Ung-Ullbaggestipendiet till företagsamma naturbrukselever
Naturbruksskolornas förening (NF) har instiftat ett Ung-Ullbaggestipendium till
den elevgrupp på en medlemsskola i Sverige som under året varit den elevgrupp
som bäst uppfyllt kriterierna för gott entreprenörskap. Priset delas i första hand
ut under fem år, 2012 - 2016.
Stipendiet är på 2.000 kr plus att skolan får Ung-Ullbaggen till skolan under det
kommande året. Vinnande elevgrupp och skolans namn graveras in på en platta
på Ung-Ullbaggens skinnfodral.
De kriterier eleverna kommer att bedömas efter är att de skall ha visat att de







är innovativa och ser och tar tillvara på möjligheter
har en stark drivkraft
har god samarbetsförmåga
gärna vill skapa sin egen framtid på landsbygden
visat prov på entreprenörskap i skolan
aktivt deltagit i utvecklingen av skolan och undervisningen mot mer
autentiska/entreprenöriella arbetssätt

Eleverna skall gå på naturbruksprogrammet på skolan. En elevgrupp kan bestå
av ett UF-företag, styrelsen för en elevförening, t.ex. JUF, 4H m.fl., elevrådet,
klass eller del av klass m.m.
Skolan kan nominera en elevgrupp per år genom en anmälan till
maria.elinder@naturbruk.se på bifogad anmälningsblankett. I anmälan
skall en motivering göras med utgångspunkt från kriterierna ovan.
Anmälan inför kommande Ung-Ullbagge: senast den 29 januari 2016.
Vinnande elevgrupp utses av styrelsen för Naturbruksskolornas förening. Priset
delas ut till skolrepresentant i en ceremoni vid Naturbrukskonferensen, därefter
under högtidliga former till elevgruppen på skolan.
Bakgrund:
Naturbruksskolornas förening mottog vid 2010 års Landsbygdsgala utmärkelsen
Ullbaggen för årets bästa ungdomssatsning på landsbygden. Projektet var ”Företagsamma naturbrukselever i autentiskt lärande ger landsbygdsutveckling”
och projektledare var Maria Elinder. Priset bestod av en Ull-baggestatyett och
ett penningpris på 10.000 kr. Av Ullbaggepriset instiftade Naturbruksskolornas
Förening Ung-Ullbaggestipendiet.

Anmälan av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2016
1. Skola: Bollerup Naturbruksgymnasium
Anmälare: Anna Ohlson
Tel./mobil 070-2792511 E-post anna.ohlson@bollerup.se
Elevgrupp som anmäls: UF-företaget M&Ns Lantbrukssmide UF som består av
eleverna Malin Ohlin och Nanna Persson. De går båda sista året på NBprogrammet, inriktning Lantbruk med naturvetenskapliga kurser.
Motivering:
Malin och Nanna visar på stor drivkraft i sitt UF-företag M&Ns lantbrukssmide
UF. De hade sin affärsidé klar tidigt och driver den framåt med stort engagemang, från grundläggande marknadsundersökning till det stora målet som är att
ställa ut och sälja sina produkter på MILA-mässan i Malmö (18-20 februari
2016).
Affärsidén är att med hjälp av svets och linolja förvandla rostigt skrot, såsom
hästskor och gamla handredskap, till prydnadssaker. Malin och Nanna själva
uttrycker det så här: ”Ens skrot, en annans skatt”.
Deras val av affärside tyder på att Malin och Nanna ser möjligheter och är innovativa och att de kombinerar sina egna kompetenser på ett bra sätt. Tillsammans
är de ett oslagbart team och visar på mycket god samarbetsförmåga. De skapar
själva sina produkter och har fått sponsorer som stöttar deras företag. Genom att
driva sitt UF på ett aktivt sätt skapar de sig förståelse för vad det innebär att
driva ett företag, något som är en självklar del av deras framtid på landsbygden.
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Anmälan av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2016
2. Skola: Djurgymnasiet
Anmälare: Magnus Jacobsson
Tel./mobil 070 398 66 56

