
Augusti (Teambuilding)

Boka Starta-föreläsning med inspiratör

25 aug      Lärarwebbinarium: Introduktion      

ANMÄLAN

September (Affärsidé)

1 sep Registreringen öppnar 

8    sep Lärarkickoff

10 sep Lärarwebbinarium: Introduktion 

ANMÄLAN

15 sep STARTUP 2020 – Kickoff för 

UF-företagare ANMÄLAN 

Oktober (Affärsplan)

1 okt Lärarutbildning: Grundläggande 

ekonomi i ett UF-företag ANMÄLAN

21 okt Lärarseminarium: Driva ANMÄLAN

21 okt Lärarseminarium: Fördjupning 

Samla in registreringsbevis och dubbelkolla att 

alla är klara med sin registrering! 

November (Företagspresentationer)

13 nov Tävlingsdeadline: Årets Affärsplan

Boka Driva-föreläsning med inspiratör

December (Försäljning och kunder)

1 dec DEADLINE: Registreringen 

stänger

9 dec Mässanmälan öppnar

16 dec Första deltagarlistorna till mässan 

publiceras 

Januari (Marknadsföring)

18 jan Sista dagen för kostnadsfri 

avanmälan från mässan

26 jan Tävlingsdeadline: Mässtävlingar

Februari (Presentationsteknik och 

försäljning)

23 feb Entreprenörskap på riktigt dag 1

24 feb Entreprenörskap på riktigt dag 2 

Se vilken dag din skola ställer ut på 

www.ungforetagsamhet.se

Mars (Försäljning)

Fortsatt arbete med försäljning 

TBD Lärarseminarium: Avveckla 

ANMÄLAN

TBD Lärarseminarium: Fördjupning  

April (Årsredovisning)

Boka Avveckla-föreläsning med 

inspiratör

Fortsatt arbete med försäljning vid behov

Påbörja avvecklingen

Maj (Avveckla UF-företagen)

10 maj Nationell lärarkonferens och 

SM i Ung Företagsamhet 

11 Maj Nationell lärarkonferens och 

SM i Ung Företagsamhet 

28 maj DEADLINE: Lämna in digital 

årsredovisning och rapportera in 

moment på 

www.ungforetagsamhet.se

Juni (Intyg och avslutning)

TBD Sommaravslutning för 

UF-lärare

Kom ihåg att följa UFSTHLM på Instagram

och Facebook för att få nyheter och

uppdateringar.

UFSTHLM

www.facebook.com/ufsthlm

https://ungforetagsamhet.se/introduktionswebbbinarium-uf-larare-25-aug-och-10-sep
https://ungforetagsamhet.se/introduktionswebbbinarium-uf-larare-25-aug-och-10-sep
https://link.webropolsurveys.com/S/88BEA245B17DE451
https://ungforetagsamhet.se/internal/grundlaggande-ekonomi-i-ett-uf-foretag
https://ungforetagsamhet.se/internal/driva-seminarium-uf-larare
http://www.ungforetagsamhet.se/
https://ungforetagsamhet.se/internal/avveckla-seminarium-uf-larare
http://www.ungforetagsamhet.se/


Planera och utveckla skolans UF-arbete med stöd av 

våra projektledare! Vi är pedagoger och hjälper er att 

hitta er väg framåt i UF-arbetet.

Önskemål kring vårt utbud? Tveka inte att höra av er!

Våra inspiratörer erbjuder föreläsningar kring alla faser 

av UF-året (starta, driva och avveckla). Boka in 

besöken med framförhållning.

De elever som gjort alla 5 obligatoriska moment får ett 

UF-intyg i slutet av året - Kom ihåg att göra er 

lärarrapportering löpande under året, så ser eleverna 

hur de ligger till!

UF-lärare i Stockholm - Idé och erfarenhetsutbyte


