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Protokoll vid styrelsemöte i 
Naturbruksskolornas förening 
30 maj 2022 kl. 10.00 – 14.30 på KSLA, Kungl. Skogs- 
och Lantbruksakademien, Stockholm 

 
Deltagare styrelse: 
Anneli Gunnars, Älvdalen 
Peter Nyman, Svenljunga 
Anna Giljam Nilsson, Real Gävle 
Sofie Alvarsson, Gamlebygymnasiet 
Mimmi Andersson, Gran 
Hampus Frank, Önnestad 

Deltagare suppleanter: 
Anna Rosén, Tenhult  
Anette Larsson, Himmelstalund  
Lotta Persson, Stiernhöök Rättvik 

Adjungerad: Maria Elinder, kanslichef Naturbruksskolornas Förening 
 
Anmält förhinder: Börje Andersson, Västmanland Ösby 
 

 
§ 1.  Mötets öppnande 

Ordförande Anneli Gunnars öppnar mötet och hälsar välkommen till styrelsens första 
fysiska möte på drygt två år. Styrelsen utbyter information om läget runt om i landet. 
 
 

§ 2.  Godkännande dagordning 
 
Beslut att godkänna utsänd dagordning. 
 
 

§ 3.  Val av sekreterare och justeringsperson 
 
Styrelsen beslutar att välja Maria Elinder till mötessekreterare, 
samt att Sofie Alvarsson, jämte ordförande, justerar dagens protokoll. 
 
 

§ 4.  Föregående styrelseprotokoll 
 
Föregående protokoll daterat 2022-04-08 togs upp och lades sedan till handlingarna. 
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§ 5.  Ekonomin och medlemsläget 
Kassör Peter Nyman informerar att det ekonomiska utfallet följer beslutad budget. 
Föreningen har 70 medlemmar. 
 
Styrelsen beslutar att bevilja 25.000 kr för föreläsare Storytelling vid planerad 
fortbildningsdag Ungdomskommunikation 15/9. 
 
 

§ 6.  Uppföljning av årsmötet 8/4, verksamhetsplanen 
Styrelsen återkopplar kring årsmötet, samt går igenom verksamhetsplanen.   
 
Styrelsen beslutar att kommande årsmöte (liksom årsmöten 2020, 2021 och 2022) 
genomförs digitalt, 
 
samt att Anneli, Anette och Maria under tidig höst förbereder enkätfrågor till 
medlemmarna för att följa upp verksamhetsplanens övergripande målsättningar 2022. 
 
 

§ 7.  EUROPEA Sweden 
Mimmi och Maria rapporterar från givande EUROPEA-konferens i Frankrike 16 – 20 
maj, tema Cirkulär ekonomi. Från Sverige deltog även Bo Andersson, Munkagård. 
Mimmi undersöker ev. möjlighet att tillsammans med Norge och Danmark ansöka om 
medel för jobbskuggning. Planering inför Sveriges värdskap våren 2023 inleddes. 
 
Höstens EUROPEA-möte blir i Tjeckien 19 – 22 sept. Mimmi och Maria deltar för NF:s 
räkning. Maria informerar NF:s två EUROPEA-stipendiater 2020 om möjlighet att nyttja 
stipendiet i Tjeckien (konferensavgift à 450 Euro).  
 

§ 8.  Rikskonferens Naturbruk 2022, utvärdering 
Rikskonferens Naturbruk på Gotland Grönt Centrum 27 – 28 april samlade drygt 100 
deltagare från 50 medlemsskolor. Styrelsens samverkan med lokala värden GGC har 
fungerat på allra bästa sätt. Mötet diskuterade deltagarnas utvärdering (65 svar). Mycket 
uppskattad konferens inklusive kringarrangemang. 98% ansåg konferensen, med 
samverkan via informations- och erfarenhetsutbyte, som viktig.  
 
Styrelsen beslutar att inför nästa rikskonferens förbereda utvärderingsfrågor till 
deltagarna med fyra eller sex alternativ (bra – dåligt), kompletterat med fritextfrågor, 
 
samt att inför styrelsemötet i oktober samla upp essensen från rikskonferensens 
gruppdiskussioner, ev. för att därefter göra någon aktivitet kring detta: 
  * Fortbildning: Lotta, Börje, Anette 
  * Hållbarhet: Sofie, Anna R 
  * Läromedel: Anneli, Anna R, Anette 
  * (digital) Pedagogik + Arbetsmiljö: Hampus, Maria 
  * Ämnesbetyg: Peter, Anna GN. 
 
Maria lägger in gruppdiskussionernas Menti-filer i nästa mötes kalenderinbjudan. 
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§ 9.  Rikskonferens Naturbruk 2023 samt EUROPEA-möte 
EUROPEA-nätverket firar 30 år våren 2023, då EUROPEA Sweden (NF) är värd. 
Mimmi Andersson, national coordinator EUROPEA Sweden, föreslår samordning med 
Rikskonferens Naturbruk. EUROPEAs styrgrupp deltar gärna i ett planeringsmöte i 
Sverige (Stockholm) i höst. 
  