E-post: magnus.jacobsson@djurgymnasiet.com

Elevgrupp som anmäls: KlappaInteMig UF – Danielle Holm, Emmy Holm,
Rebecca Sillén och Kim Skoglund.
Motivering som utgår från kriterierna att elevgruppen skall ha visat att de







är innovativa och ser och tar tillvara på möjligheter
har en stark drivkraft
har god samarbetsförmåga
gärna vill skapa sin egen framtid på landsbygden
visat prov på entreprenörskap i skolan
aktivt deltagit i utvecklingen av skolan och undervisningen mot mer
autentiska/entreprenöriella arbetssätt
(Tips: skriv en kort motivering där du/ni berättar, utifrån så många som möjligt
av kriterierna ovan, varför er elevgrupp ska vinna!)
https://www.facebook.com/klappaintemig/?fref=ts
Eleverna i UF-företaget KlappaInteMig har genom sina egna erfarenheter identifierat ett tydligt behov hos en väl avgränsad målgrupp. Tack vare kreativitet,
lyhördhet och ett fantastiskt engagemang har de skapat en lösning för hundägare
som inte vill bli störda under träning eller promenad. De har skapat samarbeten
med flera olika företag och nätverkat med branschprofiler för att nå ut med sitt
budskap. Deras samarbets- och problemlösningsförmåga har flera gånger satts
på prov när allt inte gått som planerat. Tack vare sin starka drivkraft och professionella attityd lyckas gruppen dock alltid lösa de utmaningar de ställs inför.
Samtidigt tar de sig gärna tid till att dela med sig av sina kunskaper och verka
som inspirerande exempel för andra, både inom och utanför skolan.
www.klappaintemig.com
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2016-01-20
3. Nominering till Ung Ullbaggestipendiet
Vi på Gamlebygymnasiet tycker att de kvinnliga eleverna som driver Gamlebygymnasiets hundspa
som UF-företag i allra högsta grad uppfyller kriterierna för att nomineras till ullbaggestipendiet, för
att:
- de genom innovativt tänkande, med en stark drivkraft tillsammans, samt med goda kunskaper om
och brinnande intresse för hundar i god entreprenörsanda vill försöka skapa en framtid på landsbygden för småföretag.
- de har en välorganiserad verksamhet, med generösa öppettider på kvällar, där de bland annat badar, rensar öron, klipper päls och klor på såväl "besvärlig" som medgörlig k(h)und, till bra priser. De
har därmed lyckats ta kunder från flera av den närliggande staden Västerviks etablerade hundspa.
- kunder ringer till Gamlebygymnasiet för att boka tider på hundspaet i tron att det redan finns ett
etablerat företag här. Vi får då förklara att de har kommit till skolans växel . Tack vare elevernas
entreprenörsanda upptäcker allt fler mångsidigheten hos Gamlebygymnasiet vilket bidrar till skolans
utveckling som helhet.
Mvh
Gamlebygymnasiet via Perry Forstén lärare i Entreprenörskap
https://www.facebook.com/gamlebygymnasietshundspa/
Gamlebygymnasiet | 594 32 Gamleby | Tel 0493 - 142 00 | Fax 0493 - 130 52 | E-post info@gamlebygymnasiet.nu
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4. Nominering av D3Hund vid Grans Naturbruksgymnasium till NFs Ung-Ullbaggestipendium.
Klassen består av 9 elever som under studietiden här på skolan har visat prov på mycket stor drivkraft och visat sig vara stora entreprenörer.
Redan första året visade eleverna prov på stor samarbetsförmåga och god förmåga att arbeta i gruppen samt gett prov på goda kunskaper i föreningsteknik.
Under första året hade elevgruppen försäljning av New Body vid två tillfällen, försäljning av Ölandspasta, vårbazar, delikatesskungens produkter, fikaförsäljning i lärarrummet, fika på skolans 100-års
jubileum samt fika vid SWDI föreläsning. Under årskurs ett blev intäkterna på ovanstående aktiviteter
25799kronor.
Under årskurs två anordnade eleverna en inofficiell hundutställning inom ramen för kursen entreprenörskap. Eleverna har planerat hela utställningen med inbjudan av auktoriserade domare, tagit
kontakt med myndighet för de tillstånd som krävts, ordnat sponsorer, samt på olika sätt marknadsfört evenemanget.
Under lördagen när utställningen byggdes ordnades samtidigt en handlingskurs för intresserade.
Till hundutställningen hade 123 hundar anmälts. Katalogen för utställningen med samtliga deltagande hundar, sponsorer samt elever med särskilda uppdrag såsom bestyrelse samt kommissarie
hade skrivits av eleverna. Som deltagarpris hade de tillverkat 150 fleeceleksaker till samtliga deltagare och en stor mängd priser hade man fått in via sponsring. Av anmälningsavgiften skänkte eleverna senare 5 kronor/deltagare till barncancerfonden.
Eleverna skötte själva de olika funktionärsuppgifterna för utställningen och för att klara av försäljningen hade man anlitat föräldrar, syskon samt pojkvänner. Nettot för denna aktivitet blev 69312
kronor. För denna vinst ordnades studieresa till Stockholm med besök på FHTE (Försvarets hundtjänsteenhet) samt två dagar vid HUND-15. Hotell samt flygresa hade bokats och betalats i god tid för
att få bästa möjliga pris.
Förutom dessa aktiviteter har klassens elever varit de drivande i GLKK (Grans Lokala Kennelklubb) där
dessa elever har innehaft de flesta förtroendeuppdrag under årskurs två och tre.
GLKK har anordnat träning av hundar i skolans ridhus varje tisdag från 1 november till den 30 april,
agilityträning varje onsdag sedan skolstart, agilitytävling, fleeceflätning, skyddsuppvisning, freestylekurs vid tre tillfällen, halloween fototävling, lydnadshelg, hundpysselkväll för barn, vinterrally, föreläsning problemhund, arrangerat friluftsdag med hundaktiviteter för alla hundklasser, tävlingslydnad,
informationskväll om drag, lydnadstävling samt vid samtliga aktiviteter ordnat fika och sponsorer.
Eleverna har även arrangerat en aktivitet kallat ”rosa hoppet” där 20 kronor/deltagare skänktes till
bröstcancerfonden samt hundar mot cancer vid en agilitytävling och sålt rosa flätade nyckelringar
samt hundleksaker och skänkt pengar till bröstcancerfonden.

