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Nominera till tävlingen Årets UF-skola.
Endast gymnasieskolor där UF-företagande finns och som är registrerade hos
Ung Företagsamhet kan nomineras och utses till Årets UF-skola.
Nomineringen ska innehålla följande nyckeltal:

•
•
•
•
•

Antal elever som driver UF-företag.
Antal gymnasieprogram som driver UF-företag.
Antal lärare som arbetar med Ung Företagsamhet.
Antal lärare som genomgått Ung Företagsamhets grundutbildning.
Hur länge skolan arbetat med Ung Företagsamhet.

Nomineringen ska även innehålla:

•
•
•
•
•
•

Skolans strategi för entreprenörskap och UF-företagande.
Hur skolledning och lärarlag arbetar tillsammans med UF-företagande.
Hur skolan arbetar med att inspirera elever till UF-företagande.
Hur skolan utvecklats tillsammans med Ung Företagsamhet.
Hur skolan marknadsför att UF-företagande finns på skolan.
Hur skolan samarbetar med rådgivare och näringsliv.

Juryn bedömer:

•
•
•
•
•

Skolans strategi för entreprenörskap och UF-företagande.
Hur ämnesintegrerat lärarlagen arbetar tillsammans med UF-företagade.
Lärarlagens förmåga att inspirera elever att driva UF-företag.
Hur skolan har utvecklats med Ung Företagsamhet.
Skolans samarbete med rådgivare och näringsliv och resultatet av det.

2 │Årets UF-skola│UNG FÖRETAGSAMHET

ungforetagsamhet.se

Tävlingsinstruktioner
• Nomineringen måste innehålla namn, epost och telefonnummer till skolans
• kontaktperson, region, skola, samt vilken tävling det avser.
• Du som nominerar måste också lämna dina kontaktuppgifter.
• Skicka in en skriftlig nominering via inloggat läge på hemsidan eller via mail till
sofia.hellstrom@ungforetagsamhet.se (max en A4-sida i PDF-format).
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Fler än 450 000
elever har drivit
UF-företag sedan
starten 1980.
Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement.
Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom
utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar vi även på grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna
och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.
Ung Företagsamhet har tre läromedel för grundskolan Vårt samhälle,
Se möjligheterna och Min framtid och ekonomi och utbildningen
UF-företagande på gymnasiet. Dessutom finns ett alumninätverk
bestående av före detta UF-företagare.
Vi erbjuder läromedel, lärarhandledningar, fortbildning,
bedömningsstöd, möjligheter till stipendier, utbyte med an
dra länder och inspiration för lärare och elever.
Vi finns över hela Sverige, från norr till söder, genom ett nationellt
kansli och 24 regionala föreningar. Vi har över 100 engagerade medarbetare till hjälp för elever och lärare, och organisationen har en bred
kompetens inom entreprenörskap.
Organisationen stöds av offentliga medel och
det privata näringslivet.
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