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Tävlingsresultat och UF-gala
Kalender 2021/2022
SM i Göteborg 23–24 maj
Prepp och Pepp för Örebro SM trupp
Avveckla UF-företaget
UF:s hemsida och sociala medier
Boka oss för information/inspiration
Utbildningar och information
Stipendier
UF-kontoret

VIKTIGA DATUM LÄSÅR 2021/2022
Hösten 2021 – se tidigare Nyheter

Våren 2022
Januari
18 jan
20 jan

se länk på hemsidan

21 jan
Februari
4 feb
Mars
2, 4 mars
3 mars
23 mars

April
1 april
19 april
Maj
12 maj
20 maj

Örebro, 8 april 2022

KALENDER 2021/2022
Se viktiga datum till höger. Finns också på hemsidan,
så kolla där med jämna mellanrum, det kan ske förändringar. Det går också att ladda ner hela vår översiktskalender över UF-året för elever och lärare från hemsidan.

Ekonomiutbildning för UF-lärare
TRE-fika med UF:
Bryggan mellan UF-Näringsliv,

23–24 maj

Deadline tävling ”Digital närvaro”

Deadline för inlämning av tävlingsbidrag för samtliga tävlingar
Tävlingsdagar
Webbinarium Fas 3:
Avveckla, se länk på hemsidan
TRE-fika med UF:
Avveckla UF-företaget, länk se
hemsidan
UF-gala på Ritz
SM pepp med Örebrotruppen

SM pepp med Örebrotruppen
Deadline Årsredovisning, tävling
Årets årsredovisning (21/22)
SM i UF företagande, mer
information kommer

24 maj

30 maj

Deadline rapportera in obl. Moment, tilläggsmoment och intygsberättigade
”Lärarwrap” mer info kommer

17 juni

UF-året stänger

UF-GALA och prisutdelning
För första gången någonsin så har vi nu haft UF-gala med prisutdelning!
Närmare 180 personer var med om en minnesvärd kväll med mingel, underhållning och prisutdelning
på Ritz. I minglet såg man UF-elever som tävlat, jurypersoner, UF-lärare/rektorer, politiker, partners
mfl. Vi fick en trevlig kväll tillsammans. Resultaten i tävlingarna finns nedan.
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Resultat i tävlingarna 2021-2022
Årets UF- Företag
Nominerade:
Amet Drive, Degerforsgymnasiet
Clean IT UF- Thoren Business School
TAN UF – Thoren Business School
Epli UF – Thoren Business School

Vinnare: Amet Drive, Degerforsgymnasiet
Årets Socialt Hållbara UF-företag
Nominerade:
Öppna Kort UF - Thoren Business School
För Framtiden UF - Thoren Business School
Tröja för Trygghet UF - Thoren Business School
TAN UF - Thoren Business School

Vinnare: TAN UF - Thoren Business School

Årets Tjänst
Nominerade
Candide UF – Karolinska gymnasiet
Mindgrowth UF – Thoren Business School
Amet Drive – Degerforsgymnasiet
Chords UF – Thoren Business School

Vinnare: Amet Drive – Degerforsgymnasiet

Årets Hantverkare
Nominerade:
Designavia - Rudbecksgymnasiet
Nord horn - Rudbecksgymnasiet
KeramikA - Tullängsgymnasiet
Colorcatch - Tullängsgymnasiet

Vinnare: Designavia UF – Rudbecksgymnasiet

Årets Ekologiskt Hållbara UF- Företag
Nominerade
Designavia UF- Rudbecksgymnasiet
REscUSE UF- Rudbecksgymnasiet
Nytt på nytt UF- Alléskolan
Crumb Heroes UF- Thoren Business School

Vinnare: REscUSE UF- Rudbecksgymnasiet

Årets Innovation
Nominerade
Amet Drive UF- Degerforsgymnasiet
Skomakarstan - Thoren Business School
TAN UF – Thoren Business School
Domarservice - Alléskolan

Vinnare: Amet Drive UF- Degerforsgymnasiet
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Årets Vara
Nominerade:
Clean IT UF- Thoren Business School
TAN UF – Thoren Business School
Broken Society – Thoren Business School
AppearX UF – Rudbecksgymnasiet

Vinnare: Clean IT UF, Thoren Business School

Årets Säljare
Nominerade:
Karl Linden– OptimYta UF, Rudbecksgymnasiet
Fabian Löf– Kaffelogiskt UF, Thoren Business School
Julia Myrelid – Mindgrowth UF, Thoren Business School
Aran Chalak – Mindgrowth UF, Thoren Business School

Vinnare: Fabian Löf, Kaffelogiskt UF - Thoren Business School

Årets UF-lärare
Nominerade:
Erik Mossberg, Degerforsgymnasiet
UF-lärarlaget, Thoren Business School
Karolina Cederqvist, Karolinska gymnasiet
Lotta Iwersén, Möckelngymnaiset

Vinnare: Lotta Iwersén, Möckelngymnaiset
Årets Affärsplan
Vinnare: Amet Drive UF, Degerforsgymnasiet (priset delades ut i december)

Stort grattis till er alla!