Studiefrämjandet har p.g.a. elevgruppens drivkraft och engagemang kontaktat dem och önskat att
inleda ett samarbete med dem.
En av eleverna har dessutom under årskurs tre startat upp en enskild firma, ”Moas klipp och trim”,
som hon driver på fritiden.
Trots detta stora engagemang och den tid eleverna har lagt ned på olika projekt, så har de goda studieresultat.
Härmed nominerar jag elevgruppen som mottagare av NFs Ung-Ullbaggestipendium, då denna elevgrupp i hög grad har visat att de är innovativa och kan tillvarata möjligheter. De har en oerhört stark
drivkraft och utmärkt samarbetsförmåga med föreningsteknisk finess. De har även visat en stor förmåga av entreprenörskap och flera av eleverna kommer troligtvis att vara sysselsatta inom naturbruksnäringen. Dessa elever har även visat sig vara ambassadörer för skolan och vår utbildning.
Öjebyn 2016-01-21
Förstelärare Kurt Nilsson
Grans Naturbruksgymnasium
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Anmälan av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2016
5. Skola: Ingelstorpgymnasiet
Anmälare: Mona Hallström, Sandra Strandberg, Maria André
Tel./mobil: 0766415827 E-post: mona.hallstrom@ingelstorp.nu
Elevgrupp som anmäls: Djurvård åk 2
Motivering som utgår från kriterierna att elevgruppen skall ha visat att de







