Pressmeddelande
Utdelning av Ung‐Ullbaggestipendium

Tidpunkt:
Plats:

Tisdagen den 27 mars 2012 c:a kl. 21, vid Naturbrukskonferensen
Kulturhuset Spira, Jönköping

Naturbruksskolornas Förening har instiftat ett pris, Ung‐Ullbaggen, till den elevgrupp vid
ett naturbruksgymnasium i Sverige som under året varit den elevgrupp som bäst uppfyllt
kriterierna för gott entreprenörskap. Stipendiet är på 2 000 kr samt att skolan får
Ullbaggen under det kommande året.
Sex elevgrupper från olika skolor över landet har nominerats till stipendiet.
Vid årets Naturbrukskonferens kommer det första Ung‐Ullbaggestipendiet att delas ut vid
middagen den 27 mars. Vinnande skolas rektor kommer att ta emot stipendiet tillfälligt.
Utdelningen till vinnande elevgrupp sker sedan vid ett festligt tillfälle på skolan.
De sex nominerade elevgrupperna är, se även www.naturbruk.se/ullbagge
Lema Lights UF, Naturbruksgymnasiet Dingle, Västra Götalandsregionen.
Ett UF‐företag som innovativt och med miljöhänsyn tillverkar unika ljus i begagnade
koppar.
The Endless Snake UF, Naturbruksgymnasiet Dingle, Västra Götalandsregionen.
Ett UF‐företag med stark drivkraft som föder upp, köper in, och säljer vidare sällskapsdjur
i egen zoobutik.
Dressyrmupparna.se, Kvinnerstaskolan, Örebro.
Två tjejer med landsbygdsframtid i sikte, som driver egen hästblogg med många besökare
och där säljer egenutvecklade produkter.
Sju sorters matbröd, Nordvikskolan, Västernorrland.
Ett UF‐företag med idérikedom och drivkraft som säljer hälsosamma matbröd som de
själva har bakat.
Lära Lätt UF, Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium, Jönköpings län.
Ett UF‐företag som producerar och säljer instruktionsfilmer om hund via olika kanaler.
NP åk2 Jordbruk, Öknaskolan, Sörmland.
En gymnasieklass med goda ambassadörer, som med arbetsglädje och egna initiativ
medverkat i skolans nya skördemarknad.

Information om priset:
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 Ullbaggestatyett och ett penningpris på 10 000 kr.
Ullbaggen är designad av Jönköpingskonstnären Peter Gadh.
Naturbruksskolornas Förening beslöt, efter förslag från projektets styrgrupp, att instifta
ett Ung‐Ullbaggestipendium till den elevgrupp vid ett naturbruksgymnasium i Sverige som
under året varit den elevgrupp som bäst uppfyllt kriterierna för gott entreprenörskap.
Stipendiet kommer att delas ut under fem år.
De kriterier eleverna har bedömts 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.

Ull-baggestipendiet till företagsamma naturbrukselever.
Anmälan av elevgrupp till Ull-baggestipendiet 2012
Skola Naturbruksgymnasiet Dingle
Anmälare Namn Martin Lennartsson
Adress Kustvägen 12 E-post martin.lennartsson@vgregion.se
Postadress 455 61 Dingle

Tel./mobil 0702 – 31 42 93

Elevgrupp som anmäls är.
LEMA LIGHTS UF bestående av
Jeanette Arvidsson VD, Emmelie Bondedamm Ekonomiansvarig, Amanda
Johansson Kläth Inköpsansvarig, Mikaela Skoog Försäljningsansvarig, Louise
Jacobsson produktionsansvarig.
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

Eleverna har i sitt UF företag visat på sin förmåga att vara miljöansvariga. De
köper in secondhand koppar med fat, återanvänder ljus och blandar med
ljusmassa och gör egna ljus i form av kopp med fat. De avslutar med att måla
kopp och fat med egna mönster. Genom att hela tiden tänka på att utveckla sina
produkter har de utvecklat nya ljus. Genom att återanvända sänker de sina
kostnader och ökar lönsamheten i sitt företag. Genom att använda både skoltid
och fritid har man fått bra flyt på sitt företag.
Se även bilaga affärsplan.

Ull-baggestipendiet till företagsamma naturbrukselever.
Anmälan av elevgrupp till Ull-baggestipendiet 2012
Skola Naturbruksgymnasiet Dingle
Anmälare Namn Martin Lennartsson
Adress Kustvägen 12 E-post martin.lennartsson@vgregion.se
Postadress 455 61 Dingle
Tel./mobil 0702 – 31 42 93
Elevgrupp som anmäls är.
The Endless Snake UF ett UF företag bestående av Erika Olsson ekonomi, djur
och lokalansvarig, Jonas Ek IT-ansvarig, Anaq Rydqvist sekreterare, Josefine
Tahvanainen VD
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

Eleverna har i sitt UF företag visat på sin förmåga att de vill hålla på med
djurskötsel och djur på olika sätt genom att föda upp, köpa in och sälja vidare i
en egen zoobutik . Genom att jobba både på skoltid och fritid har man fått flyt
på sitt företag företaget köper och säljer skolans egna avkommor av de djur som
avlas i undervisning.
Se även bilaga affärsplan samt
http://www.facebook.com/pages/The-endless-snakeUF/212472782149478?sk=wall