SM TRUPPEN FRÅN ÖREBRO ÄR NU REDO!
SM-truppen från Örebro är redo för SM i UF företagande!
De som representerar Örebro Län under SM 2022 i Göteborg är:
Årets UF- Företag: Amet Drive UF, Degerforsgymnasiet
Årets Socialt Hållbara UF-företag: TAN UF, Thoren Business School
Årets Tjänst: Amet Drive UF, Degerforsgymnasiet
Årets Hantverkare: Designavia UF, Rudbecksgymnasiet
Årets Ekologiskt Hållbara UF- Företag: REscUSE UF, Rudbecksgymnasiet
Årets Innovation: Amet Drive UF, Degerforsgymnasiet
Årets Vara: Clean IT UF, Thoren Business School
Årets Säljare: Fabian Löf, Kaffelogiskt UF, Thoren Business School
Årets Affärsplan: Amet Drive UF, Degerforsgymnasiet
Årets Årsredovisning (2021): SSS Candles UF, Thoren Business School
Årets UF-lärare: Lotta Iwersén, Möckelngymnaiset
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De som ska vara med på SM kommer att få information genom Ung Företagsamhets hemsida samt e-post från oss på UF-kontoret. Vi kommer att ha ”SM pepp” med information
19 april, 15.30-16.30, för tävlande UF-företag och deras UF-coacher.
Inbjudan kommer via e-post.
12 maj har vi ett ”teambuildning pass” för SM truppen – mer information kommer.
Vi önskar alla STORT LYCKA TILL!

SM I GÖTEBORG 23–24 MAJ
I år är det första gången vi kommer att vara i Göteborg under SM, på Svenska mässan, 23–24 maj.
Under två intensiva dagar ska tävlingar avgöras, lärarkonferens genomföras, det ska vara galakväll
med prisutdelning och det kommer att vara många spännande möten mellan massor av människor.
All information om SM finns på hemsidan: https://ungforetagsamhet.se/sm-2022
Region Örebros SM trupp kommer att få information, inspiration och ”superpepp” under april och
maj, så vi alla är redo för ett häftigt SM!
Lärarkonferensen läser du som lärare mer om på hemsidan: https://ungforetagsamhet.se/nationelllararkonferens

UNG FÖRETAGSAMHETS HEMSIDA OCH
SOCIALA MEDIER
Hemsidan är en viktig kanal för oss för att nå ut med information till UF-lärare och
UF-elever, även externa intressenter. Där finns mycket som är viktigt att känna till;
processutbildningens innehåll, hjälpmedel, information, partner erbjudanden, utbildningstillfällen, föreläsningar mm. Så minst en gång per vecka bör man gå in och titta på sidan för att se vad som är
på gång. Som inloggad hittar man Dokument under fliken Utbildningar där det finns mallar, exempel
på affärsplaner, faktura mallar, information från Skatteverket mm.
Att finnas med på den ”digitala säljplatsen” UF-gallerian på hemsidan ger er möjlighet till
försäljning – anmäl er gärna till den!
Följ oss på Instagram– där händer det grejer hela tiden! Kan vara information, inbjudningar, intervjuer, korta filmer, tips och nyheter.

ÅRSREDOVISNING & AVSLUTNING
AV UFÅRET
Nu närmar vi oss den sista fasen i processutbildningen UF-företagande - Avveckling.
Här är en viktig checklista som kan vara till hjälp för att ha koll på vad som ingår i
avvecklingen.
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Checklista - avveckling av UF-året
(finns också en checklista på hemsidan, under Dokument)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Få betalt för de sista fakturorna
Betala skulder
Avsluta bankkonto
Stäng ner hemsidor m.m.
Göra en årsredovisning
Hålla en bolagsstämma
Betala tillbaka riskkapital (och ev. utdelning)
Dela upp vinsten mellan medlemmarna (är det vinst båda åren 21/22, ska vinsten skattas för
respektive år)
Bokför de sista händelserna
Ladda ner intyget – OBS! Lägg in privat e-postadress
Arkivera bokföringsunderlag (Dokumentationsskyldighet)

