Bilaga 1:

Ung Företagsamhets erbjudande
Introduktion till Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet erbjuder läromedel, lärarhandledningar, fortbildning,
bedömningsstöd, möjligheter till stipendier, utbyte med andra länder och inspiration
för lärare, elever och skolledare.

Grundskolan
Entreprenörskap enligt grundskolans läroplan:
”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt
deras vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem.
Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga
att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. … Utbildningen ska
därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett
förhållningsätt som främjar entreprenörskap.” (ref: LGR 11)
Ung Företagsamhets läromedel och utbildningar i grundskolan heter Vårt samhälle,
Se möjligheterna och Min framtid och ekonomi. Läromedlen i grundskolan går att
använda som separata delar men även som en förberedelse inför UF-företagande i
gymnasiet.
Ung Företagsamhet erbjudande inom grundskolan:
▪

Utbildningar om entreprenörskap och introduktion till Ung Företagsamhets
läromedel inom grundskolan. Antingen som öppna utbildningar eller
kommunspecifika utbildningar riktade till lärare och skolpersonal.

▪

Möjlighet till deltagande i projektet Framtidskoll, en halvdag för
grundskoleelever i årskurs 9 om framtid, yrken, entreprenörskap,
självkännedom och privatekonomi. Projektet drivs av Ung Företagsamhet i
samarbete med Swedbank.

▪

Nätverksträffar och anpassade utbildningar för målgruppen Studie- och
yrkesvägledare (SYV).

▪

Utbildningar om PRAO och skolans ansvar kopplat till Ung Företagsamhets
läromedel. Utbildningen riktar sig till lärare, SYV och skolledare.

▪

Konsultativt stöd och support med att ordna kommunspecifika
elevutställningar och mässor.

▪

Löpande stöd till lärare och SYV vid implementering av entreprenöriellt
förhållningssätt i skolan.

▪

Inspiration med praktiska exempel för en god implementering av
entreprenörskap i sin undervisning.

▪

Ett läromedel med en steg-för-steg-handledning och material för 30 elever.

▪

Förslag på ämnesintegrering enligt Lgr 11.

▪

Förslag på pedagogiska planeringar.

▪

Förslag på kreativa workshops och lektionsplaneringar.

▪

Ung Företagsamhets grundskolewebb som ger access till tilläggsaktiviteter och
övningar kopplade till våra läromedel.

▪

Digital utbildning om entreprenörskap och introduktion till Ung
Företagsamhets läromedel.

▪

Workshops i skolor om entreprenörskap och introduktion till Ung
Företagsamhets läromedel.

▪

Möjlighet till tävlingar och deltagande för grundskoleklasser i regional UFmässa.

Gymnasiet
Entreprenörskap enligt gymnasiets läroplan:
"Eleverna ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att
arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att
eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar
entreprenörskap, företagande och innovationstänkande. Därigenom ökar
elevernas möjligheter att kunna starta och driva företag. Entreprenöriella
förmågor är värdefulla för arbetslivet, samhällslivet och vidare studier." (ref:
GY11)
Ung Företagsamhets utbildning på gymnasiet heter UF-företagande och innebär att
gymnasieelever får starta, driva och avveckla ett UF-företag under ett läsår.
För lärare och skolledare erbjuds följande:
▪

Verktyg för implementering av UF-företagande i olika gymnasieprogram, samt
kopplingar till läroplaner.

▪

Löpande process- och strategistöd för lärare med tex. programanpassning och
hur entreprenörskap kan ligga till grund för ämnesövergripande utbildning.

▪

Digital introduktionsutbildning för UF-lärare.

▪

Fysiska träffar med introduktion till processutbildningen UF-företagande som
behandlar entreprenörskap i teori och praktik.

▪

Fortbildningar anpassat till processens olika steg, med möten med såväl
externa föreläsare som privata partners.

▪

Grundläggande ekonomiutbildning för UF-lärare som saknar utbildning inom
ekonomiska ämnen. Utbildningen är anpassat till UF-företagande.

▪

Utbildnings- och inspirationsevent för lärare några gånger per år, tex.
lärarkickoff och läraravslutning.

▪

Möjlighet att arbeta internationellt inom utbildningskonceptet Enterprise
Without Borders.

▪

Möjlighet att delta i europeiska och nationella kvalitetsuppföljningsprojekt
som t.ex. European Skills Pass.

▪

Erbjudande om inspirationsbesök/föreläsning i klassrummet i alla faser av
UF-företagande (starta, driva och avveckla).

▪

Digital grundutbildning ”Välkommen till företagsamheten” för UF-elever.

▪

Löpande stöd under UF-året via regionkontorets personal.

▪

Start Up i storformat i en skånsk arena med totalt ca 3500 medverkande
elever.

▪

Möjlighet att delta i lokal mässa samt på den regionala mässan i UFföretagande: ”Entreprenörskap på riktigt”.

▪

Möjlighet att delta i ett 10-tal regionala tävlingar med pedagogiska syften.
Jurygrupper med externa personer från näringsliv och civilsamhälle.

▪

Deltagande i SM i Ung Företagsamhet för omkring 100 vinnande elever, samt
en förberedande SM-kickoff.

▪

Tillgång till Ung Företagsamhets podcasts som stöd i undervisningen.

▪

Digitalt stöd genom sluten Facebook grupp för UF-lärare, dokumentarkiv och
erfarenhetsutbyte.

För gymnasieelever
▪

Medlemskap i UF alumni efter UF-året. Lokalt, nationellt och internationellt
nätverk för personer som tidigare har drivit UF-företag och gillar
entreprenörskap som ger tillgång till aktiviteter och stipendier.

Ovan erbjudande till partnerkommuner är aktuellt under läsåret 2020/21. Ändringar
kan komma att göras i framtiden beroende på exempelvis förändringar i läroplaner,
efterfrågan från kommuner, förändringar i Ung Företagsamhets läromedelsutbud
mm. Vår målsättning är att alltid ha ett erbjudande i enlighet med vårt syfte som
organisation. Det skall vara aktuellt, relevant och skapa värde hos våra
partnerkommuner.

