Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt.
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Fler än 500 000
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starten 1980.
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entreprenöriella förmågor.
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tre läromedel för grundskolan Vårt samhälle, Se
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möjligheterna och Min

offentliga medel och

framtid och ekonomi och

det privata näringslivet.

utbildningen UF-företagande på gymnasiet.
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Regionchefen summerar året
Ung Företagsamhet bidrar till
långsiktig kompetensförsörjning,
tillväxt och hållbar samhällsnytta.
Organisationen sätt att bidra till
detta är genom att processutbilda
lärare på grundskolan och
gymnasiet i entreprenörskap.
Vi inspirerar och coachar även
elever från tidig ålder till unga
vuxna att våga tro på sina egna
entreprenöriella förmågor. Genom
nätverket UF Alumni fortsätter
unga vuxna att inspirera och
inspireras inom entreprenörskap.
Ung Företagsamhet Skåne arbetar aktivt
med att vara samhällsbyggare, vara en
god förebild och ambassadör för både
samverkan kommuner – näringsliv - skola

och också genom att sprida kunskap om
entreprenörskap.
Genom förtroendefullt samarbete med
kommunerna är Ung Företagsamhet en
tillgång för att få in våra företagsamma
ungdomar i samhället på olika sätt, i
ett vardagligt kretslopp. Efterfrågan
på kunskap inom det område Ung
Företagsamhet verkar ökar. Genom
organisationens viktiga arbete ges
ungdomar möjlighet att driva ett UFföretag på sitt gymnasieprogram och att
fler elever i grundskolan tidigt i livet blir
mer entreprenöriella.
Efterfrågan på Ung Företagsamhets
erbjudande inom grundskolan växer
kraftigt.

FÖR ATT SE ETT
AV VÅRA MÅNGA
DIGITALA OMSTÄLLNINGAR,
TRYCK HÄR
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Under läsåret har elever i åk 8 runt om i Skåne
fått chansen att var med på Framtidskoll, där
organisationen i samarbete med Swedbank
utbildat och inspirerat i entreprenörskap,
framtidsval och privatekonomi – allt i digitalt
format.
Våra läromedel Vårt samhälle och Se
möjligheterna för grundskolans tidigare och
senare åldrar samt Min framtid & Ekonomi
för de äldre eleverna, efterfrågas allt mer.
Läromedlena kopplas till olika koncept
som lärare och SYV får ta del av, inspireras
och guidas i hur entreprenörskap kan
implementeras i respektive årskurs.

UF Alumni har levererat både större och mindre
evenemang i digital form, där de både inspirerat
till entreprenörskap, intraprenörskap och ökad
motivation.
Mottot för Ung Företagsamhet Skåne har hela
tiden varit ”Vi ställer inte in – vi ställer om”, där
organisationen verkligen visat prov på innovation
och entreprenörskap.
Ung Företagsamhet Skåne tackar för gott
samarbete, engagemang och finansiering.
Tillsammans skapar vi långsiktig
kompetensförsörjning, tillväxt och hållbar
samhällsnytta. Vi ser fram emot nästa läsår
tillsammans med er.

Under pandemiläsåret 2020/2021, då många barn och
unga hade distansundervisning i digitalt format, valde
Christina Chukman
trots omständigheterna än fler att driva UF-företag.
Regionchef
3558 elever runt om i Skåne drev UF-företag, fördelat på
Ung Företagsamhet Skåne
1218 UF-företag.
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JAN EKERMANN &
ROBERT W GRUBBSTRÖM GRUNDADE
UNG FÖRETAGSAMHET 1980

