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SM GULD TILL ÖREBRO 
Vi är oerhört stolta över guldplacering i  
Årets Hantverkare och Årets UF-skola! 
Läs mer nedan! 
 
KALENDER 2020/2021 
Se viktiga datum till höger. Finns också på hem-
sidan, 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.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 VIKTIGA DATUM LÄSÅR 2020/2021 

 

Hösten 2020 

27 aug Lärarkickoff digital med ”go-fika” 

1 sept. Registreringen öppnar för UF-företagare 

3 sept.  Webbinarium Fas 1: Inför UF-året,  

 se länk på hemsidan 

   

1 okt  Webbinarium Fas 2: Starta  

se länk på hemsidan 

5 okt  TRE-fika med UF:  

  Digitala affärsplanen, se länk  

  på hemsidan 

8 okt    Elevkickoff, digital. Kl. 14.00-15.00  

Se länk på hemsidan  

(elever och lärare) 

 

November  Säljtillfällen kommer 

5 nov Webbinarium Fas 3: Driva  

 Se länk på hemsidan 

20 nov Deadline Affärsplan för tävling 

27 nov Deadline Affärsplan, som  

obligatorisk inlämning 

 

December  Säljtillfällen - kommer 

1 dec  Registreringen stänger! OBS tänk på att 

vara färdigregistrerad i god tid. Går inte 

att ändra något när registret är stängd. 

? dec               Lärar-och partnerträff – inställd 

 

16 dec   Ekonomiutbildning för UF-lärare,  

  digital 

Våren 2021 

Januari  

14 jan  Ekonomiutbildning för UF-lärare,  

  digital  

Februari 

5 feb    Deadline för inlämning av tävlingsbidrag 

för samtliga tävlingar 

 

19 feb  Extra insatt!  

Ekonomiutbildning för UF-lärare,  

  digital 

Mars 

15-18 mars Tävlingsdagar 

19 mar  Prisutdelning 

 

April  Årets reklamfilm - tävling  

  Inför SM – datum kommer 

  

Maj 

10–11 maj  SM i UF företagande, mer  

information kommer  

25 maj Deadline Årsredovisning 

27 maj Deadline rapportera in obl. Mo-

ment, tilläggsmoment och intygsbe-

rättigade 

 

Juni-Aug ”Lärarwrap” – blir lärarkickoff i höst 

  

 

 

Trevlig sommar! 
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SM – vinnare i Örebro län 
Stort grattis!  

Årets Hantverkare i Sverige 2021 

Smidigt Smide UF, Karolinska gymnasiet Örebro 

Affärsidé: Ett smidesföretag där jag smider egna produkter som jag ska sälja på marknader, 

samt att jag tar emot beställningar av kunder utifrån deras egna önskemål” 

Juryns motivering 

"Årets Hantverkare visar på en mycket bred yrkeskunskap. Häng på ett sunt ekonomiskt reso-

nemang, en smidig presentation som krokar ann en tidlös och hållbar produkt så har du ett hett 

koncept. Juryn är övertygad om att denna företagare kommer att blomma ut ordentligt framöver. 

Årets hantverkare är Emanuel Cederqvist, Smidigt Smide UF." 

 

 

Årets UF-skola i Sverige 2021 

Thoren Business School Örebro – lärare och skolledning 

Juryns motivering 

"Årets UF-skola sticker ut och sätter check i alla boxar kring tävlingskriterierna. Ung Företag-

samhet har präglat skolan sedan dess start. Entreprenörskap löper som en röd tråd genom alla 

skolans samtliga program. Skolans drivna och engagerade lärare har tillsammans utvecklat en 

imponerande strategi och tydlig plan kring deras arbete med Ung företagsamhet. Planen 

sträcker sig över alla tre år på skolan där man bland annat fokuserar på ämnesintegration, per-

sonlig utveckling och nätverkande med näringslivet.  Avslutningsvis vill vi även lyfta skolans vik-

tiga internationella samarbeta med tre skolor från Tanzania.  

Årets UF-skola är Thoren Business School, Örebro." 

Läs artikel från Svenskt Näringsliv om våra SM vinnare: 

https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/orebro/tva-sm-guld-till-orebro_1170403.html 

 

Se övriga SM-vinnare på hemsidan: https://ungforetagsamhet.se/sm-2021/vinnare 

 

Tack till alla i vår SM-trupp som gjorde en jättefin insats under SM veckan! 

