
18 - 19 maj 2020 
Stockholmsmässan 

Älvsjö 
 

En konferens för 
dig som är lärare, 

skolledare eller SYV.

Välkommen 
på nationell 

lärarkonferens.
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Gustav Stenbeck
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Henrik Samuelsson 
Årets UF-Lärare 2019

Karolina Castillo
Projektledare, Intrum Spendido

Frida Pemer 
Docent, Handelshögskolan

Johannes Gustavsson
Föreläsare och författare

I maj är det dags för Ung 
Företagsamhets årliga 
konferens om entrepre-
nörskap i skolan. Konfe-
rensen riktar sig till dig 
som är lärare, skol- 
ledare eller studie- och 
yrkesvägledare i grund- 
eller gymnasieskolan. 
 
Lyssna och inspireras av 
aktörer från näringslivet, 
forskare och UF-alumner 
som berättar om entre-
prenörskap och företa-
gande. Några av de du 
kommer träffa är entre-
prenörskapsforskare och 
professor Saras D. Saras-
vathy, coachen Caxton 
Njuki och Gustav Sten-
beck, entreprenör nischad 
på hållbara affärer.

Under konferensen ges 
du möjlighet att nätver-
ka med andra lärare, ta 
del av kunskap från våra 
partners och besöka 
ett av Sveriges största 
evenemang med unga 
företagare, SM i Ung 
Företagsamhet, på Stock-
holmsmässan.  
 
Så här anmäler du dig:
Anmäl dig på 
ungforetagsamhet.se 
Där hittar du också 
fullständigt program. Med 
reservation för eventu-
ella ändringar. Anmälan 
öppnar den 3 februari och 
stänger den 30 april.
 

Välkommen till 
Entreprenörskap 
i skolan.

Tvådagarskonferens 
18-19 maj 2020
 
Biljettyper: 
 
2-dagarsbiljett med mid-
da. Boka tidigt-pris: 2 400 
kronor. Pris från 1 april:  
2 700 kronor. 
 
2-dagarsbiljett exklusive 
middag. Boka tidigt pris: 
1 900 kronor. Pris från 1 
april: 2 200 kronor. 
 
Alla priser inklusive 
moms. 

Boka tidigt-rabatt: 300 
kronor fram till och med 
31 mars. Anmäl dig på 
ungforetagsamhet.se

Anmälan stänger 30 april



Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorgani-
sation och 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 grund- 
skolan. 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 
                       andra länder och inspiration för lärare och elever.
                     Vi finns över hela Sverige, från norr till söder, genom ett na-
tionellt kansli och 24 regionala föreningar. Vi har över 130 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.

Fler än 450 000 
elever har drivit 
UF-företag sedan 
starten 1980.

ungforetagsamhet.se


