Anmälan av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2015
Skola: August Kobbs Gymnasium
Anmälare: Namn: Sofia Alfredsson
Tel./mobil: 0702573426
E-post: sofia.alfredsson@educ.goteborg.se
Elevgrupp som anmäls: Klass NB3B i kursen ”Aktivitetsledarskap”, där de samlar in pengar till välgörande ändamål (pågående under terminen) samt på en välgörenhetsdag våren 2015.
Motivering i enlighet med kriterierna:
Klass NB3B arbetar i kursen ”Aktivitetsledarskap” med ett projekt där de tillsammans planerar en välgörenhetsdag på vår skola. Välgörenhetsdagen kommer
att äga rum i maj 2015 och då är alla välkomna till vår skola för att ta del av en
rad aktiviter som eleverna själva planerar och genomför. Eleverna samlar under
dagen in pengar som oavkortat går till Barncancerfonden och World Animal
Protection´s verksamhet. Redan nu under terminen har detta projekt påbörjats
med insamling via nätet, samt planering och marknadsföring av kommande aktiviteter. Klassen visar en enorm drivkraft i att engagera sig för att kunna hjälpa
andra. De samarbetar målmedvetet kring en rad aktiviteter som på olika sätt ska
generera pengar till projektet. Aktiviteterna är knutna till vår utbildning, och består bland annat i att elevernas UF-företag ställer upp på välgörenhetsdagen med
att bidra med hundrelaterade tjänster och pengarna går till ovan nämnda organisationer. Eleverna tillverkar även hundleksaker, pärlar armband, erbjuder hundfotografering, arrangerar prova-på-agility, bakar och anordnar olika typer av
djurrelaterade aktiviter som ska generera pengar till välgörenhetsorganisationernas verksamhet. De visar alla prov på en enorm drivkraft och arbetar tillsammans entreprenöriellt för att marknadsföra denna dagen, sin utbildning och skolan.
http://egeninsamling.wwf.se/stod-wwf/5-2037?v=20150223112948&justEdited=true&justCreated=true
http://www.barncancerfonden.se/1309377397

Anmälan av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2015
Skola: Naturbruksgymnasiet Osby
Anmälare: Britt-Marie Ohlsson Ekonomilärare
Tel./mobil: 0702477763
E-post: brittmarie.olsson@osby.se
Elevgrupp som anmäls: Kraftutvecklarna UF bestående av:
Julia Josefsson, Lisa Östlund och Britta Henriksson
Motivering i enlighet med kriterierna:
Kraftutvecklarna UF är ett företag som drivs av 3 entusiastiska tjejer med stor
drivkraft och stort engagemang. Deras affärsidé är att planera och genomföra aktiviteter och teambuilding för företag och privatpersoner i områdena runt Osby,
Jönköping och Linköping. De har bl.a. genomfört teambuilding för personalen
på Jönköpings Energi med stor uppskattning och haft en populär föräldrakväll
på skolan med olika aktiviteter och tävlingar.
Till våren planerar tjejerna genomföra ett läger med teambuilding och aktiviteter
för barn och ungdomar i sin hemkommun Jönköping.
Kraftutvecklarna UF är ett seriöst UF-företag som visat att de är innovativa,
driftiga och med flera entreprenöriella förmågor i bagaget.
https://www.facebook.com/pages/KraftutvecklarnaUF/724147300990473?fref=ts
http://kraftutvecklarna.latitude55.se/
Marknadsundersökning:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dGI5X01PRGtnaXlleXh2UjZOR2tRQVE6MA

Anmälan av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2015
Skola: Plönningegymnasiet
Anmälare: Fredrik Ewald
Tel./mobil: 0702311996

E-post: Fredrik.Ewald@regionhalland.se

Elevgrupp som anmäls: Samtliga elever i klass 12L (6st) som läser Naturbruk
Skog/maskin (lärlingsinriktning)
Motivering i enlighet med kriterierna:
Eleverna i klass 12L har genom sitt UF företag Hallands Svets & Smide UF visat prov
på god samarbetsförmåga och en stark drivkraft.