är innovativa och ser och tar tillvara på möjligheter
har en stark drivkraft
har god samarbetsförmåga
gärna vill skapa sin egen framtid på landsbygden
visat prov på entreprenörskap i skolan
aktivt deltagit i utvecklingen av skolan och undervisningen mot mer
autentiska/entreprenöriella arbetssätt
(Tips: skriv en kort motivering där du/ni berättar, utifrån så många som möjligt
av kriterierna ovan, varför er elevgrupp ska vinna!)
Vi vill anmäla denna grupp till Ung-Ullbaggestependiet då de på eget initiativ på fritiden umgås och tränar våra djur och alltid ställer upp för att övervaka sjuka och dräktiga djur under veckorna när de bor på
skolan. På lektionerna arbetar de med en brinnande entusiasm och ställer höga krav på lärarna att hitta
nya utmaningar till dem. Deras idérikedom och glada humör välkomnar andra elever att delta i nya projekt och fortsätta utveckla verksamheten på skolan.
De är mycket engagerade i att lära andra om våra djur och följer gärna med på utställningar där de stolt
visar upp djuren. Med sin nyskapande förmåga finner de lösningar för hur djuren på bästa möjliga sätt kan
visas upp både fritt och i av eleverna egentillverkade inhängnader. De deltar på gymnasiemässor runt om i
Sverige och visar vilka goda ambassadörer de är när de varmt berättar om alla våra utbildningar.
Inför återflytten till det nya djurhuset var de en ovärderlig hjälp i att flytta djuren och att utforma miljöerna i de nyrenoverade lokalerna. Med stor hängivenhet har de ägnat många kvällar åt att se till att djuren
har det bra och inte är stressade.
Framtiden väntar inte för våra djurvårdselever, de är dagens djurvårdare som med liv och lust tar itu med
alla tänkbara arbetsuppgifter och som entreprenörer tillhör de redan eldsjälarna inom naturbruket.
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Anmälan av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2016
6. Skola: Jällagymnasiet
Anmälare: Namn Anette Stafring
Tel./mobil 0700909142 E-post anette.stafring@uppsala.se
Elevgrupp som anmäls: Jellis trim och kloklipp UF
Motivering som utgår från kriterierna att elevgruppen skall ha visat att de







är innovativa och ser och tar tillvara på möjligheter
har en stark drivkraft
har god samarbetsförmåga
gärna vill skapa sin egen framtid på landsbygden
visat prov på entreprenörskap i skolan
aktivt deltagit i utvecklingen av skolan och undervisningen mot mer
autentiska/entreprenöriella arbetssätt
(Tips: skriv en kort motivering där du/ni berättar, utifrån så många som möjligt
av kriterierna ovan, varför er elevgrupp ska vinna!)
Jellis trim och kloklipp UF är ett UF-företag med elever ur två klasser och tre
olika inriktningar på Jällagymnasiet; djurvård, lantbruk och skog. De får hyra
lokal på skolan och håller med egen utrustning för trim, bad och kloklipp på
sällskapsdjur.
De kom snabbt igång med sitt företag och arbetar med sällskapsdjur som är en
växande marknad. De har visat att det går utmärkt att det går att ha den här typen av verksamhet utanför staden.
De är serviceinriktade och tar emot kunder på kvällar och helger.
Länk till UF sida http://www.ungforetagsamhet.se/jellis-trim-och-kloklipp-uf
https://www.facebook.com/jellistrimochkloklipp/timeline
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Anmälan till Ung - Ullbaggestipendiet 2016.
7. Skola: Lillerudsgymnasiet.
Anmälare: Chriss Mellgren
Tel: 070-379 87 81 chriss.mellgren@lillerud.se
Elevgrupp som anmäls: JA Foderhäckar UF, bestående av
Joakim Sverdrup och Alex Hagström
Motivering som utgår från kriterierna att elevgruppen skall ha visat att de