Styrelseordförande summerar året
Ung Företagsamhet har funnits i Skåne i 35 år!
Sedan starten i Sverige 1980 har över 500 000
ungdomar deltagit i processutbildningen UFföretagande på gymnasiet. Den som tittat
på årets upplaga av Draknästet i SVT har
säkert uppmärksammat att flera av de yngre
entreprenörer som pitchat för drakarna också
drivit UF-företag på gymnasiet. Det har varit en
lycka att se UF-alumner från Skåne vara med.
Ung Företagsamhet gör skillnad!
Ung Företagsamhet är en viktig
utbildningsorganisation med flera
processutbildningar från grundskola till
gymnasieskola. En alumniverksamhet väntar
efter studenten med intressanta program för
den som vill utveckla sitt entreprenörskap i
Sverige och i det världsomspännande nätverket
JAWorldvide.
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När vi nu summerar verksamhetsåret 2020–
2021 är det att stärka och utveckla ungas tro på
sin egen förmåga som klingar starkast.
I en föränderlig värld är tilltron till den egna
förmågan en möjlighet och förmåga att göra
något av den en viktig färdighet. Därför är det
glädjande att allt fler skolor väljer att arbeta med
utbildningsprogram från Ung Företagsamhet.
Vi finns på grundskolor och gymnasieskolor –
tänk om Ung
Företagsamhet
kunde finnas
på alla skolor
när Skåne
40-årsjubilerar
2026!

Entreprenörskap handlar till stor del om att
se möjligheter – och att göra något bra av
dessa. Är det något som organisationen Ung
Företagsamhet gjort bra under året så är det att
ta vara på möjligheter och göra något bra av dem.
Från en höst med registreringar av
gymnasieelever på väg att driva UF-företag och
aktiviteter för lärare, partners och alumner, till
en vår med stora arrangemang i digital miljö.
Allt väl managerat av regionchefen Christina
Chukman och det fantastiska teamet under
parollen ”vi ställer inte in – vi ställer om”.
Förmodligen årets viktigaste fras för att unga
skall se möjligheter i en tid av föränderlighet och
samtidigt känna modet och ansvaret av att göra
något bra av dessa.

Till sist en välkomnande uppmaning – för ett
starkt och företagsamt Skåne:
• bli UF-skola
• bli medlem
• bli partner
• om du är alumn – bli en del av UFAlumni.
Ung Företagsamhet gör skillnad!

Leila Khammari
Ordförande
Ung Företagsamhet Skåne

TEAMET PÅ UNG
FÖRETAGSAMHET
SKÅNE
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Ung Företagsamhet på grundskolan
Ju tidigare desto bättre. Entreprenörskap på grundskolan är en viktig
del för att skapa fler entreprenöriella
personer.
Att arbeta med entreprenörskap i
grundskolan innebär att stimulera
elevernas kreativitet, nyfikenhet och
självförtroende samt deras vilja att
pröva och omsätta idéer i handling och
lösa problem. Vidare handlar det om
att ge eleverna möjlighet att ta initiativ
och ansvar samt låta dem utveckla sin
förmåga att arbeta såväl självständigt
som tillsammans med andra.
Forskning visar att ju tidigare
man börjar arbeta med
entreprenörskapsundervisning desto
större effekt har det.
Ung Företagsamhets
grundskoleläromedel är framtagna
som konkreta verktyg för hur man
kan arbeta med entreprenörskap
i klassrummet. Läromedlena har
tydliga kopplingar till centralt innehåll
i den svenska läroplanen för flera
olika ämnen och de kan med fördel
användas ämnesövergripande.
Vårt samhälle
Det här läromedlet riktar sig till
grundskolans tidigare årskurser och
tränar eleverna i kommunikation,
problemlösning, argumentation
och hur man fattar beslut i grupp.
Eleverna får på ett lekfullt sätt lära
sig om demokrati, samhällsplanering,
yrken, skatt och hur pengar cirkulerar
i ett samhälle.
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Se möjligheterna
Det här är ett läromedel som främst
riktar sig till grundskolans senare
årskurser. Eleverna får lära sig vad
en entreprenör är och sätta sina egna
entreprenöriella egenskaper på prov.
Genom att blanda praktiska övningar
med exempel på handlingskraftiga
entreprenörer får eleverna lära känna
sig själva och utveckla sin förmåga
att se behov och finna lösningar. Se
möjligheterna tränar eleverna i att
komma på nya idéer och tro på sina
förmågor.
Min framtid & ekonomi
Riktar sig till de högre årskurserna
på grundskolan. Här får eleverna
lära sig mer om, och reflektera över,
framtida karriärvägar och yrkesval.
Förutom att eleverna får kartlägga
sina förmågor och öva på att sätta
personliga mål får de lära sig hur
man sköter sin privatekonomi –
och hur den samspelar med det
samhällsekonomiska kretsloppet.