 
Styrelsen beslutar att Rikskonferens Naturbruk 2023 och EUROPEA-mötet genomförs 
under samma vecka och på samma plats, med möjlighet att delta i bägge programmen 
och med viss överlappning, 
 
att Mimmi undersöker om konferenserna kan genomföras i vecka 11 eller 12, 
 
att Mimmi, Maria och Anna GN utgör planeringsgrupp, 
 
samt att Mimmi informerar NF:s medlemmar om EUROPEA samt möjligheter till 
finansiering av internationella utbyten etc. 
 
 

§ 10. Projektet Entreprenörskap i skolan och avslaget från Skolverket 
Information om att Skolverket 2022-04-28 avslog föreningens ansökan om statsbidrag för 
entreprenörskap i skolan 2022. Som skäl för beslutet angavs bl.a. att stadgarna beskriver 
två typer av medlemskap; skolor respektive associerade medlemmar bestående av andra 
intressenter än skolor. Enbart anslutna skolor har rösträtt vid årsmötet, varvid Skolverket 
bedömer att NF inte är demokratiskt uppbyggd. Man nämner även att stadgarna behöver 
behandla på vilka grunder som medlemmar kan uteslutas, samt hur föreningens tillgångar 
skall disponeras vid upplösning. 
 
 

§ 11. Behov av att ändra stadgarna 
 
Styrelsen beslutar att Anneli och Maria inför höstens första styrelsemöte presenterar ett 
reviderat förslag till föreningens stadgar, 
 
samt att medlemmarna under hösten kallas till ett extra årsmöte för beslut om reviderade 
stadgar. 
 
 

§ 12. Ämnesbetygsreformen – läge 
Styrelsen skickade 2022-05-09 in yttrande över ”Skolverkets remiss nr. 1 rörande 
ämnesbetyg” samt för kännedom till medlemmarna. Styrelsen har haft mycket god hjälp 
av tidigare ledamoten Urban Vikström med remissyttrandet. Nästa remiss väntas i januari 
2023. 
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Styrelsen beslutar att Maria frågar Urban om han har möjlighet att hjälpa styrelsen med 
yttrande över nästa remiss rörande ämnesbetyg. 
 
 

§ 13. Rapporter 
Maria tillsammans med styrelsen gick igenom och kompletterade utsänd rapportbilaga, se 
bilaga. 
 
 

§ 14. Övriga frågor 
Inga övriga frågor behandlades. 
 
 

§ 15. Kommande möten 
 
Styrelsen beslutar att nästa möte blir digitalt via Zoom tor. 8 sept. kl. 13.00 – 16.00, 
 
att styrelsen möts fysiskt på KSLA i Stockholm inkl. övernattning, från kl. 10.00 den 19 
okt. till och med lunch 20 okt., 
 
samt att styrelsen möts digitalt via Zoom tis. 29 nov. kl. 13.00 – 16.00. 
 
 

§ 16. Avslut 
Ordförande Anneli avslutar mötet och tackar för allt engagemang.  
 

 
Vid protokollet:  
 
Maria Elinder 
 

 
Justeras:  

 
Anneli Gunnars   Sofie Alvarsson 
 
 
 
Bilaga: Rapporter 
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Rapporter vid styrelsemöte med Naturbruksskolornas förening 2022-05-30 
Rapporter från medverkan/representerande i olika sammanhang 

Branschmöten och kontakter (resp. branschansvarig): 
Djurvård (AnnaR, Anette, Mimmi): 
Maria E: Himmelstalund planerar Riksstudiedagar Djurvård v.44, 31/10 – 1/11 
 
Häst (Anna GN, AnnaR): - 
 
Lantbruk med LAMK (Sofie, Lotta): Rapport från arbetsmiljöveckan v. 14: tävling till elever på NB. 
Filma kort film om problem i arbetsmiljön och ge förslag till lösning. 
 
Naturturism (AnnaGN): 
MariaE: NTYN planerar överta certifiering av naturguider från FUN. Ev. projekt via Tillväxtverket. 
Förslag från NF på fler medlemsorganisationer i NTYN? 
 
Skogsbruk (Peter, Anneli, Börje): Peter har ombetts av Skolverket att ge input på arbetsmaterial över 
några nya ämnesplaner. 
 
Trädgård (Anette, Lotta): Har gett input till Skolverket på referensmaterial över nya ämnesplaner. 
 
GySär (Anette, AnnaR, Lotta): Sötåsen planerar digital fortbildning för GySÄR tisdag v. 44. 
 
