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Program: Individuella valet, industriprogrammet och elprogrammet
Vad är roligast med att vara UF-lärare?
Att få vara delaktig i den kreativa process
som tickar igång och att sedan få vara
med på varje individs utvecklingsresa.
Se hur de klättrar över stora, stora berg för
att slutligen vara på andra sidan som så
självklart säkra företagare.

Känner du att du utvecklas i ditt arbete som UF-lärare?

Ja definitivt, eftersom jag egentligen kan väldigt lite om att vara egen
företagare. De som utvecklar mig är alla mina unga företagare som
jag är handledare åt, ibland brottas vi med samma problem som bara
måste lösas.

Vilket är ditt roligaste UF-minne?

När jag i en utvärdering fick omdömet att det hade varit den roligaste
kursen de någonsin hade gått och att det var höjdpunkten det året :)
Men också varje gång ett företag upptäcker det här med hur man kan
sälja in sin produkt eller tjänst och att det faktiskt finns människor som
vill köpa och de får riktiga pengar i sin hand.

Vilken är den största utvecklingen du kan se hos dina elever?

Att de så småningom förstår att den tid de lägger ner på företaget ger
ett bättre resultat. Att tid är pengar!

Har du några tips till andra lärare för hur man framgångsrikt kan
bedriva UF?

Nej, faktiskt inte eftersom jag kanske inte anser att vi är så framgångsrika. Jag är inte särskilt tävlingsdriven och vill inte heller driva eleverna åt
det hållet. Jag försöker istället få dem till att förstå att är det någon gång
man får lov att misslyckas så är det i den här kursen. Jag vill få dem att
känna sig trygga i att prova, tänka utanför boxen, utmana sig själv och om
det blir pannkaka av allting så gör det ingenting, då lär vi oss av det. Och
så ska det vara kul, inte pressande. Allt annat är bonus.

Varför fungerar UF så bra på just ditt/dina program? Vilka kurser
driver ni UF i?

Det är väl inte alltid det fungerar så bra, men jag tror att just i det individuella valet, där väldigt många väljer kursen entreprenörskap här på Furulundsskolan, är det den fria formen som lockar och i början tror eleverna
att det är en ganska ”chill”kurs men ganska snabbt inser de att man måste faktiskt arbeta annars händer det ingenting. Det bygger på deras insats
och jag som handledare är just det – handledare. De styr – jag följer och
stöttar, och den formen uppskattas av eleverna.

Något du vill tillägga?

Det är en fantastisk gymnasiekurs att få vara delaktig i! En riktig ”boost”
kurs, bra för en lärares ego;)
(Om det är någon annan fråga eller likande du vill ha med/ta bort så får
du göra det, glöm inte att skicka en bild på dig själv också!)