Nyheter & aktiviteter grundskolan
Verkligt case
Grundskolan Fäladsgården i Lund hade en
entreprenörskapsvecka där eleverna fick vara med på ett
verkligt case, trots pandemiår. Ett nytt område i Lund
var påväg att ta form, Brunnshög, och här fick stadens
ungdomar en möjlighet att påverka. Ung Företagsamhet
Skåne bidrog med inspiration och föreläsningar som hjälpte
eleverna att komma på nya idéer. Vi avslutade veckan med
en prisutdelning i fyra kategorier, likt UF-företagandet.
Veckans Idé, Veckans Innovation, Veckans Pitch och Veckans
Samarbete.
Framtidskoll
Framtidskoll är egentligen en fysisk dag ute i skolorna.
Under pandemin ville vi behålla denna utbildningsdag
till högstadieelever, så vi ställde om och gjorde
Framtidskoll helt digitalt. Vi föreläste om jobbkoll,
entreprenörskap, ung ekonomi och sommarjobb. Det
blev en bra spridning ute i skolorna. Vi såg redan då att
vi kommer fortsätta sprida det digitala, men även blanda
med fysiska inslag.

Digital PRAO
Den fysiska praon blev inställd p g a pandemin. Vi var
snabba på bollen och vi arbetade ut ett digitalt material
– En Digital Prao. Skolorna fick använda detta material
till schemabrytande undervisning. Skolorna arbetade
med materialet men fick även digitala föreläsningar från
skolinspiratörerna på Ung Företagsamhet Skåne

”Förmågor handlar om att kunna
lösa olika typer av uppgifter med
hjälp av erarenhet, övning och kunskap”
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UF-företagande
Processutbildningen UF-företagande är en
utbildning för gymnasiet och kan implementeras inom alla årskurser på samtliga
program. UF-företagande kan anpassas till
alla olika kurser, program och skolor. Under
ett år får gymnasieeleverna starta, driva och
avveckla ett riktigt företag. Varje UF-företag
har en lärare kopplad till sig som cochar eleverna under året. Läraren är utbildad av Ung
Företagsamhet Skåne.

Ett UF-år består av fem obligatoriska moment som alla elever går igenom. Dessa är:
- Registrering på ungforetagsamhet.se
- Affärsplan
- Rådgivare
- Två stycken säljtillfälle
- Årsredovisning
Det finns också möjlighet att
anpassa ett UF-år med hjälp av
fördjupningsområden, som exempelvis
hållbart företagande eller yrkesskicklighet &
hantverk.

Trots ett pandemiår och begränsade
möjligheter för både lärare och elever valde än fler att driva UF-företag.

3558
gymnasielever drev UF-företag
i Skåne läsåret 2020/2021
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1218

UF-företag bildades i Skåne
läsåret 2020/2021.

Statistik UF-företagare
per kommun
Kommunerna står i bokstavsordning för läsåret 2020/2021.

Båstad

Apelrydsskolan
Akademi Båstad gymnasium

Eslöv

Carl Engström-skolan
Sveriges Ridgymnasium Flyinge

38
22

41
14

Helsingborg
Thoren Business School Helsingborg

161

ProCivitas Privata gymn., Hbg

106

Nicolaiskolan

114

Thoren Innovation School,
Helsingborg
Drottning Blankas Gymnasieskola
Södra Kyrkogatan
Filbornaskolan
Drottning Blankas Gymnasieskola
Helsingborg Prästgatan

0
50
52
2

Kristianstad
Söderportgymnasiet

99

Drottning Blankas Gymnasieskola
Kristianstad

69

Österänggymnasiet

19

Academy of Retail and Business (ARB)