De har valt att satsa på en innovativ och hållbar idé att genom återanvändning av
gamla hästskor svetsat och smitt fram nya dekorativa produkter som ljusstakar, krokar,
flaskställ m.m.
Genom sitt engagemang i UF-företaget visar de prov på entreprenörskap,
ansvarstagande och är ett föredöme för övriga elever på skolan.
(https://www.facebook.com/pages/Hallands-Svets-Smide-UF/1519231874983351)
Mvh
Fredrik Ewald
Fredrik Ewald

Gymnasielärare
Undervisande personal
Skolförvaltningen
TFN: 035-16 02 54 MOBIL: 070-231 19 96
E-POST: Fredrik.Ewald@regionhalland.se
BESÖKSADRESS: Plönningegymnasiet, 30561 Harplinge
www.regionhalland.se

Anmälan av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2015
Skola: Naturbruksskolan Sötåsen
Anmälare: Namn Britt-Marie Benjaminsson, Per Hansson, Madeleine Axelsson,
Peter Strålman
Tel./mobil: 0506-168 10
E-post: britt-marie.benjaminsson@vgregion.se
Elevgrupp som anmäls: Lantbruksgrupp ur årskurs 3, John Engdahl, Gustav Johansson, Emil Karlsson, Nils Andersson
Motivering i enlighet med kriterierna:
- Samtliga i elevgruppen brinner för att utveckla landsbygden och har deltagit i aktivitet tillsammans med LRF för att sprida kunskap till högstadieelever om naturbruket och dess villkor.
- De har en stark drivkraft och ett stort intresse att lära mer om sitt yrke.
Detta tar sig uttryck i långa och engagerade diskussioner som aldrig vill ta
slut.
- De är innovativa och kommer med förslag på utveckling av arbetsmetoder, förbättring av redskap, förslag på intressanta studiebesök mm.
- De är duktiga på problemlösning och ger sig inte innan de hittat lösning
på ett uppkommet problem.
- De deltar aktivt i utvecklingen av skolan genom att delta i elevråd, trygghetsteam och ger konstruktiva förslag i undervisningen mm.
- De har gjort goda insatser på sina praktikgårdar och har vunnit goda omdömen av sina praktikvärdar.
- Genom sitt stora engagemang ser de till att hela undervisningsgruppen
drivs framåt
- De har förmåga att genom gott samarbete få de flesta situationer att fungera
- De har stora potentialer att bli morgondagens ledare och entreprenörer.

Anmälan av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2015
Skola: Vretagymnasiet
Anmälare: Lena Knutsson, ekonomilärare
Tel./mobil: 013-201020
E-post: lena.knutsson@nbg.nu
Elevgrupp som anmäls: LIA’s UF bestående av: Lina Flygt, Amanda Wallén,
Isabelle Bergman Karlsson
Motivering i enlighet med kriterierna:
Med ett otroligt driv och entusiasm satte dessa tjejer igång med sitt UF-företag
som har som affärsidé att sälja egentillverkade schabrak för framförallt tävlande
i grenen TREC med häst. De hade sett ett problem med existerande schabrak på
marknaden att de inte hade fickor med möjlighet till förvaring av nödvändigheter som t ex vattenflaska eller hovkrats. Schabraken är i egen design och tillverkas efter beställning.
Medlemmarna i företaget löser problem när de uppstår, arbetar självständigt och
kompletterar varandra väl i sitt samarbete.
Med ett entreprenöriellt arbetssätt och stor kreativitet har de tagit fram en produkt för hästbranschen som inte funnits förut. De använder nya kanaler och moderna sociala medier (bl.a. Facebook) i sin marknadsföring som väl riktar sig
mot målgruppen.
https://www.facebook.com/pages/LIAs-UF/1506240776291622?ref=ts&fref=ts