är innovativa och ser och tar tillvara på möjligheter
har en stark drivkraft
har god samarbetsförmåga
gärna vill skapa sin egen framtid på landsbygden
visat prov på entreprenörskap i skolan
aktivt deltagit i utvecklingen av skolan och undervisningen mot mer
autentiska/entreprenöriella arbetssätt
(Tips: skriv en kort motivering där du/ni berättar, utifrån så många som möjligt
av kriterierna ovan, varför er elevgrupp ska vinna!)
Ett UF-företag med 2 killar som började tillverka foderhäckar och jakttorn till
jägare och jaktlag.
De utvecklade sitt företag och når idag även ut till privata hästägare.
Med vänlig hälsning
Chriss
Se tidningsurklipp
https://www.facebook.com/jafoderhackaruf/?fref=ts
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Anmälan av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2016
8. Skola: Munkagårdsgymnasiet
Anmälare: Elisabeth Carlsson
Tel./mobil 0340480958 E-post elisabeth.carlsson@regionhalland.se
Elevgrupp som anmäls: StrawberryJoy UF bestående av Frida Ahlberg, Amanda
Wiik, Samuel Henningsson, Åk 3
Motivering som utgår från kriterierna att elevgruppen skall ha visat att de
• är innovativa och ser och tar tillvara på möjligheter
• har en stark drivkraft
• har god samarbetsförmåga
• gärna vill skapa sin egen framtid på landsbygden
• visat prov på entreprenörskap i skolan
• aktivt deltagit i utvecklingen av skolan och undervisningen mot mer
autentiska/entreprenöriella arbetssätt
(Tips: skriv en kort motivering där du/ni berättar, utifrån så många som möjligt
av kriterierna ovan, varför er elevgrupp ska vinna!)

Kreativa och nytänkande!
Morgondagens Naturbruksentreprenörer importerar ”jordgubbssirap”
från Island.
Ett Uf-företag som har stark framåtanda och stort engagemang.
Idén skapades då en av eleverna gjorde sin praktik på en Isländsk
gård.
Produkten har mottagits med förtjusning och gruppen ser
möjligheter till framtida internationellt Landsbygdssamarbete.
https://www.facebook.com/StrawberryJoy-UF-791690004273332/?fref=ts
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Anmälan av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2016
9. Skola: Naturbruksgymnasiet Osby
Anmälare: Namn Sofia Hillbertz
Tel./mobil 0709318029 E-post sofia.hillbertz@osby.se
Elevgrupp som anmäls Mer Event UF, bestående av Rasmus Dahlgren, Emma
Ingvarsson, Ronja Holmdahl och Magnus Martinsen, Åk 3
Motivering som utgår från kriterierna att elevgruppen skall ha visat att de







är innovativa och ser och tar tillvara på möjligheter
har en stark drivkraft
har god samarbetsförmåga
gärna vill skapa sin egen framtid på landsbygden
visat prov på entreprenörskap i skolan
aktivt deltagit i utvecklingen av skolan och undervisningen mot mer
autentiska/entreprenöriella arbetssätt
(Tips: skriv en kort motivering där du/ni berättar, utifrån så många som möjligt
av kriterierna ovan, varför er elevgrupp ska vinna!)
Vi på programmet Vildmark och Äventyr, Naturbruksgymnasiet Osby, vill nominera UF-företaget Mer Event till 2016 års Ung-Ullbaggestipendium. Rasmus,
Emma, Ronja och Magnus har på ett exemplariskt vis arbetat med sitt UFföretag.
Mer-Event är ett UF-företag som startades i höstas. Det drivs av fyra elever
Magnus, Emma, Ronja och Rasmus som går utbildning inriktad mot Vildmark
och Äventyr. De har på ett bra och nyfiket sätt tagit tillvara möjligheten att arbeta entreprenöriellt med sin utbildning som bas. Detta har de gjort genom att
nyttja skolans tillgång till fina naturområden där de kan genomföra sina arrangemang. Den kunskap de har förvärvat genom sin utbildning har de verkligen
tagit vara på. De har i företaget tagit fasta på vilka styrkor varje person har och
använder detta för att driva företaget framåt vilket medför att de har samarbetat
exemplariskt.