Landsbygdsnätverket 
Styrgruppen m.m. (Anneli): Maria E har utsetts till ordförande för det nationella kompetensrådet. 
Styrgruppen bjuder in alla medlemmar till dialog om vilken verksamhet som vi ska ha tillsammans i 
nätverket 2023-2024, Anneli o Maria kommer att besvara utsänd enkät. 
 
Nationellt kompetensråd inom det gröna och naturbaserade näringslivet: Maria E ny ordförande. 
Kompetensrådet 9/5: Dokumentation har skickats till NF styrelse.  
Förslag från styrelsen till punkter vid kommande möten 12/9, 14/11: Behov av yrkesvux (tips Kalmar 
kunskapsnav+ Nb-rektor Tova Johansson), behov av distansutbildning vid SLU, behörighet från NB till 
SLU:s utbildningar. 
 
Arbetsgrupp Vägar till utbildning och arbete i de gröna näringarna: Rapport håller på att skrivas, 
Maria E deltar. Nytta av gruppens kontakter inför studiebesök i AN-projektet. 
 
Landsbygdskommunikatörerna: möte sept. 
 
Rekrytering av personal 
Anna Giljam Nilsson och Ingela Appelsved medverkar vid Ultunastudenternas Näringslivsdag 9 nov. 2022 
(Maria E kontaktperson, anmäler medium paket 6.500 kr) 
 
Kommunikation (Maria, Hampus) 
Se bifogade Minnesanteckningar + webbinarium 10/5 + datum i verksamhetsplan. 
 
 
Fortbildning och erfarenhetsutbyten (Börje, Lotta) 
Maria: fem webbinarier à 45 min vt 2022 med erfarenhetsutbyte Entreprenörskap.  

- 27/1 Tenhult inledde. 19 personer deltog, 15 skolor. 
- 10/2 Helsingborgs Rid- och djursjukvårdsgymnasium inledde. 
- 17/3 UF + Vreta inledde: att stötta elever att landa i en affärsidé m.m. 
- 7/4 UF inledde: om gruppdynamik och konflikthantering 
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- 5/5 om bedömning av kursen entreprenörskap: Real Eskilstuna och Svalöf inledde.   
 

Inför v. 44: Maria E ska skicka mejl till skolorna ang. fortbildning som planeras: Djurvård på 
Himmelstalund 31/10-1/11, GySär digitalt via Sötåsen 1/11, samt fråga: Vad mer planeras vid skolorna? 
 
Läromedel (Maria, AnnaR, Anette) 
Fråga från tidningen Husdjur: erbjuda Lantbruk-djur-elever att läsa tidningen digitalt? Ev. möte innan 
midsommar? Anna R och Maria E deltar. 
 
Gammalt uppdrag: Gruppen återkommer med förslag till hur Läromedel bör presenteras under 
www.naturbruk.se – För NB-skolor. 
 
Sofie tidigare: läromedel som saknas inom Lantbruk, Häst, Trädgård: idé samla till stipendium för att 
skriva läromedel? Ev. Hushållningssällskapet intresserade av att bidra. Via NF finns möjlighet söka 
25.000 kr. Fråga till Skolverket? Vad diskuterades i gruppen om läromedel vid Rikskonferens NB 2022? 
(Anneli deltog). 
 
Möten med SLU m.fl.: 
 
Kommunikation (Hampus): Se bifogade minnes från Kommunikationsgruppens möten + rapport från 
webbinarium 10/5 för medlemsskolornas kommunikatörer (40-tal deltagare). 
 
Projekt (Maria) 
Attraktionskraft Naturbruk – Jordbruksverket: beviljad förlängning till 2023-03-31 
Återstår att arrangera studiebesök för nya målgrupper + en folder om utbildningar och jobb. 
 
Studiebesök till Öknaskolan 14/5 (65 deltagare: bl.a. full buss från Tensta via Somalisk kvinnoförening 
med kvinnor + ungdomar och barn) + Hvilan 19/5, se bifogade inbjudningar. Fler intresserade skolor? 
 
Entreprenörskap i skolan – Skolverket 
År 2021 ska slutredovisas senast 15/9.  
Statsbidrag ej beviljat 2022 (NF ej demokratisk organisation enligt stadgarna) 
 
Aktiviteter trots detta 2022: fem webbinarier under våren + Ung-Ullbaggestipendiet 
 + ev. några digitala erfa-träffar ht 2022 tillsammans med SLU. 
 
Övrig information 
 
Yrkes-SM 10 - 12 maj 2022 i Växjö. Trädgårdsanläggning tävlade. Ingelstad och Ryssby medverkade.  
 

