facebook-annonser. FB har säte på Irland: moms 
tillkommer på annonser och måste betalas separat (Maria undersöker hur man ska göra). 
 
Fortbildning och erfarenhetsutbyten (Maria, Cathrin, Anna R) 
 
HYN inbjöd till webbinarium 18/10 om övergång från kurs- till ämnesbetyg. 
 
DYN:s digitala riksstudiedag Djurvård 1/11. Medverkan Skolverket, SJV, SCAW, Sveriges 3R-centrum, 
branschrepresentanter. Gruppdisk: Djursjukvård, Hund, Djurvård. Ca 50 skolor, mer än 150 deltagare. 
Dokumentation https://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/fortbildning-workshops/riksstudiedagar-djurvard/  
 
LRF, Växa Sverige och Rise arrangerade NB-webbinarium 2/11 om säkerhet och säker arbetsmiljö, bl.a. 
om behov av läromedel. 
 
NF och SLU inbjuder till 3 webbinarier med erfarenhetsutbyte om Entreprenörskap. Se Inbjudan NB 
webbinarier Entreprenörskap ht2021! 
– 28 okt  kl 15-15.45 Webbinarium 1: Lillerud inledde. 10 skolor deltog, 14 personer. 
– 18 nov kl 15-15.45 Webninarium 2: Södra Viken inleder. 
– 25 nov kl 15-15.45 Webbinarium 3 
 
Läromedel (Maria, Anna R, Cathrin BL) 
 
Uppdrag 26/5: Maria, Anna R och Cathrin återkommer med förslag till hur Läromedel bör presenteras 
under www.naturbruk.se – För NB-skolor. 
 
Projekt (Maria)  
 
Attraktionskraft Naturbruk – Jordbruksverket: beviljad förlängning till 2023-03-31 
Återstår att arrangera studiebesök för nya målgrupper + en folder om utbildningar och jobb. 
 
LB-nätverket stödjer grupp som bildats ”Vägar till utbildning och arbete i de gröna näringarna”, där bl.a.  
MariaE nu ingår.  
Steg 1: via seminarier informera aktörer som jobbar med målgruppen nyanlända (t.ex. inom kommuner, 
SYV, länsstyrelse, aktuella projekt i regionen, studieförbund, Af och andra myndigheter). Workshop för 
aktörer i Sörmland genomfördes 28/10: 28 deltagare från sex kommuner, regionen, Af, LRF, NF, 
AgroSörmland, Ökna, Åsa folkhögskola, SIOS, Hela Sverige ska leva, . 
Steg 2. Möten med målgruppen nyanlända, där hjälp till informationsspridning fås av målgrupper under 1.  
 
 
Entreprenörskap i skolan – Skolverket. NF beviljades 216.000 kr för 2021, med insatser:  
1. Synliggöra företagsamma elever, bl.a. Ung-Ullbagge-nomineringar och vinnare. 

UF riks arbetar med två filmer; en med NB-UF-elever, en med NB-lärare + intervju ME.  
 

2. Fortbildning och erfarenhetsutbyte i entreprenörskap och affärsutveckling i samarbete med SLU. 
Planeringsmöten: Thomas Norrby och Amanda Andersson SLU, Cathrin BL, Anna R, Maria E, Chriss 
Mellgren Lillerud. Svårt att få till program enligt ursprungligt förslag. Nytt: Se Fortbildning ovan. 
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Övrig information 
 
Yrkes-SM 10 - 12 maj 2022 i Växjö. NF ej kan ta rollen att vara yrkespartner gentemot Worldskills och 
Yrkes-SM: Annika Bergman har lovat ”att ta bollen”. Maria ska kolla upp. 
Påminnelse har skickats till de skolor som ej varit inne och uppdaterat sina kontaktuppgifter på 
www.naturbruk.se .  
 
Skolverkets nationella programråd 13/10: bl.a. om regionala planeringsunderlag, försöksverksamhet med 
yrkesprov, Yrkespaket inom komvux som särskild utbildning, kort information om det pågående arbetet 
med ämnesbetygsreformen.  
 
Minnesanteckningar från möten i planeringsgruppen och administrationsgruppen inför Rikskonferens 
Naturbruk bifogas sist i denna rapport. 

 
 
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 
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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. 
 

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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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 
 

9. Mötet öppnas. Val av sekreterare: Maria E 
 

10. Dagordning - ok 
 

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

12. Verksamhetsplanen (NF:s kommunikationsplan 2021 bifogas) 
 
e. 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? 
 

f. 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. 
 

g. 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. 
 

13. Rapporter 
e. Nyhetsbrev SYV.nu publicerat v. 39, http://syv.nu/3440-2/ 

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

f. 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 
princip bara finnas hos de skolor som har erbjudits, och tackat ja, till att annonsera. Det hade 
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varit bättre med branschannonser samt en sammanställning över alla utbildningsanordnare. 
 

g. Ny mjölkpanel hos Norrmejerier, lantbrukselev med intresse mjölkkor 
Forslunda/ Cathrin har fått frågan av Norrmejerier och förmedlar nu kontakter. 
 

h. 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.  
 

i. 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. 
 
 

j. 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. 
 

k. 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. 
 

14. 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. 
 

15. Nästa zoom-möte 
Maria återkommer med en Doodle för v. 45 och 46 efter förslag från Hampus på mötestider. 
 

16. 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 