De har även ”konsultat” och hjälpt andra UF-företag med både praktiska saker
som texter och logos men även som bollplank eftersom de hela tiden har legat i
framkant och varit tidiga när det gäller de steg ett UF-företag skall gå igenom.
De är alerta och snabba att se affärs- och marknadsföringsmöjligheter som när
skolan hade öppet hus i höstas och när skolan har besök av andra skolor. I framtiden kan de se sig själva i företagsbranschen inriktade just mot upplevelser i
naturen.
Ni kan gå in och titta på deras hemsida, adressen är följande;
http://mer-event.se/.
https://www.facebook.com/Mer-Event-UF-732418820219594/?fref=ts
Med vänlig hälsning
Sofia Hillbertz 0709-31 80 29
Programansvarig Vildmark och Äventyr
Lotta Kolare
Entreprenörspedagog
sofia.hillbertz@osby.se lotta.kolare@osby.se
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Anmälan av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2016
10.Skola: Stora Segerstad Naturbrukscentrum
Anmälare: Helén Bolmgren och Åke Eriksson
Tel./mobil: 0730-55 11 12 E-post: helen.bolmgren@rjl.se
070-639 30 79
åke.eriksson@rjl.se
Elevgrupp som anmäls: Djurgänget 13J, bestående av Annika Petersson,
Angelika Dahl Sturedahl, Linda Larsson, Nathalie Gladh, Jesper Larsson,
Carl Ljungqvist, Albert Strömblad Nilsson, Axel Rydgård
Motivering som utgår från kriterierna att elevgruppen skall ha visat att de







är innovativa och ser och tar tillvara på möjligheter
har en stark drivkraft
har god samarbetsförmåga
gärna vill skapa sin egen framtid på landsbygden
visat prov på entreprenörskap i skolan
aktivt deltagit i utvecklingen av skolan och undervisningen mot mer
autentiska/entreprenöriella arbetssätt
(Tips: skriv en kort motivering där du/ni berättar, utifrån så många som möjligt
av kriterierna ovan, varför er elevgrupp ska vinna!)
Elevgruppen har ett genuint djurintresse, är aktiva, kunskapssökande och har god samarbetsförmåga.
Tillsammans har de tagit initiativ till nya studiebesök, relaterade till sin utbildning och även initierat nya
undervisningsformer. Samtliga i gruppen har sökt sig nya områden då de gjort sin APL och några i
gruppen har gjort sin APL utomlands. De har då skapat möjlighet för övriga att följa dem då de skrivit
egen Blogg.

http://nouw.com/llindalarsson
https://germanfarmexchange.wordpress.com/
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Anmälan av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2016
11.Skola: Ridsportgymnasiet, Ridskolan Strömsholm
Anmälare: Hannah Jansson
Tel./mobil 070 221 97 23

E-post hannah.jansson@stromsholm.com

Elevgrupp som anmäls: Hästsko UF, bestående av Johanna Eriksson och
Mathilda Norberg)
Motivering som utgår från kriterierna att elevgruppen skall ha visat att de







är innovativa och ser och tar tillvara på möjligheter
har en stark drivkraft
har god samarbetsförmåga
gärna vill skapa sin egen framtid på landsbygden
visat prov på entreprenörskap i skolan
aktivt deltagit i utvecklingen av skolan och undervisningen mot mer
autentiska/entreprenöriella arbetssätt

(Tips: skriv en kort motivering där du/ni berättar, utifrån så många som möjligt
av kriterierna ovan, varför er elevgrupp ska vinna!)
UF-företaget Hästsko UF, bestående av Johanna Eriksson och Mathilda Norberg, har med glädje tagit sig an företagandet och det entreprenöriella lärandet.
Genom mycket gott samarbete och med stor glädje och stort driv arbetar de för
att nå ut med sin innovativa affärsidé! Deras företagande ligger i tiden då de genom återbruk av gamla hästskor, som de gör om till moderiktig heminredning,
inte bidrar till den slit- och slängmentalitet som kännetecknar vårt samhälle
idag. Med hjärta och hjärna driver de sitt företag framåt mot nya kunskaper, och
med största sannolikhet, ett resultat som ger klirr i kassan!
https://www.facebook.com/hastsko.uf/?fref=ts
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Anmälan av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2016
12. SKOLA: Tenhults Naturbruksgymnasium
Anmälare: Ingalill Svensson, Ekonomilärare
Tel: 036/326800

E-post: Ingalill.i.Svensson@rjl.se

Elevgrupp som anmäls: A Feast for Goats UF som består av Emeli Casperson, Michelle Ferm, Mattias
Olsson och Nordhild Wetzler.