Ull-baggestipendiet till företagsamma naturbrukselever.
Anmälan av elevgrupp till Ull-baggestipendiet 2012
Skola…Kvinnerstaskolan………………………………………
Anmälare Namn…Kjell G Jansson…kjell.jansson@orebro.se
Axberg
Postadress…70591Örebro Tel./mobil…076-5514103………………
Elevgrupp som anmäls www.Dressyrmupparna.se
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
Jag anser att deras hemsida visar att de lever upp till kriterierna som nämns
enligt ovan
Eleverna heter Linn Ingvarsson och Ingrid Skoog. Linn går sista året på vår
lärlingsutbildning hä och Ingrid går NV häst. De började med ideér om ett
UF-företag men efter att ha skapat sin hemsida www.Dressyrmupparna.se så
fick deras projekt ett sånt genomslag att företag köpte annonsplats på
deras sida och UF-planerna lades åt sidan. De jobbar nu med sitt
företagsprojekt ( som projektarbete ) parallellt med skolarbetet och tänker
fortsätta med företaget efter avslutad gymnasieutbildning. De klarar sina
studier bra och visar därmed andra elever, att med ambition och
entreprenöriellt tänk kombinerat med kreativitet/ansvar kan man "gå från
ord till handling"

Anmälan av elevgrupp till Ull-baggestipendiet 2012
Skola:
Naturbruksgymnasiet Nordvikskolan………………………………………
Anmälare Namn: Bitte Lundin
Adress: Nordvikskolan
E-post: bitte.lundin@naturbruk.net
Postadress: 87298 Noraström
Tel./mobil:0613-711275, 0706375642
Elevgrupp som anmäls: Sju sorters matbröd 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

De fem medlemmarna i företaget hade från början två olika företag men efter att
ha tänkt igenom sina affärsidéer och sett samarbetsvinster valde de att gå över
inriktningsgränsen så att deltagarna nu kommer både från trädgård och från
djurvård. De säljer sju olika sorters matbröd som de själva bakar. Eleverna har
haft ett nära samarbete med sin rådgivare, ägaren av Hotell Höga Kusten och där
de också kommer också att kunna sälja sitt matbröd på hotellet. Det är mycket
duktiga på allt de gör från en fantastisk genomarbetad affärsplan, duktiga säljare
som söker upp sina kunder, en snygg logga som finns på varje brödförpackning
tillsammans med en mycket snygg innehållsförteckning av ingredienserna, gjort
en mycket bra insats på vår julmarknad/lokala mässa med en snygg genomtänkt
monter och synts vid flera andra tillfällen på konferens, på sin facebooksida med
många fina bilder och UF:s hemsida där de intervjuats vilket gett mycket bra
reklam för naturbruksgymnasiet.
http://www.facebook.com/pages/Sju-sorters-matbr%C3%B6d/168331086584965?sk=wall
http://www.ungforetagsamhet.se/dagens-uf-intervju-med-7-sorters-matbr%C3%B6d-uf

Anmälan av elevgrupp till Ull-baggestipendiet 2012
Skola: Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium
Anmälare Namn: Malin Thestrup
Adress: Stora Segerstad
E-post: malin.thestrup@svnaturbruk.se
Postadress: 33021 Reftele
Tel./mobil: 0371-584628
Elevgrupp som anmäls: Ett av skolans UF-företag som heter Lära Lätt UF.
Gruppen består av 6 elever från årskurs 2, hundinriktningen.
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

De här 6 eleverna sätter färg på vardagen i skolan! De är pigga och glada och ser möjligheter med allt. Deras olika förutsättningar, intressen, mål och personliga egenskaper gör att
deras UF-företag drivs framåt, där deras goda samarbetsförmåga, plikttrogenhet och sinne
för struktur har en stor betydelse. De har en stark drivkraft att nå ut med sin produkt och
marknadsföra sitt företag. De knyter kontakter och kommunicerar bland annat via sociala
medier, mässor, kläder etc.
Elevernas mål med UF-året är att ha roligt tillsammans och att lära sig att driva ett företag.
Dessa tjejer har även visat stor förmåga att planera, genomföra och slutföra olika projekt på
kort tid; bland annat då de hjälpt till att marknadsföra skolan vid höstens Öppet Hus med
hjälp av en teaterföreställning tillsammans med sina hundar.
Eleverna är goda ambassadörer för vår skola!
Se elevernas affärsplan för sitt UF-företag här, där de även beskriver sig själva!
http://www.ungforetagsamhet.se/sites/ungplain/files/fair/fair-4229-10312.pdf
http://www.facebook.com/pages/L%C3%A4ra-L%C3%A4tt-UF/301076666577754?sk=wall

Anmälan av elevgrupp till Ull-baggestipendiet 2012
Skola……Öknaskolan…………………………
Anmälare…Maria Gullander, Rosie Kjerrman, Arbetslag Jord
E-post
maria.gullander@oknaskolan.se, rosie.kjerrman@oknaskolan.se
Postadress…611 99 Tysberga….Tel./mobil…0702459118
Elevgrupp som anmäls ………NP2Jo……
Motivering:
Att få vara elevrådgivare i en klass som Jo 2 gör att man går till jobbet med ett
stort leende. Detta gäng visade när skolan skulle för första gången genomföra ett
nytt stort publikt evenemang, ”Skördemarknad-Tack för maten!” prov på initiativ-och innovationsförmåga, samarbetsförmåga och inte minst arbetsglädje.
Denna klass ställer alltid upp och tar till var på möjligheter att få visa upp sig
och skolan samt skapa kontakter för framtiden. Vi som jobbar med klassen inspireras till att tillsammans med dem pröva nya undervisnings- och examinationsformer.
Detta är klassen alla vill ha!
För beskrivning av skördemarknaden, se www.oknaskolan.se/evenemang/-tackf%C3%B6r-maten!- och bilder: www.oknaskolan.se/evenemang/-tack-förmaten!-/bildgalleri-tack-för-maten!-