 
 
Minnes vid Zoom-möte i Kommunikationsgrupp NB riks; skolrepresentanter 
Tors 3 feb. 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. 
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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- 
 
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. 
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6. Övriga frågor 
 
a. Inbjuda någon/några ytterligare skolrepresentanter till vår grupp?  
Maria får i uppdrag att undersöka om ytterligare någon 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 datorknapparna 
Maria Elinder  maria.elinder@naturbruk.se 
-- 

  
Minnesanteckningar Kommunikationsgrupp NB riks; skolrepresentanter 
Ons 6 april. 2022 kl. 13.00 – 14.30 digitalt 
 
Deltagare;  
Hampus Frank (ordf.), Emma Söderberg, Maria Kvarnmarker, Karin Carlsson, Katarina Nilsson, Maria Elinder 
 
Förhinder;  
Cathrin Backman Löfgren, Hanna Johansson, Jessica Wennerström 
 

9. Mötet öppnas.  
Val av sekreterare: Karin  
 

10. Dagordning:  
Dagordningen godkändes 
 

11. Förra mötets anteckningar 2022-03-03  
Maria E har varit i kontakt med Gröna jobb avseende deras plan för fortsatt arbete. Fortsättning är 
planerad, oklart hur. 
 

12. Verksamhetsplan 
d. Förslag till NF:s verksamhetsplan, inkl. kommunikationsplan, 2022  

Årsmötet tar beslut om verksamhetsplanen 8/4. Önskemål från styrelsen att ta bort datumangivelser för 
aktiviteter. Hampus kommer delta på årsmötet och berätta om verksamhetsberättelsen och 
verksamhetsplanen framåt. 
 

e. Aktuellt kring sociala medier.  
Fokusområden under våren: normbrytande, motverka fördomar om naturbruk, nå nya målgrupper, ngt 
inslag riktat till föräldrar. 
 

f. Planering internt webbinarium NB-skol-samverkan i kommunikationsfrågor: 
Byte av dag från 4 till tisdag 10 maj, kl. 15-16.  
Vad ska vi ta upp?: 

• Syfte med samverkan i Naturbruksskolornas förening: stärka naturbruksprogrammet, vi gör 
det tillsammans, verksamhetsplan. 

• Information kring fortbildningsdagen 15 september 
• Arbete med sociala medier. 
• Utmaningar, möjligheter, behovsanalys, medlemsnytta– gruppvisa diskussioner 
• Genomgång av elevenkäten från hösten 2021 

Hampus och Maria E gör förslag som skickas ut till gruppen. 
 

g. Planering fysisk fortbildningsdag 15/9, kl. 10 – 16, tema Storytelling 



 
 
 

Naturbruksskolornas Förening org.nr 822003-5086   
styrelseprotokoll möte 2022-05-30 

 

 9 

två syften: fortbildning + synliggöra kommunikationsgruppens arbete med att lyfta 
naturbruksprogrammet och dess inriktningar 
 
Plats: Stockholm, ej digitalt. Maria E undersöker med KSLA på Drottninggatan. 
 
Diskussion kring innehållet under dagen och tänkbara ämnesområden:  

a. Vad är Storytelling? Koppling till sociala medier. 
b. Verktyg för att arbeta med Storytelling 
c. Erfa-utbyte mellan deltagare 
d. Berätta om arbetet i föreningen/medlemsnyttan. 

Maria Kvarnmarker undersöker föreläsare för dagen. Återkoppling på nästa möte. 
 

h. Utformning av annons i GymnasieGuiden?  
Annonsen betalas av NYN HYN SYN. Diskussion om annonsunderlag som gjorts av Hanna inför 
föregående år. Beslut att använda samma annons även i år. Maria E förankrar detta med 
yrkesnämnderna. 
 

13. Rapporter 
b. LB-kommunikatörernas webbinarium 31/3 (bilder bifogas, ok att skicka till skolorna) 

Nytt möte planeras i sept., tema: hur man engagerar många i en kampanj 
Maria skickar ut presentationen till alla skolors kommunikatörer i samband med inbjudan till 
webinariet 10 maj. 
 

14. Övriga frågor 
a. - 
 

15. Nästa zoom-möte:  
Måndag 2 maj, kl.13-14. Fokus: detaljplanering inför webbinariet 10 maj. 
 

16. Mötets avslutande 
 
Anteckningar  
Agr. Karin Carlsson, karin.carlsson@hushallningssallskapet.se + lite kompletteringar av Maria E 
-- 
 
Minnesanteckningar Kommunikationsgrupp NB riks; skolrepresentanter 
Måndag 2 maj 2022 kl. 13.00 – 14.00 digitalt 
 
Deltagare;  
Hampus Frank (ordf.), Maria Kvarnmarker, Katarina Håkansdotter Nilsson, Maria Elinder, Hanna Johansson 
 