 

NYHETER OCH TIPS 

Registrering inför ditt UF-år 
Vi har lanserat ett helt nytt inlogg på vår hemsida. Inlogget "INFÖR DITT UF-ÅR" är 
perfekt för dig som har elever som ska driva UF-företag till hösten men som redan nu 
under våren vill börja bekanta sig mer med UF-företagande. 
Eleverna får tillgång till utvalt material och utbildningar med syfte att ladda och förbe-
reda inför UF-året. Eleverna kan exempelvis genomföra utbildningarna Välkommen till 
företagsamheten och Smart Företagande. De får också tips när det kommer till arbetet 
med affärsidéer och kan testa sin affärsidé i Affärsidékollen.  
Läs mer här https://ungforetagsamhet.se/internal/ung-foretagsamhet-sverige/nytt-infor-
ditt-uf-ar-inlogg-nu-aktivt 

 

 

https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/orebro/tva-sm-guld-till-orebro_1170403.html
https://ungforetagsamhet.se/sm-2021/vinnare
https://ungforetagsamhet.se/internal/ung-foretagsamhet-sverige/nytt-infor-ditt-uf-ar-inlogg-nu-aktivt
https://ungforetagsamhet.se/internal/ung-foretagsamhet-sverige/nytt-infor-ditt-uf-ar-inlogg-nu-aktivt
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Lärarstudenter – välkomna till UF 
För de som studerar till att bli lärare, fritidspedagog eller studie-och yrkesvägledare och 
är nyfiken på att veta mer om entreprenörskap i skolan - kan nu registrera sig som hög-
skolestudent på vår webb. Då får man tillgång till våra lärarutbildningar i entreprenör-
skap, veta mer om hur entreprenörskap är kopplat till styrdokumenten i skolan, tips på 
hur man konkret kan arbeta med entreprenörskap samt tillgång till övningar och utbild-
ningar som man kan ta med sig till klassrummet under sin VFU. Man registrerar sig helt 
kostnadsfritt på vår webb – läs mer här https://ungforetagsamhet.se/ung-foretagsam-
het-sverige/ny-plattform-hogskolestudenter 
 

 
Grundskolan – aktiviteter med UF Örebro 

UF & E-kampen 
Vi utvecklar hela tiden vårt arbete med grundskolorna runt om i regionen.  
Under våren har vi startat ett projekt som drivs av Ung Företagsamhet Örebro län & E-
kampen i samverkan med Region Örebro Län. Det är ett projekt för åk 7–9 i Örebro 
län, som pågår tom läsåret 2022. 
Syftet med projektet är att stötta skolor i åk 7–9 att utveckla entreprenörskap i skolan. 
Tillsammans med skolorna skapar vi en modell med vår metodik och våra aktivite-
ter/läromedel som i grunden främjar entreprenöriellt lärarande. Vi du veta mer kontakta 
Rose-Marie, mailto:rose-marie.drehmer@ungforetagsamhet.se 
 

 

UNG FÖRETAGSAMHETS HEMSIDA OCH  

SOCIALA MEDIER 

 

Hemsidan – viktig kanal för att nå ut med information till UF-lärare och 

elever. 

 

Facebook och Instagram – följ oss här 

ÅRSREDOVISNING & AVSLUTNING AV UF-ÅRET 
se Checklista i Nyheterna april 

Deadline för årsredovisning  

Deadline för digital årsredovisningen i Örebro är den 25 maj, klockan 15.00. 

Du som lärare ska gå igenom årsredovisning och se till att samtliga delar är inklude-

rade och att de ekonomiska rapporterna är korrekta. Tänk på att sätta en tidigare dead-

line för att kunna ge eleverna feedback och möjlighet att korrigera/komplettera eventu-

ella brister. Du som lärare är deras revisor. 

 

 

https://ungforetagsamhet.se/ung-foretagsamhet-sverige/ny-plattform-hogskolestudenter
https://ungforetagsamhet.se/ung-foretagsamhet-sverige/ny-plattform-hogskolestudenter
mailto:rose-marie.drehmer@ungforetagsamhet.se
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Tävling Årets Årsredovisning – skiftlig som laddas upp  
De som vill tävla med sin årsredovisning gör den skriftligt, sparar som 
pdf och laddar upp den på hemsidan senast den 25 maj, kl.15.00.  Eleverna laddar upp 
sin årsredovisning för tävling i inloggat läge under redigerafliken på "Mitt Företag".  

 

Rådgivare – tack 

Be eleverna ta kontakt med sin rådgivare för att få hjälp inför avveckling och upprät-
tande av årsredovisningen. Be dem gärna även att bjuda in rådgivarna till bolagsstäm-
man. Viktigt är också att eleverna på något sätt tackar rådgivarna för deras insats un-
der året.  

  
Dokumentationsskyldighet  

Eleverna har skyldighet att spara underlag för bokföring enligt reglerna för fysiska per-
soner 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, tillsam-
mans med inkomster från till exempel sommarjobb. Är det vinst både höst och bårter-
min (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 hem-
sida: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/ungaforeta-
gare/ungforetagsamhet 
 

Utvärdera UF-året 

Låt eleverna utvärdera och reflektera över sitt UF-år, lärdomar och erfarenheter. För-

hoppningsvis kommer eleverna känna att de verkligen gjort en personlig resa under 

året! 

