
   
 

Nominering av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2017 
 

Sammanfattning av årets nomineringar: 

1. August Kobb: NB3B Hundutbildning 

Välgörenhetsdag för LoveNepal 

 

2. Kvinnersta: NB 1-3 Häst- & Djurutbildning 

Djurshow 

 

3. Lillerud: Tovat Tänk UF 

+ Affärsplan 

+ https://www.facebook.com/Tovat-T%C3%A4nk-UF-1130435890355139/ 

 

4. Munkagård: Gårdsäpplet UF 

+ https://www.facebook.com/gardsappletuf/ 

 

5. Nordvik: Vinnande UF-företag i Grunderkamp 

 

6. Stiernhöök: Rentugg UF 

+ Affärsplan 

+ https://www.facebook.com/rentugguf/ 

 

7. Stora Segerstad: Äggstragott UF 

+ Affärsplan 

+ https://www.facebook.com/aggstragottuf/ 

 

8. Svalöf: NB15B Hund och sällskapsdjur 

Kamratskap och miljötänk 

 

9. Vreta: Den gröna vägen UF 

+ Affärsplan 

+ https://www.facebook.com/dengronavagenUF/ 

 

10. Ösby: Djurens Akutbox UF 

+ Affärsplan 

+ Rapport 

+ Presentation 

+ https://www.facebook.com/djurensakutbox/ 

 

Dokument för nominering till Ung Ullbagge-stipendiet 2017  

https://www.facebook.com/gardsappletuf/
https://www.facebook.com/rentugguf/
https://www.facebook.com/aggstragottuf/
https://www.facebook.com/dengronavagenUF/


   
 

Anmälan av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2017 
 

Skola: August Kobbs gymnasium 

 

Anmälare: Sofia Alfredsson 

Tel./mobil: 0702-573426 E-post: sofia.alfredsson@educ.goteborg.se 

 

Elevgrupp som anmäls: NB3B (Hundinriktning) 

 

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!) 

 

"Klass NB3B har via en välgörenhetsdag gjort en mycket fin insats för barn som har det svårt! 

De har i kursen "Aktivitetsledarskap" arbetat med detta projekt, där de tillsammans planerat 

och genomfört välgörenhetsdagen till förmån för LoveNepal. Den ägde rum den 27/11 2016 

på Tjuvkil mellangård. Under höstterminen 2016 skapade eleverna en hemsida för att kunna 

marknadsföra dagen. De planerade olika prova-på-aktiviteter med hund som under välgören-

hetsdagen genererade många nyfikna besökare. De har även handlat, bakat, tillverkat arm-

band, hundgodis, julkransar, halsdukar med mera som såldes under dagen. Både under plane-

ringsfasen och under själva välgörenhetsdagen har klassen visat en enorm drivkraft i att enga-

gera sig för att kunna hjälpa andra. De samarbetade målmedvetet kring aktiviteterna som på 

olika sätt genererade pengar till välgörenhetsorganisationen LoveNepal, som arbetar mot sex-

handel och barnslaveri. Eleverna har alla visat prov på ett stort samhällsengagemang och har 

tillsammans arbetat entreprenöriellt för att marknadsföra denna dagen, sin utbildning och sko-

lan. Välgörenhetsdagen resulterade i 10530 kr som oavkortat har skänkts till LoveNepal (nu-

mera Love&Hope)." 

 

Länk till elevernas facebookevenemang (där finns länk till hemsidan de skapat): 

https://www.facebook.com/events/109348162872014/?active_tab=about 

Länk till artikel i Vårt Göteborg: 

http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/utbildning,august_kobbselever_med_pa_v

algorenhetsdag_for_lovenepal 

Länk till LoveNeapel: 

https://loveandhope.org/engagemang/valgorenhetsdag-till-forman-lovenepal/ 

https://www.facebook.com/events/109348162872014/?active_tab=about
http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/utbildning,august_kobbselever_med_pa_valgorenhetsdag_for_lovenepal
http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/utbildning,august_kobbselever_med_pa_valgorenhetsdag_for_lovenepal
https://loveandhope.org/engagemang/valgorenhetsdag-till-forman-lovenepal/


   
 

 



   
 

Anmälan av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2017 
 

Skola  Kvinnerstagymnasiet 

 