Förhinder;  
Jessica Wennerström, Karin Carlsson, Emma Söderberg 
 

1. Mötet öppnas av Hampus.  
Val av sekreterare: Hanna Johansson. 
 

2. Dagordning:  
Dagordningen godkändes, 
 

3. Förra mötets anteckningar 2022-04-06  
Inga anmärkningar. 
 

4. Planering webbinarium Ungdomskommunikation Naturbruk 10 maj kl. 15 – 16: 
 

a. Vi går igenom planen. Arbetsfördelning: 
 
- Välkommen och syfte med samverkan (Hampus),  
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- info om www.naturbruk.se (Maria E),  
- upplägg huvudpunkten om sociala medier (Hanna kontaktar Karin) 
- info om fortbildningsdagen 15 september + vad vill jag lära mig mer om?  
  (Maria K och Katarina)  
- Övriga frågor? 
- Tack för idag! (Hampus) 
 
Maria K och Katarina håller koll på chatten.  
 

b. Maria E. Inga gruppdiskussioner vid så här kort webbinarium.  
 

c. Maria E. har skickat ut inbjudan till kommunikatörer, skolledare och SYV 26/4. Nytt utskick 
kommer göras då det är oklart om det kom fram till alla. 
 

5. Planering fysisk fortbildningsdag 15/9, kl. 10 – 16, tema Storytelling: 
 

a. Vi beslutar att boka 1,5 h föreläsning om storytelling via Sveriges kommunikatörer, för 25.000 kr 
+ moms.  
Maria K. bokar undersöker vilken tid som passar.  
 

b. Vi beslutar att boka 1 h föreläsning med Livrustkammaren, om hur de arbetar med sociala medier, 
2.000 kr + moms. Katarina tar vidare kontakt och bestämmer tid. 

 
c. Tidsram och innehåll 15/9: Kl. 9-16, fm-fika, lunch och em-fika.  

Två föreläsningar samt erfarenhetsutbyten.  
Start program kl. 10 (fundering från Hanna: är det möjligt att starta tidigare?) 
 

6. Verksamhetsplan 
 
a. Kommunikationsplanen beslutades vid NF:s årsmöte.  
Maria E skickar ut den detaljerade planen till gruppen, inkl. datum för höstens planerade aktiviteter. Maria 
E kontaktar  Emma S för planering ev. bakgrundsfilm att visa vid digital SYV-träff. 
 
b. Aktuellt kring sociala medier  
(punkten utgick då Karin fick förhinder med kort varsel till dagens möte). 
 

7. Rapporter 
 
Rikskonferens Naturbruk genomfördes, för första gången sedan 2019, den 27 – 28 april på Gotland Grönt 
Centrum. Uppskattad konferens. Vid middagen offentliggjordes årets Ung-Ullbagge-vinnare. Karin gör 
inlägg på sociala medier om dessa. 
 

8. Övriga frågor 
a. - 
 

9. Nästa zoom-möte: onsdag 1 juni.  
Efter en Doodle bestämdes tid som passar flest: 1/6 kl. 10.00 - 11.30. 

 
10. Mötets avslutande 

Hampus tackar för deltagarnas engagemang. 
 

 
Anteckningar:  Hanna Johansson, hanna.johansson@alvdalen.com, 
+ lite kompletteringar: Maria Elinder  maria.elinder@naturbruk.se  
-- 
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Minnesanteckningar från webbinarium Ungdomskommunikation Naturbruk tisdag 
den 10 maj 2022 kl. 15  – 16 via Zoom 
  
Deltagare: närmare 40 kommunikatörer, SYV-are och skolledare vid medlemsskolor i Naturbruks-
skolornas Förening (NF). 
 
Medverkan av NF:s ”Kommunikationsgrupp NB riks” med representanter från medlemsskolor över 
landet med olika inriktningar och med olika huvudmän.  

 
Se bilagor med presentationer från webbinariet. Inspelning av webbinariet (obs arbetsmaterial), se: 
https://us06web.zoom.us/rec/share/3bwhSDBqVYYBxDMwZhLed73H8kG0jTisFdG1wTZiJqRMiK4S
3WCqWnSrkLhhDS6m.QKqXIRfkVVAoziPc    Ange lösenord: fE1XGE^9  
 
Hampus Frank (Önnestad) ledamot i NF:s styrelse, hälsar välkommen. Hampus framhåller att 
kommunikatörer, SYV-are och skolledare alla spelar en stor roll i att stärka naturbruksprogrammet. 
Programmet har ett stort uppsving på många skolor och vi kommer att fortsätta att arbeta hårt för att NB 
ska växa och få den plats som programmet förtjänar. Hampus visar på några punkter i föreningens 
kommunikationsplan, bl.a. med mål att få ökad närvaro i sociala medier samt datum för några planerade 
aktiviteter (se bilaga). 
 
