Kom ihåg att följa UFSTHLM på Instagram
och Facebook för att få nyheter och
uppdateringar.

Stockholm
2019-2020

2020

Kalendarium
UF-lärare

1 sep
3 sep
12 sep
17 sep
19 sep

Registreringen öppnar
Introduktionsträff UF-lärare
Lärarkickoff
STARTUP! - Kickoff UF-företagare
Introduktion UF-företagande

Oktober

1 okt Lärarutbildning: Grundläggande ekonomi i ett UFföretag

November

14 nov Deadline: Tävlingen Årets Affärsplan
19 nov Lärarseminarium: Driva
19 nov Lärarseminarium: Fördjupning (extern talare)

December

1 dec Registreringen stänger
12 dec Mässanmälan öppnar kl. 09.00 (OBS! Först till kvarn!)

www.ungforetagsamhet.se

15 jan Deadline 12.00: Alla tävlingsbidrag (utom Årets Affärsplan
och Årets Årsredovisning)

VIKTIGA DATUM FÖR DIG SOM ÄR UF-LÄRARE

September

www.facebook.com/
ufsthlm

Januari

...med reservation
för ändringar

2019

UFSTHLM

Februari

18 feb Entreprenörskap på riktigt 2020 dag 1
19 feb Entreprenörskap på riktigt 2020 dag 2
20 feb Prisutdelning Entreprenörskap på riktigt 2020

Mars

4 mar Lärarseminarium: Avveckla
4 mar Lärarseminarium: Fördjupning (extern talare)

April

Inget är ännu inplanerat i april. Håll utkik i lärarnytt!

Maj

SM i Ung Företagsamhet + galamiddag (datum kommer)
29 maj Deadline 12.00: Eleverna ska ha slutfört sin
årsredovisning på www.ungforetagsamhet.se
29 maj Deadline 12.00: Tävlingen Årets Årsredovisning

Juni

5 jun Deadline: All lärarrapportering ska vara klar (Obligatoriska
		moment och tilläggsmoment)
15 juni Sommaravslutning för UF-lärare, startar vid lunch

För dig som är
UF-lärare

UF-året
...följ denna och ha
koll på vad eleverna
behöver göra.

Tips & tricks i klassrummet
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 gärna in besöken i god tid.
Se till att gå med i Facebook-gruppen UFlärare i Stokholm - Idé och erfarenhetsutbyte.
Där kan ni ta upp era frågor och sprida bra tips
och idéer från ert arbete.
De elever som gjort alla 5 obligatoriska
moment och 3 tilläggsmoment får ett UFintyg i slutet av året - Kom ihåg att göra er
lärarrapportering före 8 juni!