Anmälare:  Namn Maj-Britt Jonsson 

Tel./mobil 076-5511244  E-post: Maj-britt.k.jonsson@orebro.se 

 

Elevgrupp som anmäls Häst och djur-elever åk 1–3  

 

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 har under många år haft en årlig djurshow där eleverna visar upp vad de kan och vad de lär 

sig genom en fartfylld och fantasifull uppvisning. Årets tema 2016 var jorden runt på 80 mi-

nuter. Eleverna är kreativa och skapar nummer, dräkter och rekvisita utifrån sina egna idéer 

och färdigheter. Alla elever samarbetar då det är elever från djur och hästutbildningen och alla 

årskurser som genomför showen. Förra året var det ca 40 elever som deltog. Vi som är lärare 

ser att det här arbetet blir en sporre för eleverna att utveckla sig, både genom att våga utmana 

sig själv men också genom att lösa uppkomna problem, vara drivande och initiativrik i ett 

projekt. Varje år skänker eleverna intäkterna från showen till något projekt som de vill enga-

gera sig i. 2016 gick pengar till Mara-projektet som hjälper till att rädda elefanter i Afrika. 

Inträdet är valfritt och 2016 samlade vi in totalt 8885 kr från två kvällars show. 

 

Här är en länk till reportaget som var i lokaltidningen Nerikes Allehanda: 

http://www.na.se/orebro-lan/orebro/jorden-runt-med-djur 

Vill ni se showen kan vi skicka en DVD. 

http://www.na.se/orebro-lan/orebro/jorden-runt-med-djur


   
 

 



   
 

Anmälan av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2017 
 

Skola:  Lillerudsgymnasiet 
 

Anmälare:   

Namn: Chriss Mellgren 

Tel./mobil: 070-379 87 81 E-post: chriss.mellgren@lillerud.se 
 

Elevgrupp som anmäls: Regina Gustavsson 
 

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!) 

 

Regina är en driftig tjej som driver sitt företag själv. Hon läser naturvetenskaplig 

profil med inriktning lantbruk och hon har ett stort intresse för lantbruk och  

närproducerade produkter. 

 

Regina har visat att hon är duktig på att marknadsföra sig och sitt företag på ett 

mycket bra sätt. Hon har varit med på mässor samt öppna hus och ställt ut sitt 

företag. Om hon själv inte har kunnat vara med har hon samarbetat med andra 

UF-företag, som har hjälpt henne. 

 

Regina vill i framtiden arbeta inom lantbrukssektorn och hon ser mycket goda 

utvecklingsmöjligheter inom branschen.  

 
https://www.facebook.com/Tovat-Tänk-UF-1130435890355139/ 
 

 

https://www.facebook.com/Tovat-Tänk-UF-1130435890355139/


   
 
 

 

 



		 	
 

Anmälan av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2017 

 

Skola   Munkagårdsgymnaiet 

 

Anmälare:  Katarina Åhman-Schantz och Eva Ingvarsson 

 

Tel./mobil 0340-480913  

E-post katarina.ahman-schantz@regionhalland.se, 

eva.ingvarsson@regionhalland.se 

 

Elevgrupp som anmäls; Gårdsäpplet UF som består av eleverna  

Ida Lagerstedt, Julia Nilsson, Martin Skyggesson, Arvid Svensson 

 

Motiveringen är som följer; 

Gårdsäpplet UF Drivs av fyra ungdomar, födda och uppvuxna på lantbruk med nötkre-

atur, som brinner i sitt engagemang för att bibehålla den svenska landsbygden i all-

mänhet och Halland i synnerhet.  

I sin affärsidé har ungdomarna valt att arbeta för hållbarhet inom lantbruk/trädgård 

genom att ta tillvara och se flera användningsområden för en inhemsk produkt, 

svenska äpplen, och utveckla moderna, goda samt nyttiga livsmedel av dessa i form av 

hemkokt äpplemos och äpple chutney, naturell och smaksatt med två smaker. Produk-

ten presenteras i en tilltalande, återvinningsbar förpackning. 

Eleverna har i kursen Entreprenörskap/ UF-företagande uppstarts- och drivandefas 

visat en fantastisk drivkraft och samarbetsförmåga. De har både självständigt och till-

sammans i gruppen arbetat medvetet mot uppsatta mål, vilka har uppnåtts med en hög 

kvalité och god tidsmarginal. 