 

INTYG TILL ELEVEN 

På intyget visas de digitala/interaktiva utbildningar man som elev har gjort på UF:s 
hemsida. Har företaget genomfört en Fördjupning och klarat den så syns den också 
(den ska skrivas in/bockas i av läraren) Läs mer om obligatoriska momenten på hemsi-
dan: https://ungforetagsamhet.se/internal/obligatoriska-moment-0 
 
Du som lärare bockar av alla moment som UF-företaget har fullgjort: 

• Affärsplan 

• Minst två säljtillfällen, kan vara digitalt eller fysiskt  

• Rådgivarkontakt 

• Årsredovisning  

• Ev. genomförd Fördjupning. 
 
Den elev som inte har varit aktiv i UF-företaget, inte varit delaktig i momenten 
får inte intyg. Det är du som lärare som markerar om eleven inte ska ha intyg. 
 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/ungaforetagare/ungforetagsamhet
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/ungaforetagare/ungforetagsamhet
https://ungforetagsamhet.se/internal/obligatoriska-moment-0
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För att eleverna ska kunna få sina intyg innan de slutar måste 
samtliga delar vara ibockade på hemsidan SENAST DEN 27 maj. 
  
När alla moment i är i bockade och betyget är inskrivet så kan du eller eleven skriva ut 
intyget, som går att skriva ut fram till den 31 juli 2021. Eleverna som är intygsberätti-
gade kommer också få en e-post med intyget bifogat till den e-postadress som är regi-
strerad hos Ung Företagsamhet. OBS! Be dem att uppdatera sin e-postadress till en 
som de har även när de slutat skolan. 
Många arbetsgivare ser det som en merit att man har drivit UF-företag.  
Rekommendera därför eleverna att de med fördel kan komplettera sitt CV med intyget 
från Ung Företagsamhet. 
 
  
UF-ALUMNI 
Påminn eleverna om att registrera sig i vårt nätverk UF Alumni. Nätverket är till för dem 
som drivit UF-företag och ger eleven möjlighet till flera stipendier och erbjudanden från 
våra samarbetspartners. Tipsa dem om att gå igenom  ”Din guide till framtiden” som 
de hittar på hemsidan https://ungforetagsamhet.se/internal/learning 
 

 

UTBILDNING- OCH INFORMATION 

FÖR LÄRARE 

Lärarwrap 
Tyvärr inställd pga. pandemin 

 

Lärarkickoff i höst 
Mer information kommer 

  

Inspiration inför nästa UF-år 

Det är dags att inspirera nästa års UF-elever! Kontakta Adam för att boka in en digital 

inspiration som ger ”pepp och prepp” inför UF-året.  

Vi har en film som ni kan visa innan Adam träffar eleverna        

Du hittar den via den här länken: https://youtu.be/uVVLF214UDQ 

 

STIPENDIER UF ÖREBRO 
EGERYDSSTIPENDIET 
Vi på Ung Företagsamhet i Örebro har tillsammans med Egeryds Fastigheter tagit fram ett sti-

pendium 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.  Man är med och tävlar om vinster upptill 50 00 kr! Deadline 1/9, intresseanmälan 

innan sommaren! 

Läs mer på hemsidan: 

https://ungforetagsamhet.se/orebro/mojligheter-efter-uf-aret-ansok-till-ett-stipendie  

http://ungforetagsamhet.us5.list-manage.com/track/click?u=997f88cd551c72479e41e99dc&id=db3823cdd5&e=74533dc4d5
https://ungforetagsamhet.se/internal/learning
https://youtu.be/uVVLF214UDQ
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SVANBERGKLIVET 

För den som drivit UF-företag är SvanbergKlivet en unik möjlighet att få jobba 

som betald trainee under 4 månader hos en av vårt läns främsta entreprenörer, Håkan Svan-

berg. Deadline 31/5. 

Läs mer på hemsidan:  

https://ungforetagsamhet.se/orebro/mojligheter-efter-uf-aret-ansok-till-ett-stipendie 

 

Du hittar mer om STIPENDIERNA under  

Nyheter Örebro, på hemsidan 

 

 

 

 
 
 
STORT TACK! 
Vi på Ung Företagsamhet vill tacka alla som har varit med under UF-året! Elever, lärare, skolle-
dare, rådgivare, partners m.fl. – STORT TACK! Utan er blir det inget UF! 
Vi önskar alla UF-elever stort lycka till med allt vad ni ska göra framöver och vill ni ha stöd och 
råd inför fortsatt företagande – hör av er till oss! 
 
Trevlig sommar önskar! 
Ida, Rose-Marie, Adam 
 
 

 
Följ oss! 
        www.ungforetagsamhet.se/orebro     

 

    

facebook.com/ungforetagsamhetorebrolan 

  

@uforebrolan 

http://www.ungforetagsamhet.se/orebro

