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Till kommunikatörer, SYV och skolledning vid medlemsskolorna i Naturbruksskolornas Förening, NF 

Inbjudan: fortbildning Ungdomskommunikation, tema Storytelling 
 
Tid: Torsdag den 15 sept. 2022 kl. 10.00 – 16.00 (fika med mingel från kl. 09) 
 
Plats: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottningg. 95 B, Sthlm www.ksla.se  
 
20 min rask promenad från Sthlm C: https://www.google.se/maps/dir/Stockholms+Centralstation,+Centralplan,+Stockholm/Kungl+Skogs-
+%26+Lantbruksakademien,+Drottninggatan+95B,+113+86+Stockholm/@59.3355483,18.0499905,15z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x465f9d60f602f26d:0x97c5
53dab672ba3d!2m2!1d18.0579323!2d59.3306685!1m5!1m1!1s0x465f9d65f5ee857b:0xa9428e5ebf9b1d68!2m2!1d18.0545079!2d59.3403655!3e2?hl=sv 
 
Vision: Tillsammans skapar vi verktyg så att fler 16-åringar hittar till naturbruk!  
Syfte med dagen: Att jag som deltagare  
- hämtar inspiration och får konkreta tips med hem till skolans ungdomskommunikation, 
- delar med mig av mina erfarenheter, 
- ger synpunkter på NF:s gemensamma arbete för att nå fler 16-åringar. 
 
Avgift: 0 kr, inklusive lunch och fikor i Oscars källare på KSLA.  
Varje skola står för rese-/kringkostnad. Först till kvarn! Max 2 platser/ skola, max 50 platser. 
 
Anmäl senast 5/9 via: https://forms.gle/zGy1j2a7ESQn767T8 obs: fika får inte tas med till 
mötesrummen. Anmäl om du vill ha fm-fika, serveras i Oscars källare kl. 09.00 – 09.50. 
 
Storytelling – ett kraftfullt verktyg för att engagera fler! 
Storytelling handlar om att skapa berättelser som griper tag, fängslar och berör. Effekten blir att 
fler delar, rekommenderar och minns dina budskap, texter och filmer. Vi har bjudit in 
Storytelling-experten Ulrika Nybäck som förklarar varför vi minns fängslande berättelser, var 
du hittar de bästa idéerna och vilka verktyg du kan luta dig mot för att få till en riktigt bra story. 
Ladda för ett interaktivt pass, där du kommer på idéer och får skissa på en egen story. 
  
Reflektera över innan vi ses! 
• Vad berättar de elever och föräldrar som är riktigt nöjda med era utbildningar? 
• Vad uppskattar de allra mest? När trivs de som bäst på utbildningen? 
• När måste eleverna kämpa lite extra för att utvecklas och nå nästa nivå? 
 
Kursledare  
Ulrika Nybäck har sedan 2008 visat hundratals verksamheter hur de själva kan skapa 
fängslande berättelser som får människor att agera. Det gör hon genom föreläsningar, 
utbildningar och strategisk rådgivning. Som kreatör, copywriter och manusförfattare på byrån 
Wonderwork Communication får hon varje dag kvitton på vilka stories som fungerar och vilka 
budskap som engagerar mest. 
 
Under eftermiddagen får vi även en spännande inblick i hur museet om Sveriges kungliga 
historia, Livrustkammaren, arbetar med sociala medier. 
 

Program, se nästa sida! 
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Prel. program 15 sept. 2022 på KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm 
 
09.00 Mingel och fika i Oscars källare 

 
10.00 I Plenisalen: Välkommen! Vad gör NF angående ungdomskommunikation och vad 

planeras? Hampus Frank, NF styrelse + övriga i ”Kommunikationsgrupp NB riks”  
 

10.15 Inspirationspass Storytelling, med interaktiva inslag 
Ulrika Nybäck, journalist och expert inom storytelling  
 

12.00 Lunch i Oscars källare 
 

13.00 Alla på plats i Plenisalen igen. Vi delar idéer och berättelser! Ulrika rundar av. 
  

13.30 Hur jobbar Livrustkammaren med sociala medier?  
Intendent Magdalena Piotrowska 
 

14.30 Fika och mingel i Oscars källare 
 

14.50 Erfarenhetsutbyte i mindre grupper kring sociala medier: 
Hur kan vi alla använda storytelling i vår ungdomskommunikation? 
 

15.40 Återsamling i Plenisalen.  
Hur gör vi tillsammans Naturbruksprogrammet till Sveriges mest intressanta 
gymnasieprogram? 
 

16.00 Tack för idag! 
 
 
Varmt välkomna!  
 
Enligt uppdrag från  
”Kommunikationsgruppen NB riks” och styrelsen för Naturbruksskolornas Förening, 
 
genom kanslichef agr. Maria Elinder maria.elinder@naturbruk.se 0705 - 687 318  