De har medverkat vid ett flertal försäljningstillfällen såsom julmarknader och mässor. 

Vid dessa tillfällen har de visat en mycket god social kompetens och ett professionellt 

servicetänkande i sitt kundbemötande. Detta har i dess förlängning gett ett gott försälj-

ningsresultat och stärkt gruppens samanhållning och motivation till att arbeta vidare 

med bl. a produktutveckling.  

Just nu är företaget i en innovativ fas där de arbetar med nya smaksättningar som skall 

vara klara till vårens högtider och kommande evenemang som regional UF-mässa med 

siktet inställt mot den nationella mässan. 

Gårdsäpplet UF har i dagsläget tagit sig vidare till nästa steg i tävlingen Årets UF före-

tag. 

 
 

Ralph
Textruta



   
 

 

https://www.facebook.com/gardsappletuf/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/gardsappletuf/


 
 

Anmälan av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2017 
 

Skola: Ådalsskolan/Nordvik 

 

Anmälare:  Namn Brita Oldbring 

Tel./mobil: 070-348 08 82  E-post: brita.oldbring@naturbruk.net 

 

Elevgrupp som anmäls: Victoria Bäck, Vendela Fagerlund-Klaar, Julia Forzelius och Emmy 

Long 

 

Motivering: 

Under Mittnordisk Grunderkamp i Östersund d. 19-20/9 2016 vann gruppen i kategorin 

Bästa idé. 
Grunderkamp ingår i ett Interregprojekt, GREI, där 4 st skolor, 2 från Norge och 2 från 

Sverige, ingår.  Det är en sammankomst som återkommer en gång per år och skolorna 

alternerar att vara värdskola. Konceptet är framtaget vid Maere Lantbruksskole i Norge i 

samarbete med lokalt arbets-och näringsliv.  

 

Grunderkamp är en ”entreprenörskamp” där grupperna tävlar mot varandra. Eleverna får 

bakgrundsinformation från extern person och uppdraget är sedan att under begränsad tid 

samarbeta för en innovativ lösning där bland annat affärsplan och presentation av sin ide´är 

viktiga ingredienser. 

 

Under tävlingen utdelades olika case och dessa elever skulle utveckla  - ”den glada bondens 

gård”. Under tiden som tävlingen var, så var bonden fysiskt på plats. 

Förutsättningarna på gården var getter och bin samt en bagarstuga.  

Gruppen fick fria händer och de tog väl vara på möjligheterna som finns på  

gården genom att utveckla en getostpizza, bivaxljus som julpresent och tunnbrödkorgar med 

rökt kött. Allt detta producerat på gården.  

Under arbetet visade eleverna en stark drivkraft där de tog uppgiften på stort allvar och de 

jobbade med en god samarbetsförmåga.  

 

Under läsåret 16/17 har eleverna drivit olika UF-företag på Nordvik där de visat stor 

entusiasm.  

 

Vid UF-mässan i samband med Nordviks julmarknad 20161210 vann Vendela och Julia 1:a 

pris. I deras företag tillverkade de hundgodis. Detta är något som de kan tänka sig att driva 

även i framtiden. På samma mässa kom Emmy 3:a med sitt UF företag, hon tillverkade lyktor 

av återvunna hästskor. 

 

I framtiden vill gruppen fortsätta att utvecklas och deras tankar är att jobba vidare med djur, 

utbilda sig till djursjukvårdare och starta omplaceringshem för kaniner samt jobba med hästar 

och starta en westernranch. 

 
 



 
 

 

 



		 	
• Anmälan av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2017 

 

Skola: Stiernhööksgymnasiet, Rättviks kommun 

 

Anmälare: Loman Lars Eriksson  

 

Tel./mobil: 070-5392136         E-post:  loman@rattvik.se 

 

Elevgrupp som anmäls: 

Rentugg UF, bestående av eleverna Sunna Rensberg och Emma Dahlqvist 

NBD14 

 

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  

 

