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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>, 
karin.carlsson@hushallningssallskapet.se 

 

 

Minnes vid Zoom-möte i Kommunikationsgrupp NB riks; skolrepresentanter 
Tors 3 mars 2022 kl. 09.00 – 10.15 digitalt 
 

Deltagare: Hampus Frank, Cathrin Backman Löfgren, Maria Kvarnmarker, Hanna Johansson, Karin 

Carlsson, Maria Elinder 

 

Förhinder: Emma Söderberg, Jessica Wennerström, Katarina Nilsson, Ralph Engstrand 

 

 

1. Mötet öppnas. Val av sekreterare: Maria Elinder. Gruppen hälsar Karin Carlsson, ny 

kommunikatör sociala medier naturbruk.se, varmt välkommen. Presentationsrunda. 

 

2. Dagordning  - ok 

 

3. Förra mötets anteckningar 2022-01-20  - ok 

 

4. Verksamhetsplan 

 

a. Utkast NF:s kommunikationsplan 2022 bifogas. Förbättringsförslag? 

 

I föreningens interna arbete gäller att tydliggöra nyttan för medlemsskolorna att samverka 

kring kommunikation. Vi behöver finslipa syftet och tydliggöra vinsterna med att arbeta 

tillsammans alla skolor, vad kan skolan vinna på detta? Gruppen önskar även inbjuda 

ytterligare några kommunikatörer från medlemsskolor att medverka i vår grupp. Förslag att 

inbjuda skolornas kommunikatörer till ett samverkans-webbinarium ons. 4 maj kl. 15 – 16, 

med kopia till skolledarna. Maria, Hampus och Cathrin formulerar ett förslag. 

 

För externa målgrupper gäller det att visa möjligheter för 14-åringar till tre roliga år, samt 

möjligheter efter NB (inte minst till föräldrar och SYV). Viktigt att mäta antalet följare, samt 

att de ökar. 

 

NF styrelse bearbetar förslaget till kommunikationsplan vidare. Den ingår som del i styrelsens 

verksamhetsplan. 

 

Gruppen ser branschens satsning på Jobba Grönt som mycket värdefull.  Maria E ställer fråga 

till Gröna arbetsgivare om denna viktiga satsning fortsätter, vilket vi hoppas.  

 

 

b. Aktuellt kring sociala medier (Karin, Hanna) 

Hanna och Karin har haft möte.  Karin har nu övertagit Hannas arbete med sociala medier 

naturbruk.se. Karin ser fram emot uppdraget och tackar för det gedigna arbete och den 

approach som Hanna har startat. 

 

c. Inför fysisk fortbildningsdag Ungdomskommunikation 

 

NF styrelse önskar att två syften nås vid en kommande fysisk fortbildningsdag, dels 

fortbildning i kommunikation för medlemsskolorna, dels att synliggöra kommunikations- 
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gruppens arbete med att lyfta naturbruksprogrammet och dess inriktningar. Styrelsen ser max 

20.000 kr + moms som rimligt att kostnad för föreläsare, vilket bör tydliggöras i föreningens 

budget inför beslut vid årsmötet 8 april. 

 

Mötet föreslår att inbjuda medlemsskolorna till en fysisk fortbildningsdag på tema 

Storytelling torsdag 15 sept. kl. 10 – 16 i Stockholm. Förslag att äska 20.000 kr + moms för 

föreläsare som också medverkar vid gruppdiskussioner (tot. drygt två timmar). Övrig tid 

avsätts till intern information och diskussion. 

 
 

5. Rapporter 

 

a. Via Landsbygdsnätverket har NB-skolorna möjlighet att delta i Landsbygds-

kommunikatörernas webbinarier, nästa på tema Bland tomtar och troll – ett bättre 

samtalsklimat i sociala medier 31/3, se 

https://www.landsbygdsnatverket.se/vadgorvi/landsbygdskommunikatorerna.4.18e1e950179c

555c6319c98.html . Maria skickar ut en påminnelse om denna möjlighet. 

 
 

6. Övriga frågor 

 

a. Inbjuda någon/några ytterligare skolrepresentanter till vår grupp?  

Maria får i uppdrag att undersöka om Svalöfs nya kommunikatör Åsa Meierkord är intresserad av 

att medverka i vår grupp. 

 

 

7. Nästa zoom-möte 

 

Ons. 6 april kl. 13.00 – 14.30. Maria inbjuder snarast via kalenderinbjudan. 

 

 

8. Mötets avslutande 

Hampus avslutar mötet och tackar för deltagarnas engagemang. 

 

 

 

Vid datorknapparnaa  

 

Maria Elinder  maria.elinder@naturbruk.se 
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