Årsredovisning
Det sista obligatoriska momentet som eleverna ska göra är att skriva en årsredovisning den kan göras via den Digitala versionen som finns på hemsidan eller som tidigare att den laddas upp som en
PDF-fil på hemsidan. Du som lärare väljer i vilken form du tycker att eleverna ska göra sin årsredovisning.
En årsredovisning ska innehålla följande (se sid 287–301 i Elevboken):
•
•
•
•
•
•
•

Framsida
Innehållsförteckning
VD ord
Förvaltningsberättelse
Ekonomiska rapporter (resultat – och balansräkning)
Revisionsberättelse, underskriven av revisor/UF-coach, samt ort och datum
Underskrifter av samtliga av UF-företagets medlemmar samt ort och datum

Digital årsredovisning – obligatoriskt för intyg
Den finns på hemsidan och man fyller i den online. UF-företagen når denna i inloggat läge under
”Mitt företag”, där finns även en instruktionsvideo.
Nedan finns en länk till Vimeo och instruktioner för hur man skapar den digitala årsredovisningen:
https://vimeo.com/393110638 (samma som finns på hemsidan)
Du kan som lärare följa eleverna i processen med den digitala årsredovisningen under
"Mina UF-företag" och kommer se följande status:
"Skapa" - eleverna har inte påbörjat sitt arbete
"Utkast" - eleverna har påbörjat sin årsredovisning. Eleverna kan påbörja sin årsredovisning vid ett
tillfälle, spara och fortsätta vid annat tillfälle. Eleverna kan vara inne och jobba med årsredovisningen
samtidigt. Det går också att ladda upp bilder i årsredovisningen. Den digitala årsredovisningen
signeras digitalt av samtliga medlemmar (se instruktionsvideon).
"Granskning av revisor" – när eleverna är klara så skickas årsredovisningen till företagets revisor
som är någon av de lärare som handleder dem. Läraren granskar och godkänner den eller vill få den
kompletterad. När revisorn är klar godkänns/signeras årsredovisningen av revisorn och den är klar.
När den digitala årsredovisningen godkänts kommer status att automatiskt ändras till "Ja".
Lärarnas checkbox "Årsredovisning godkänd" fylls alltså i automatiskt när den digitala årsredovisningen godkänts. Årsredovisningen kommer att kunna hämtas som PDF-fil under ”Mitt företag”.
Deadline 20/5 kl 15.00.
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Deadline för årsredovisning
Deadline för digital årsredovisningen i Örebro är den 20 maj,
klockan 15.00.
Du som lärare ska gå igenom årsredovisning och se till att samtliga delar ovan är inkluderade och att
de ekonomiska rapporterna är korrekta. Tänk på att sätta en tidigare deadline för att kunna ge eleverna feedback och möjlighet att korrigera/komplettera eventuella brister. Du som lärare är revisor.

Tävling Årets Årsredovisning
De som vill tävla med sin årsredovisning gör den skriftligt, sparar som pdf och laddar upp den på
hemsidan senast den 20 maj, kl.15.00. Eleverna laddar upp sin årsredovisning för tävling i inloggat
läge under redigerafliken på "Mitt Företag".

Rådgivare
Be eleverna ta kontakt med sin rådgivare för att få hjälp inför avveckling och upprättande av årsredovisningen. Be dem gärna även att bjuda in rådgivarna till bolagsstämman. Viktigt är också att eleverna på något sätt tackar rådgivarna för deras insats under året.

Bolagsstämma (se sid 303–309 i Elevboken)
För att avluta UF-företagets verksamhet hålls en Bolagstämma. Där läggs årsredovisningen med revisionsberättelse fram för räkenskapsåret. Stämman ska godkänna resultat- och balansräkning och
ta ställning till förslag om vinstfördelning eller behandlande av eventuell förlust.

Dokumentationsskyldighet
Eleverna har skyldighet att spara underlag för bokföring enligt reglerna för fysiska personer som driver hobbyverksamhet, s.k. Dokumentationsskyldighet, dvs arkivering i fem år plus innevarande år =
totalt 6 år

Deklaration
Överskottet i UF-företaget, den vinst som man har efter UF-årets slut är skattepliktig. Det betyder att
man ska ta upp den delen av vinsten i sin inkomstdeklaration, tillsammans med inkomster från till exempel sommarjobb. Är det vinst både höst och bårtermin (åren 20/21) så ska vinsten beskattas för
respektive år.
Läs mer på sid 122–126 i elevboken.
Du hittar också information ”Skattedeklaration för UF-företag” på Skatteverkets hemsida:
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/ungaforetagare/ungforetagsamhet.4.5c13cb6b1198121ee8580002425.html

Utvärdera UF-året
Låt eleverna utvärdera och reflektera över sitt UF-år, lärdomar och erfarenheter. Förhoppningsvis
kommer eleverna känna att de verkligen gjort en personlig resa under året!