Maria Elinder (NF kanslichef) visar den publika sidan www.naturbruk.se samt föreningens gemensamma 
material som nås via ny meny ”För NB-skolor” https://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/ . Gemensamma 
e-post-listor finns på https://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/personalkontakt/. Varje skola har minst en 
inmatare som uppdaterar skolans egna kontaktuppgifter, Öppet hus-dagar etc. Kolla så att era uppgifter 
stämmer! Nu finns många error e-postadresser. (Meddela maria@naturbruk.se eller ralph@naturbruk.se 
om ni behöver hjälp.) Maria nämner även enkäten till era NB1-enkäter, där 1915 svar kom in 2021, se 
bilaga. Varje skola kan ta del av sin sammanställning, kontakta Ralph. 
 
Hanna Johansson (Älvdalen) visar arbete som gjorts kring sociala medier naturbruk.se under 2021 (se 
bilaga). Vi står för det första steget, att väcka intresse för NB. Ni på skolorna gör kommande steg! 

Karin Carlsson (uppdrag sociala medier 2022) efterlyser idéer på teman samt bilder, filmer, pressklipp 
etc. som kan göras generella, och med fotocred till aktuell skola (se bilaga). Mötet utbyter erfarenheter. 
Tillsammans kan vi bli starkare! Mejla/ring karin.carlsson@hushallningssallskapet.se 0739-609224.  

Maria Kvarnmarker (VG-regions NB-skolor) och Katarina Nilsson (Södra Viken) informerar om planerad 
fortbildningsdag 15/9 i Stockholm, bl.a. föreläsning och övning på tema Storytelling samt inblick i hur 
Livrustkammaren jobbar med sociala medier.  

Hampus tackar för alla deltagares engagemang i mötet. Hoppas vi ses 15/9 i Stockholm, mer info kommer 
via e-postlistorna!   

 

Vill du vara med i Kommunikationsgruppen NB riks? Meddela intresse till maria@naturbruk.se. 

Vid datorknapparna, 

Maria Elinder 070-5687318 

-- 
 
Kommunikationsplan 2022  
För 2022 är följande målsättningar i fokus: 

1. Få ökad närvaro i sociala medier (utifrån målgruppens intressen). 

Det övergripande syftet är att öka attraktionskraften till landets naturbruksutbildningar.  
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Störst fokus läggs på att väcka högstadieelevers intresse för NB och dess inriktningar.  
Målet är att via sajten naturbruk.se med flera kanaler synliggörs utbildningar, arbeten och karriärvägar för åk 7 - 9-
elever, föräldrar, SYV, nyanlända samt yrkesbytare.  
 
Aktiviteter som riktas mot målgruppen:  När? 
Skapa intresseväckande inlägg i sociala media ”naturbruk.se” 
 

löpande 

Vidareutveckla publika sidor på sajten naturbruk.se 
 

löpande 

Extern annonsering och information 
 

vid behov 

Nyhetsbrev till SYV via SYV.nu. Där inbjuds bl.a. till: 
 

mitten sept. 

Ett webbinarium för högstadie-SYV. I samband med mötet kan även inbjudas 
till lokala fysiska SYV-träffar på NB-skolor. 
 

13/10 26/10 
kl. 14 – 15 

Ta fram digital + fysisk folder om Naturbruksprogrammet (fokus), 
vuxenutbildningar, NB-skolor samt karriärmöjligheter (AN-projekt) 

mars - april 

 
Internt arbete i föreningen:  När? 
Skolsamverkan i ”Kommunikationsgruppen NB riks, digitala möten 8-10 

möten/år 
Informera skolorna om strategi för inlägg på sociala media, 
 

Löpande 

Ta fram en ”bakgrundsfilm” om NB:s inriktningar, med snuttar från olika 
skolor, att visa vid webbinariet för högstadie-SYV 
 

våren 

Påminn skolornas inmatare att via www.naturbruk.se/admin  uppdatera 
yrkesutgångar, e-postadresser till personal, gärna Öppet Hus-aktiviteter, 
 

mars + 
augusti 

Uppdatera grafiska manual för naturbruk.se, 
 

mars 

Arrangera ett digitalt erfarenhetsutbyte för/med medlemsskolornas 
kommunikatörer 
 

10/5 kl. 15-
16  

Sprid inbjudan om möten från Landsbygdsnätverkets kommunikatörer 
 

 

Årets NB1-enkät: skicka ut länk till skolorna för de nya eleverna att gå in på 
via mobil, padda eller dator. Sammanställ och presentera, 
 

augusti + 
september 

Arrangera fortbildning för medlemsskolornas kommunikatörer, inkl. info från 
NF samt erfarenhetsutbyte på KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm 
 

To 15/9 

Uppdatera interna sidor ”För NB-skolor” på naturbruk.se. 
 

löpande 

 
-- 
 
AN-projektet:  
Uppskattat studiebesök 14 maj till Öknaskolan.  
Deltagare: 57 somaliska mammor, barn, ungdomar från Tensta + fyra från Fittja,  
samt två kvinnor, bl.a. ordförande, från Assyriska kvinnoföreningen i Sverige: 
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Inbjudan till alla* som vill veta mer om utbildning och arbete i de gröna 
näringarna  * barn, ungdomar och vuxna med olika bakgrund, karriärbytare, handledare/aktörer m.fl. 
 