Motivering:
4 elever som har hittat varandras styrkor och tillsammans gjort något bra av det.
Eleverna drev förra läsåret företaget ” A Feast for Goats UF ” som förenar miljötänk, konst och hantverk.
De köpte in tröjor av olika storlekar på ”second hand”, en av eleverna ritade fantastiska motiv bl. a
från naturen med lite ”fantasitänk” och så tryckte de själva upp dessa på tröjorna och sålde. En intensiv och välplanerad marknadsföring, såväl på nätet som fysiskt, gjordes med framgång.
Arbetsuppgifterna i företaget delades upp och organiserades efter deras personliga intressen och
styrkor. Såväl företagsdriften som produkten de sålde blev därför av mycket god kvalité.
”Om vi på riktigt skulle driva företag, så blir det på landet” är deras åsikt just nu! Det är bara att
hoppas att de kommer dit längre fram i livet!
https://www.facebook.com/AFeastforGoatsUF/?fref=ts
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Anmälan till Ung-Ullbaggestipendiet 2016
13. Skola: Vretagymnasiet (Naturbruksgymnasiet i Östergötland)
Anmälare/Namn: Magnus Löfkvist (Gymnasielärare)
Telefon: 0702-55 30 60 E-post: magnus.lofkvist@nbg.nu
Elevgrupp som anmäls: Havregryn UF – Emma Fyrbonde & Jennifer Hallqvist
Motivering:
”Emma & Jennifer – två hungriga naturbrukare – driver målmedvetet och framgångsrikt Havregryn UF. Emma & Jennifer har gett havregrynet nya dimensioner och har
med sitt engagemang för svensk landsbygd och sitt sprudlande lösningsfokus tagit
lokalt havre från skörd till färdig produkt på rekordtid”.

Emma & Jennifer utanför Hävla kvarn, hösten 2015

https://www.facebook.com/havregrynuf/
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Anmälan av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2016
14.Skola: Älvdalens Utbildningscentrum
Anmälare: Roger Olsson och Robert Nilsson UF-lärare
Tel./mobil 070-5103042, 070-6005938
E-post roger.olsson@alvdalen.com , robert.nilsson@alvdalen.com
Elevgrupp som anmäls: Timberstore UF, bestående av Christian Thors, Erik
Persson och Fredrik Leck. Dessa elever driver UF-företaget och går sista året på
skog.
Motivering:
Dessa elever har visat på en stor initiativ förmåga och tagit fram en helt ny unik
produkt som förenklar monteringen av banden på skogsmaskiner. Alla tre eleverna visar drivkraft och god samarbetsförmåga och det finns möjligheter för
dessa att skapa sig ett riktigt företag efter studierna med denna produkt. Vi som
lärare kan använda denna elevgrupp som ett mycket gott exempel och påvisa
vad det går att skapa på landsbygden när man använder de kunskaper man har
och vågar vara kreativ och företagsam tillsammans. Med sin nyfikna och jordnära inställning sprider dessa elever glädje och inspiration på hela skolan. När
Timberstore UF fick träffa det lokala programrådet inom skog gick det ett sus
genom lokalen och stämningen blev upprymd samtidigt som skogsföretagen
genast ville ha deras kontaktuppgifter.
Bandspännaren har mycket hög teknisk kvalitet och de har lyckats uppfinna och
utveckla den genom att samarbeta och ta tillvara de kompetenser de har. De har
skaffat sig kunskap, undersökt marknaden och genomfört utvecklingsarbetet
själva. De har gjort professionella ritningsunderlag, hittat en lämplig tillverkare
som producerat underlaget och sedan i egen regi utfört slutmontering, tester och
kvalitetssäkring. Bandspännaren är genialiskt enkel och samtidigt effektivare,
mer miljövänlig och billigare än de hydrauliska produkter som finns på marknaden idag. När de lanserade sin produkt och bland annat la ut ett klipp på
Youtube, blev det en överväldigande reaktion och de fick respons både i Sverige
och utomlands. Gruppen fortsätter att driva utvecklingsarbete och de har fler
prototyper på gång.
https://www.facebook.com/TimberStore-UF-1669965239906928/?fref=ts
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