
   
 

Inför Ung-Ullbaggestipendiet 2018 till företagsamma naturbrukselever 

Naturbruksskolornas förening (NF) har instiftat Ung-Ullbaggestipendiet till den  
elevgrupp på en medlemsskola som under året bäst uppfyllt kriterierna för gott entre-
prenörskap. Eleverna skall gå naturbruksprogrammet eller motsvarande gymnasiesär-
skoleprogram. Elevgruppen kan bestå av ett UF-företag, styrelsen för en elevförening, 
t.ex. JUF, 4H m.fl., elevrådet, klass eller del av klass m.m. 

Ung-Ullbaggestipendiet är på 2.000 kr, diplom samt att skolan får vara ”fodervärd” för 
Ung-Ullbagge-statyetten under ett år. Tillsammans kan vi också sprida information till 
”omvärlden” om naturbruksskolornas företagsamma elever, via pressmeddelanden, 
sociala medier etc. 

De nominerade presenteras i ett bildspel vid årets rikskonferens Naturbruk. Där offent-
liggörs det vinnande laget och skolledningen får ta emot priset, för att sedan arrangera 
högtidlig prisutdelning till vinnarna hemma på skolan. Vinnare utses av NF:s styrelse.  

 
De kriterier de nominerade bedöms 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. 

Skolan kan nominera en elevgrupp per år genom anmälan på bifogad anmälnings-
blankett. I anmälan skall en motivering göras med utgångspunkt från kriterierna ovan.  
 

Anmäl senast den 31 januari 2018 till maria.elinder@naturbruk.se.  
I samband med nomineringen, eller senast 2018-03-16, önskar vi ett foto av den nomi-
nerade gruppen att presentera i bildspelet inför rikskonferens Naturbruk. 
 
Varmt välkomna med er nominering!  Frågor? Kontakta maria.elinder@naturbruk.se 
 

Bakgrund:  
Naturbruksskolornas förening mottog vid 2010 års Landsbygdsgala utmärkelsen  
Ullbaggen för årets bästa ungdomssatsning på landsbygden. Projektet var ”Företag-
samma naturbrukselever i autentiskt lärande ger landsbygdsutveckling”. Priset bestod av 
en tung Ullbagge-statyett i gjutjärn, designad av konstnären Peter Gadh, och ett penning-
pris på 10.000 kr. Av Ullbaggepriset instiftade Naturbruksskolornas Förening Ung-
Ullbaggestipendiet, som har delats ut årligen sedan år 2012. 
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