Med glimten i ögat och fulla av energi har Sunna och Emma tagit Djurvårdsin-

riktningen med stormsteg! Redan tidigt var de med och tog ansvar för klassge-

mensamma aktiviteter för en ökad trivsel i gruppen. De har varit med och påver-

kat utbildningens utformning genom att deltaga i inriktningsrådet och följt med 

på en APL-rekningsresa till Kanada, med stor framgång! I Entreprenörskapskur-

sen blomstrar dem för fullt och driver sitt UF-företag Rentugg UF, som på extra 

ordinärt hållbart sätt lyckas genomföra sin affärsidé med minimal påverkan på 

miljön, då de återanvänder renhorn (från Sunnas renar) till tuggben för hundar, 

och har planer på att utöka sortimentet inom en snar framtid. Dessa tuggben har 

bättre hållbarhet, är nyttigare, en ren naturprodukt och skräpar ned mindre jäm-

fört med liknande konventionella produkter på marknaden. Deras verksamhet 

gynnar livet på landsbygden i nordligaste dalarna och sprider kunskapen om en 

uråldrig kultur och deras produkter till en ny generation människor!  

 

 

Skickas senast 2017-01-31 till Ralph Engstrand, ralph@naturbruk.se 



   
 

https://www.facebook.com/rentugguf/ 

 

 

https://www.facebook.com/rentugguf/


Ralph
Textruta
https://www.facebook.com/aggstragottuf/







   
 

Anmälan av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2017 
 

Skola: Svalöfs Gymnasium 
 

Anmälare:  Anthony Lenagh 

Tel./mobil: 073-7470309 E-post anthony.lenagh@svalof.net 
 

Elevgrupp som anmäls: Klass NB15B 
 

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!) 
 

Hej!  

Mitt arbetslag såg kriterierna som ni har satt för Ung-Ullbagge stipendiet och vi kände genast 

vi har ett gäng glada ungdomar som skulle kunna passa in.  

Vi vill därför nominera vår klass NB15B. Klassen läser andra året på naturbruksprogrammet 

på Svalöfs gymnasium. Vissa av eleverna i klassen fördjupar sig i hund och andra lär sig mer 

om sällskapsdjur. Anledningen till att vi kom att tänka på just denna elevgrupp är att de alltid 

har med sig stor kamratanda och en positiv inställning såväl till övningarna i våra stall som till 

teoripassen. Man kan alltid lita på att ungdomarna i klassen hjälper och stöttar varandra och 

att ingen lämnas utanför. Eleverna tillhör ett arbetslag där det ingår tre klasser som har sin 

egen arbetsyta på skolan. Vi ser att den goda stämningen i NB15B även smittar av sig på våra 

andra klasser vilket är mycket roligt att se. Inför förra julavslutningen tog klassen på sig att 

sköta julavslutningen på ytan och ordnade lekar och aktiviteter för sina kamrater. Det sköt-

tes mycket fint!  

Bland elevgruppen finns det många som drömmer om ett framtida arbete med djur.  När det 

är dags för APL (arbetsplatsförlagt lärande) så är det hunddagis, djuraffärer, parker och lik-

nande som gäller och vi har även elever som helgarbetar i skolans kostall. Alla ungdomarna 

kommer inte från landsbygden så förkunskaperna har skiftat mycket men intresset för djur 

har alla haft gemensamt och alla stöttar varandra och lär sig tillsammans.  



   
 

I samband med en lektion i naturkunskap där klassen lärde sig om återvinning så kom antalet 

pantburkar som slängs fel på tal. Här föddes tanken om att slå två flugor i en smäll: klassen 

är nämligen i full gång med att spara ihop pengar till en resa i trean kom då på idén att sätta 

upp sina egna återvinningskärl för pantburkar inne på skolan. Detta har nu godkänts av skol-

ledningen och kommer att bli verklighet. Eleverna kommer alltså själva att se till att kärlen 

töms och att burkar och flaskor återvinns. Här spar vi på miljön samtidigt som eleverna tro-

ligtvis kommer att få in ett fint bidrag till sin klassresa. Denna innovation gör att vi är spända 

på vilka fler idéer som klassen kommer med nästa år när det är dags att läsa entreprenör-

skap.  