Varmt välkommen lördagen den 14 maj 2022 till bussresa med studiebesök på 
Öknaskolan och Onsberga gård i Sörmland  
 
Öknaskolan www.oknaskolan.se har stora fält och skogar, maskiner, djur, lärare, gymnasie- och 
vuxenelever inom naturbruk (lantbruk, trädgård, djurvård, häst, naturturism) och kontakt med många 
företag i de gröna näringarna. Vägbeskrivning: E4:an från Stockholm, avfart nr 135, Tystberga, tag 
höger mot Nyköping, vid stoppskylt tag höger mot Södertälje, tag vänster vid skylt mot Öknaskolan, 
direkt vänster igen och följ vägen fram till skolan. GPS-koordinater: (58.8893934, 17.1507311). 
 
Onsberga https://onsberga.se/ är en ekologisk kretsloppsgård med får, kor och andra djur. Allt foder som 
djuren äter odlas på gården. I gårdsbutiken säljs gårdens produkter.  GPS: (58.8930, 17.2294) 
 
Program: 
08.10  Från Tensta: Westin Buss avgår från Enbacksskolan, busshållplatsen vid Tenstavägen, 

https://www.google.se/maps/@59.3896819,17.904867,3a,75y,30.69h,81.65t/data=!3m6!1e1!3m4!1sLQS-hy0MsGGB6URAgnjCoA!2e0!7i16384!8i8192 . 
Kontaktperson på bussen: Asha Ismail tel. 070-978 4165. Antal platser: 57 på bussen. 
 

08.35 Från Skärholmen: Maria Elinder hämtar några vid busshållplatsen vid Skärholmshallen, 
Ekholmsvägen 189. Ytterligare en bil med passagerare (Ubah). 
https://www.google.se/maps/@59.2762362,17.9028165,3a,75y,256.86h,75.39t/data=!3m6!1e1!3m4!1sCh6ONxCeSDqffCE6xsKW9w!2e0!7i16384!8i8192?hl=sv    
 

10.00 Välkommen till Öknaskolan oknaskolan.se: Inledning och fika i matsalen Ekologen. 
10.40  Rundvandring i mindre grupper: titta på djur, odling, maskiner, lektionssalar. 
12.10  Lunch (vegetarisk + fisk). 
 
13.10  Vi lämnar Öknaskolan och åker buss sex km till Onsberga gård, nära Sättersta kyrka. 
 
13.20  Välkommen till Onsberga gård https://onsberga.se/. Rundvandring i mindre grupper: titta 

på djur, odling, maskiner, gårdsbutik. Fika. 
15.00  Avfärd hemåt med Westin Buss. Åter Skärholmen 16.15, Tensta 16.45. 

 
Anmäl antal deltagare och eventuell specialkost (vegetariskt, gluten etc.) senast 4 maj till: 
Agronom Maria Elinder, maria.elinder@naturbruk.se, tel. 070 - 56 87 318 
Naturbruksskolornas Förening,  www.naturbruk.se . Frågor? Kontakta Maria.  
 
Vi bjuder på resa, fika, lunch. 
Fler bra länkar: 
www.jobbagront.se – Vad kan man jobba med? Se filmer etc. 
www.gronajobb.se – Exempel på lediga jobb 
www.naturbruk.se – naturbruksutbildningar och naturbruksgymnasier i Sverige. 
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-- 
 
AN-projektet:  
samarbete LRF Skåne + NF (+ AF, Gröna arbetsgivare, HS Skåne). Studiebesök till Hvilan 19/5 
genomfört. Inställt till Svalöf resp. Önnestad: 
 

Vägar till utbildning och arbete inom de gröna näringarna i Skåne – del 3.  

Inbjudan till alla* som vill veta mer om utbildning och arbete i de gröna 
näringarna  

(*ungdomar och vuxna med olika bakgrund, arbetssökande, karriärbytare, handledare/aktörer 
m.fl.) Här nedan finns 3 olika studieresor som du kan anmäla dig till. Du kan anmäla dig både 
till den 19 och den 20 maj (två studieresor) – se mer på sidan 2.  

Alla utgår och kommer tillbaka till tågcentraler/stationer dit det går att ta sig med tåg från hela 
Skåne. Du måste vara i god tid till när du ska vara där. Bussar avgår på avsatt tid! 
Du kan välja en eller flera studiebesök beroende på ditt intresse.  