0

Praktiska Gymnasiet Kristianstad

8

Christian 4:s gymnasium

55

Milnergymnasiet

0

LBS Kristianstad

14

Lund
Polhemskolan

167

Hedda Anderssongymnasiet

144

Katedralskolan i Lund

49

Thoren Innovation School, Lund

53

JENSEN gymnasium Lund

84

Drottning Blankas Gymnasieskola Lund

52

Olympiaskolan

25

LBS Helsingborg

18

Tycho Braheskolan

28

International school of Hbg/Gy

14

Gymnasieskolan Vipan

33

Campeon

16

Realgymnasiet Lund

50

ProCivitas Privata gymn. Lund

34

Helsingborgs Ridgymnasium

7

Gymnasieskolan Spyken

Hässleholm
Hässleholms Tekniska skola

84

Höganäs
Kullagymnasiet

0

NTI Gymnasiet Lund

27

LBS Lund

12

51

Klippan
Åbyskolan gymnasium
Segragymnasiet

35
38
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Malmö

Vellinge
Sundsgymnasiet

95

Malmö Borgarskola

188

Thoren Business School Malmö

131

ProCivitas Privata gymn., Malmö

82

Rytmus Malmö

50

Malmö Idrottsgymnasium

47

Thoren Innovation School, Malmö

57

Realgymnasiet Malmö

22

Ängelholm

Kunskapsgymnasiet Malmö

15

Ängelholms gymnasieskola - Rönne

120

Drottning Blankas Gymnasieskola
Möllan

27

Ängelholms gymnasieskola - Valhall
College

8

Fria Läroverken Malmö

16

KLARA Gymnasium Malmö

19

Örkelljunga

Universitetsholmens gymnasium

35

Praktiska Gymnasiet Malmö Limhamn
JENSEN gymnasium Malmö
Malmö Latinskola
Drottning Blankas Gymnasieskola
Malmö Söderport
Värnhemsskolan

2
14
7
12
0

Osby
Ekbackeskolan gymnasium
Yrkesskolan i Osby

62
15

Staffanstorp
Hvilan Utbildning

69

Svalöv
Svalöfs gymnasium

33

Svedala
Sveriges Ridgymnasium, Svedala
Nils Fredriksson-utbildning

24
21

Skurup
Nils Holgerssongymnasiet

0

Tomelilla
Bollerups lantbruksinstitut

85

Trelleborg
Söderslättsgymnasiet
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103

Ystad
Ystad Gymnasium

79

Fria Läroverken Ystad

38

Praktiska Gymnasiet Ystad

Örkelljunga utb.centrum, gy.

4

42

Skolor utanför Sverige
Svenska skolan i Fuengirola - El
Colegio Sueco
Swedish School at Richmond
University
Svenska skolan i Nairobi
Svenska Skolan Costa del Sol

10
6
0
2

STARTUP 2020
Läsåret inleddes med en storslagen digital Startup
på Nöjesteatern i Malmö. Med Ola Selmén som konfrencier och både föredetta UF-företagare, partners,
alumni och talare på plats.
2 809 elever, lärare, rådgivare, partners och
näringslivspersoner har samanlagt sett inspelningen.
Varav 1400 såg den live den 17 september, och 1 409 i
efterhand, för att tillsammans fira in det nya UF-året.

Startup fortsatte med ytterligare tre av våra partners,
Sparbanken Skåne, SEB och Swedbank, som informerade om sina erjudanden till våra UF-företag.
Tävlingsvärden för årets samhällsentreprenör, Sparbanksstiftelsen Skåne, gästades även tillsammans med
Svenskt Näringsliv och Malmö Stad som pratade om
samarbetet med Ung Företagsamhet Skåne.

Efter att konfrenciern Ola Selmén invigt Startup 2020
så gästade tidigare UF-företaget Heja Havre.

Detta följdes med en film om entreprenören Ali Eftekhari där vi fick följa hans resa från Iran hela vägen upp
till att bli nordens främsta inom eventbraschen.

Heja Havre delade med sig av sin resa från UF till AB
och vad de har för mål framåt. Deras affärsidé är en
smidig och nyttig havregrynsgröt to go.

Som avslut fick vi följa med på en säljskola med
Shahnoza Ibragimova, regionschef för SalesOnly som
gav sina bästa säljtips till UF-företagen.

Rustan Nilsson från Sysav fortsatte i hållbarhetens
tecken och pratade om cirkulära affärsidéer och föredetta UF-idéer samt vad det innebär att arbeta hållbart
genom hela produktionskedjan.