 



   
 

Anmälan av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2017 

 

Skola: Vretagymnasiet – Naturbruksgymnasiet i Östergötland 
 

Anmälare: Magnus Löfkvist 

Tel./mobil: 0702-55 30 60      E-post: magnus.lofkvist@nbg.nu  
 

Elevgrupp som anmäls: Den gröna vägen UF – Anna Ek, Anna Pohl Lundgren, 

Madeleine Warverud 
 

Motivering: 

”Anna, Anna och Madde förenades i affärsidén bakom Den gröna vägen UF. 

Deras vision är att inspirera ungdomar till att satsa på en framtid inom den 

gröna sektorn med syftet att bygga en hållbar framtid baserad på grön produkt-

ion. De har låtit idén om en hållbar, grön framtid styra företaget och samman-

fört tre väldigt olika personligheter och kompetenser mot ett gemensamt mål. 

Trots olikheterna och tack vare olikheterna har de lyckats att skapa nya kontak-

tytor både för sig själva och företaget”.  

 

https://www.facebook.com/dengronavagenUF/ 

 

mailto:magnus.lofkvist@nbg.nu
https://www.facebook.com/dengronavagenUF/


   
 

 

 



Ansökan Ung- Ullbaggestipendiet 2017 

Skola: Ösby naturbruksgymnasium 

Anmälare: Jenny Jogensjö 

Tel: 070-5376492  E-post: jenny.jogensjo@skola.sala.se 

Elevgrupp som anmäls: Djurens akutbox UF 

  

Djurens Akutbox UF består av fyra elever (Maria Eriksson, Ida Lövgren, Lyzanne 

Narinx och Raquel Paz da Silva) i ÅK 3 på Naturbruksprogrammet, inriktning 

Djurvård.  

Eleverna har under läsåret 16/17 valt att driva ett UF-företag, utanför ordinarie 

kursprogram, eftersom deras intresse för djur och entreprenörskap är enormt 

stort! De ser möjligheten att få ut en produkt på marknaden som kan vara till 

hjälp för djurägare och får samtidigt användning av och kan tillämpa sina 

kunskaper inom djurvård. Eleverna har skapat en unik produkt i sina akutboxar 

för djur, gjort en omfattande marknadsundersökning på webben, tagit kontakt 

och skapat relationer till veterinärer i syfte att få goda råd, ingått 

upphandlingsavtal med leverantörer, skapat en webshop, tagit fram en 

välarbetad affärsplan, sålt riskkapital för att kunna göra sitt första inköp, tagit 

fram profilprodukter samt deltagit i tävlingar inom ramen för UF´s verksamhet. 

Företaget gick nyligen vidare till final (ett av fem företag) i Västmanland, där 

fokus låg på affärspresentation.  

Eleverna arbetar oerhört ambitiöst och effektivt med sitt företag på många av 

sina lediga stunder och ser hela tiden möjligheter att marknadsföra sig och sin 

produkt. De samarbetar mycket bra mot ett tydligt mål och drivkraften ligger i 

att värna om djuren, nu och i framtiden. De är duktiga på att ta tillvara 

varandras styrkor och ambitionen är att fortsätta sitt arbete inom djurvård i 

någon form även i framtiden, som anställda eller egenföretagare på 

landsbygden. Eleverna är mycket goda föredömen i sitt sätt att agera, i och 

utanför skolan!  

Läs gärna mer om företaget på Facebook: https://www.facebook.com/djurensakutbox/ eller 

i länken http://ungforetagsamhet.se/vastmanland/alumninastet-djurens-akutbox-uf-0  

mailto:jenny.jogensjo@skola.sala.se


   
 

 

 



   
 

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. Därefter har NF tagit beslut om att fortsätta dela 

ut Ung-Ullbaggestipendiet. 

Stipendiet är på 2.000 kr plus att skolan får Ung-Ullbaggen till skolan under det 

kommande året.  

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 eller motsvarande gymnasiesärsko-

leprogram 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 31 januari 2017. 

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 ”Fö-

retagsamma 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. 

mailto:maria.elinder@naturbruk.se


   
 

Anmälan av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2017 

 

Skola ………………………………………… 

 

Anmälare:  Namn …………………………………… 

 

Tel./mobil ………………………….. E-post …………………………………… 

 

Elevgrupp som anmäls ………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

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!) 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………. 
 

Skickas senast 2017-01-31 till Ralph Engstrand, ralph@naturbruk.se 

mailto:ralph@naturbruk.se
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