Varmt välkommen 
torsdagen den 19 maj 2022 till bussresa med studiebesök på Hvilans Utbildning och 
Flyinge plantshop - Inriktning Trädgård 
fredagen den 20 maj 2022 till bussresa med studiebesök på Svalöfs gymnasium och 
Annelövsgrisen- Inriktninglantbruk 
fredagen den 20 maj 2022 till studiebesök på Önnestadsgymnasium och föredrag med 
lantbrukare - Inriktning på natur, skog, djur eller lantbruk  

Anmäl antal deltagare och eventuell specialkost (vegetariskt, gluten etc.) senast 13 maj till: 
via formuläret HÄR 
Frågor, kontakta Birgitta Olsson på b@bosalesco.se eller mobil 0733-128865. 
OBS! Om får vi mindre än 12 deltagare, ställer vi in resan. Max antal är 30 st. Anmälan är 
bindande (eftersom vi har kostnader för mat och buss). Först till kvarn....  

Naturbruksskolornas förening bjuder på resa, fika och lunch. 
Ev. frågor till Birgitta Olsson, LRF Skåne, b@bosalesco.se eller 0733-12 88 65.  

Bra-att-ha-länkar: 
www.jobbagront.se – Vad kan man jobba med? Se filmer etc. www.gronajobb.se – Exempel på 
lediga jobb inom den gröna näringen www.naturbruk.se – naturbruksutbildningar och 
naturbruksgymnasier i Sverige.  

Torsdagen den 19 maj 2022 till bussresa med studiebesök på Hvilans  

Utbildning och Flyinge plantshop - Inriktning Trädgård 
På Hvilan utbildning kan du välja mellan ett gediget utbildningsutbud inom såväl 
Yrkeshögskolan som Arbetsförmedlingen och Komvux. Utbildningarna är inriktade på trädgård, 
odling av grönsaker och markarbete. Hvilan utbildning ligger i Åkarp 
https://www.hvilanutbildning.se/om-vuxenutbildningar  

På Flyingeplantshop får vi en guidad tur och får höra hur det är att jobba på en handelsträdgård  

https://www.flyingeplantshop.se/  
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Program: kl 09.40  

Bussen avgår från Malmö centralstation. Från Frans Suells statyn, Norra Vallgatan, Bergkvara 
bussbolag 
Välkomna till Hvilan Utbildning inom gymnasium och vuxenutbildning trädgårdsbranschen. 
Lunch på skolan  

Vi åker vidare till Flyinge plantshop. Här får vi lite information och en guidad tur. Beräknas vi 
vara åter på Malmö centralstation.  

kl 15. 05 
Kontaktperson på bussen är Birgitta Olsson 0733-12 88 65.  

Fredagen den 20 maj 2022 till bussresa med studiebesök på Svalöfs  

gymnasium och Annelövsgrisen - Inriktning lantbruk 
Svalöfs gymnasium - Skolan har egna djurstallar, verkstäder och en egen veterinärklinik. De har 
också de maskiner och fordon som krävs inom branschen. Här utbildas varje år cirka sjuhundra 
gymnasieelever och vuxenstuderande. https://www.svalov.se/utbildning--barnomsorg/svalofs-
gymnasium--vuxenutbildning  

Annelövsgrisen - Stor grisproduktion i Vallåkra-trakten. Här får vi höra och se hur det är att 
jobba i ett företag med grisproduktion.  
 

Program: kl 09.15  

Bussen avgår från Helsingborg centralstation. Gate meddelas efter anmälan via sms. Välkomna 
till Svalöfs gymnasium som har gymnasium och vuxenutbildning inom lantbruk Lunch på skolan 
Vi åker vidare till Annelövsgrisen. Här får vi information och guidad tur.  

Beräknas vi vara åter på Helsingborgs centralstation.  

kl 15.10 
Kontaktperson på bussen är Katarina Nelander 010-48 73 463.  

Fredagen den 20 maj 2022 till studiebesök på Önnestadsgymnasium  
Önnestadsgymnasiet är en skola med inriktning på natur, skog, djur eller lantbruk.  

https://onnestadsgymnasiet.se/  

På skolan får vi även träffa en lantbrukare som berättar om hur det är att jobba på en gård.  

kl 10.00 Ni är på Önnestads tågstation där Maria Hofvendahl-Svensson möter er. 
Resan till Önnestad betalar ni och fixar själv. 
Därefter går ni tillsammans till Önnestadsgymnasiet, som ligger en kort promenad bort. På 
Önnestad får vi se på olika djur och maskiner som finns inom lantbruket. Vi får också 
information om skolan och dess utbildningar. 
Lunch på skolan 
Vi träffar en lantbrukare som berättar om sitt lantbruk och hur det är att jobba där. 
Går vi åter till tågstationen Önnestad. Där vi beräknas vara kl 14.15  

kl 14.00 
Kontaktperson på besöket är Maria Hofvendahl-Svensson 070-326 83 80  
-- 