Sist men inte minst fick Jonas Nihlberg från KPMG
äran att dela ut priset till vinnaren, School Pool UF,
av årets årsredovisning läsåret 2019/2020 som även
besökte oss i studion.
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E-WEEK 2021

Skånes digitala UF-mässa
Med tanke på hur vår omvärld såg ut då det var
dags för den årliga UF-mässan insåg teamet i
Ung Företagsamhet Skåne att vi var tvugna att
tänka om. Istället för att samla 60 000 personer
på Emporia förflyttade vi oss och mässan till våra
digitala forum.
Den 15e-19e mars 2021 erbjöd Ung Företagsamhet
Skåne pass, utbildningar, inspiration och marknadsföring för UF-företagen på våra digitala kanaler.
E-week, som står för Entreprenörskap & E-handel,
riktade sig till alla organisationens målgrupper.
Christina Chukman öppande E-week med en politikerträff tillsammans med Kåre Moberg.
Därefter följde Grundskolans dag. Här erbjöd vi ett
pass för grundskoleelever, Entreprenörskap & Ekonomi, tillsammans med Swedbank. Och ett pass för
grundskolelärare, Teachers Talk.
För rektorerna erbjöds en rektorsträff där vi erbjöd
inspiration från olika skolor på hur de jobbar med
Ung Företagsamhet.
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Såklart fick vi även in näringslivet som målgrupp där Rickard Larsson var med och ämnet som diskuterades var Entreprenörskap som
karriärväg.
Under veckan erbjöds elevseminraium av skolinspiratörerna Vendela Ericson och Sofia Lundberg Söderling riktat för blivande UF-företagare. Även Liveshopping för att marknadsföra årets UF-produkter
och tjänster.
För att sprida E-week lät vi tomma skyltfönster, runt om i Skånes
kommuner, fyllas med stadens UF-produkter. Ett uppskattat initiativ från kommuner, skolor och stadens invånare.
Ytterligare ett koncept under E-week var UF-gallerian. En webbshop
där UF-företag fick chansen att skapa sitt digitala skyltfönster och
sälja sin produkt till kunder öve hela Sverige. UF-gallerian hänger
såklart kvar trots att vi gått vidare till fler fysiska evenemang, tryck
här för att shoppa årets bästa UF-produkter/tjänster!
E-week följdes av en digital tävlingsdag som avslutades med en
livesänd prisutdelning.

UF alumni

Nätverket för alla som drivit UF-företag
UF alumni är nätverket för tidigare UF-företagare som gillar entreprenörskap. Ledorden
är Personlig utveckling, Näteverk och Entreprenörskap. Såsom alla andra aktiviteter
under verksamhetsåret var även alla alumnis
evenemang digitala.
Ett urval av de digitala evenamangen ser ni
nedan:
Vinterpepp
Hobbycafé
Alumninäste
Idémingel
PowerHour med ledare
Med intressanta teman och medverkande var det ett högt deltagande på de olika
evenemangen, vilket inte var självklart då
de flesta aldrig hade träffats, varken digitalt
eller live.
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TACK FÖR ATT
NI ÄR MED OCH
BYGGER SKÅNES
FRAMTID.

Bjuvs kommun
Burlövs kommun
Båstad kommun
Eslövs kommun
Helsingborgs stad
Hässleholms kommun
Höganäs kommun
Hörby kommun
Höörs kommun
Klippans kommun
Kristianstads kommun

Vill du också bli samarbetspartner?
Kontakta
Christina Chukman
Regionchef Ung Företagsamhet Skåne
0701-41 10 07
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christina.chukman@ungforetagsamhet.se

Kävlinge kommun
Landskrona stad
Lomma kommun
Lunds kommun
Malmö stad
Osby kommun
Perstorps kommun
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Skurups kommun
Staffanstorps kommun

Svalövs kommun
Svedala kommun
Tomelilla kommun
Trelleborgs kommun
Vellinge kommun
Ystad kommun
Åstorps kommun
Ängelholms kommun
Örkelljunga kommun
Östra Göinge kommun