INFORMATION- INSPIRATION
Du som handledare för UF-elever kan boka in olika informationspass till dina UF-företag.
Marknadsföring/sälj
Tips på hur man marknadsför sig och hittar säljtillfällen.
Avveckling av UF-företaget
Digital årsredovisning och lite mer om vad som ingår i fasen avveckla.
Boka här: douglas.oscarsson@ungforetagsamhet.se
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Inspiration inför UF-året! Boka in oss för att inspirera och informera dina blivande UF-elever om
vad UF-företagande är, testa affärsidéer, prata om
gruppkonstellationer mm
Boka här: douglas.oscarsson@ungforetagsamhet.se

UTBILDNING- OCH INFORMATION
FÖR LÄRARE
Webbenarier inför UF-årets faser
UF Örebro har haft kortare utbildning/information inför varje fas under UF-året. Vi har sänt andra
torsdagen i sept, okt, nov och mars.

Projektledarutbildning
Projektledning från start till slut – genom PMIEF. Utbildningen lanserades i höstas.
Denna utbildning är tänkt för UF-lärare samt elever som är intresserade av projektledning och vill få
en viktig framtidskompetens. Elever som genomför den får med den i sitt intyg efter UF-året.

TRE-fika med UF (teamsträffar)
För att kunna ge er uppdaterad information och inspiration så fortsätter vi med våra digitala TRE-fika
med UF! Under ca 30 minuter ”fikar” vi tillsammans med er UF-lärare ett antal gånger under året. Vi
har olika teman på passen för att ge tips och information, och ni som lärare ska också kunna dela
med er av era erfarenheter.
TRE-fika gör vi tillsammans med våra kollegor i ”Mitt regionen” (Dalarna, Gävleborg, Värmland och
Västmanland). Vill du nätverka med andra UF-lärare i ”Mitt regionen” gå med i FB-gruppen UF Lärare - Region Mitt
Så här ser programmet ut, mer information och länk hittar ni under Evenemang i inloggat läge.
Affärsidéer 13/9
Rådgivare 12/10
Marknadsföring 17/11
Bryggan UF-Näringsliv 20/1
Avveckla UF-företaget 21/3

FÖR ELEVER
För att ge dig som UF-elev ett bra UF-år erbjuder UF Örebro fysiska och
digitala inslag och aktiviteter under året. Följ oss på hemsidan och sociala medier för
att alltid vara uppdaterad.

Projektledarutbildning
Projektledning från start till slut – genom PMIEF. Denna utbildning är tänkt för både UF-lärare samt
elever som är intresserade av projektledning och vill få en viktig framtidskompetens. Elever som genomför den får med den i sitt intyg efter UF-året.
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Ha koll på vad som händer i:
OKTOBER
Digital Kickoff, 8 oktober
NOVEMBER Säljtillfälle ”Haga marknad”
DECEMBER Säljtillfälle Julmarknad Vågen Gallerian
JANUARI
Tävlingen Digital närvaro – deadline, se kalendern,
FEBRUARI Tävlingar – deadline, se kalendern
MARS-April Tävlingsdagar, ”UF Pop-up” på Marieberg
April-Maj
Avveckla UF-företaget, SM
Juni
UF-årets stänger 17 juni

EGERYDSSTIPENDIET
Vi på Ung Företagsamhet i Örebro har tillsammans med Egeryds Fastigheter tagit fram ett stipendium som vi har valt att kalla Egerydsstipendiet. Detta är en unik möjlighet för Örebro läns UF-företagare som vill driva sitt UF-företag vidare efter läsårets slut eller driva företag med en annan idé. De
är med och tävlar om vinster upptill 50 00 kr!
Mer information kommer på hemsidan mer information kommer på hemsidan och i våra sociala medier inom kort. Tipsa dina elever redan nu!

Hör av er till oss!
Boka möte – bolla idéer - få hjälp och stöd – vill ni driva företaget vidare?
Ida, Rose-Marie, Douglas, Hugo

Följ oss!
www.ungforetagsamhet.se/orebro
facebook.com/ungforetagsamhetorebrolan
@uforebrolan
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