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ÅRETS UF-LÄRARE | SKÅNE 
Deadline:  

 6 februari 2023 

 16:30 

Har du en kollega som alltid gör det lilla extra för eleverna eller har du som elev en lärare 

som ständigt utmanar dig? Då kan du nominera denna person till Årets UF-lärare. 

I den här tävlingen uppmärksammas de personer som varje dag är med och utvecklar 

elevernas förmågor inom entreprenörskap. Den som utses till Årets UF-lärare ska ha ett stort 

engagemang för eleverna, utvecklat UF-arbetet på skolan, främjat kontakten mellan skolan 

och näringslivet samt arbeta långsiktigt med UF-företagande. 

En nominering till tävlingen Årets UF-lärare Skåne kan göras av UF-företagare, UF-alumner, 

lärare och skolledare. Endast UF-lärare som är aktiva under läsåret 2022/2023 och 

registrerade på ungforetagsamhet.se kan nomineras. 

 

Tävlingsinstruktioner: 

• Nomineringen av Årets UF-lärare Skåne sker genom att besvara ett formulär. Detta 

finner ni på ungforetagsamhet.se i inloggat läge, under fliken Event & tävlingar. 

• Nomineringen kommer hjälpa juryn att utse de lärare som går till final. 

• Finalisterna kommer att intervjuas av juryn på tävlingsdagen. 

 

Nomineringen ska innehålla: 

• Hur läraren engagerar sig i sina elever och i Ung Företagsamhet. 

• Hur läraren arbetar med UF-företagande på skolan och skolans gensvar. 

• Hur kontakten mellan skola och näringsliv har ökat genom UF-företagande. 

• Hur läraren får skolan att arbeta långsiktigt med UF-företagande. 

• Hur läraren har utvecklats genom samarbetet med Ung Företagsamhet. 
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Juryn bedömer: 

• Hur lärarens engagemang har utvecklat eleverna och skolan (ex. förbättrat elevernas 

skolresultat eller ökat antalet UF-företag på skolan). 

• Lärarens förmåga att inspirera och vägleda elever vid regionala arrangemang, i 

kontakten med rådgivare eller lokalt näringsliv. 

• Lärarens förmåga att inspirera och vägleda kollegor på skolan. 

• Hur läraren bidragit till ökad kontakt mellan skola och näringsliv. 

• Hur läraren har utvecklats som lärare och i sin roll som UF-lärare. 

  

 

TÄVLINGSVÄRD: 

 

TÄVLINGSVÄRD: 

 



3 | Årets UF-lärare | UNG FÖRETAGSAMHET 

 

 


