Anmälan av elevgrupp till Ull-baggestipendiet 2013
Skola: Gamlebygymnasiet
Anmälare: Johan Berg
Adress: Gamlebygymnasiet E-post: johan.berg@gamlebygymnasiet.nu
Postadress: 594 32 Gamleby Tel./mobil: 073-4142138
Elevgrupp som anmäls Rikards Jordbruksservice UF
Motivering:
Rikard är en entreprenör ut i fingerspetsen och förkroppsligar allt vad som eftersöks av en
entreprenör i den gröna näringen. Rikard ar en stark drivkraft och har redan nu en fungerande
verksamhet och kommer att lyckas väl på landsbygden. Rikard visar sin entreprenöriella sida i
skolan i de teoretiska samt i de praktiska ämnena. Rikard ser möjligheter där andra ser hinder.
En ung entreprenör som kommer att lyckas väl på landsbygden i den gröna näringen.
Extra info:
Rikard driver genom UF ett tjänsteföretag där han hyr ut sig själv som arbetskraft till bönder i
närområdet i behov av hjälp. Under en kort tid har ryktet om hans arbetsvilja spridit sig och
han har i dagsläget mer arbete än vad som är fysiskt möjligt för honom att lösa. Arbetet varierar med årstiderna, som allt annat i den gröna näringen. För tillfället handlar det mycket om
snöröjning och allmän skötsel av gården. Under perioder på vår, sommar och höst blir arbetet
intensivt.
Rikard hade redan innan han startade UF företaget arbetat på liknande sätt, som anställd på
ett antal gårdar och har gjort så under hela sin studietid. Under sommaren som var hade han
tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna köpa en egen traktor och vagn att använda
till arbetet. Just nu letas med ljus och lykta efter en snöplog att montera på traktorn.
Rikard är i grunden en positiv person och ser lösningar istället för problem, hans problem är
snarare att få timmarna på dygnet att gå runt. En arbetsmyra men också en innovatör och en
entreprenör som enkelt skulle kunna jobba dygnet runt.

Anmälan av elevgrupp till Ull-baggestipendiet 2013
Skola: Jämtlands Gymnasium Torsta
Anmälare Namn: Agneta Tronde
Adress: Ösavägen 20
Postadress: 836 94 ÅS

E-post: agneta.tronde@zonline.se
Tel./mobil: 0640-18807

Elevgrupp som anmäls: Jamtljus UF ; Torbjörn Roos, Anders Hansander och Anders Sundin
Motivering:
Dessa tre pojkar, Torbjörn, Anders H och Anders S, har tillsammans bildat Jamtljus UF och där
har man tillverkat och sålt ljus och marschaller gjorda på fett från älg. Detta visar på en förmåga
att se möjligheter i en restprodukt som annars inte skulle tas tillvara, älgfettet, och förvandlat
detta till en helt ny och säljbar produkt. Ljusen såldes bl. a. vid en julmarknad som eleverna
anordnade på skolan fredagen före 1:a advent och de sålde slut på sina ljus och fick ta upp
beställningar från hugade kunder.
De har visat att om man ser möjligheterna i stället för hindren kan man hitta nya utvägar där man
inte tidigare sett några och att med en positiv hållning och ett glatt bemötande av kunder skapar
framgång. De har genom sin entusiasm och inställning varit ett föredöme och har bidragit till att
många kunnat se fördelarna med detta entreprenöriella arbetssätt.

Anmälan av elevgrupp till Ull-baggestipendiet 2013
Skola: Kvinnerstaskolan
Anmälare: Namn: Maj-Britt Jonsson
Adress: Axberg, 70591 Örebro E-post maj-britt.k.jonsson@orebro.se
Tel./mobil 076-5511244 , 019-216886
Elevgrupp som anmäls
Arrangörer av hästshow, häst- och djur-elever
http://www.kvinnersta.orebro.se/nyhetsarkiv/nyheter2009/valkommentillkvinnerstaskolanshas
tshow.5.4379abbf13c3bc006c28000911.html
Eleverna har tillsammans över inriktningsgränserna planerat och genomför en hästshow där
intäkterna går till barn i vår vänort Kibaha i Tanzania.
My har som projektarbete att planera scenerna i showen, som genomförs av häst och djurelever. Marie och Felicia har som projektarbete att köra in en oxe som också medverkar i showen. UF-gruppen deltar och samlar in pengar genom att sälja vykort, godis och fika vid showen. Inträdesavgift och andra intäkter går oavkortat till Kibaha. Tillsammans är gruppen ca
60 elever som visar stort engagemang och lägger mycket energi och tid för att genomföra och
marknadsföra showen.
Från: maj-britt.k.jonsson@orebro.se
Ja, vi skickar bilder sen när showen är genomförd. Vi har 2 föreställningar
den 30/1 och 31/1. Förhoppningsvis kommer Tvärsnytt ut och gör reportage så att vi kommer med i TV. Vi har haft Kibaha som vänort sedan
2010. Vi har genom Atena-projekt ansökt om pengar så vi har varit där
med elevgrupper 3 gånger och haft besök från Kibaha i 2 år. Varje gång
har det varit 10 elever och 2 - 3 lärare med. Hästshowen genomförs för
tredje året i rad men det är första gången som ansvaret ligger hos eleverna.
Från: maj-britt.k.jonsson@orebro.se
Ämne: Hästshowen Kvinnerstaskolan
Datum: 1 februari 2013 16:10:17 CET
Hej,
Nu har vi kört 2 föreställning av hästshowen. Det gick strålande. Det var i
stort sett fullsatt båda kvällarna ca 450 - 500 personer sammanlagt.
Totalt fick vi in 17300 kr. Det är rekord, så mycket har vi inte fått in tidigare år. Pengarna går oavkortat till vår vänort i Tanzania.
Vi har fått stor uppmärksamhet i Nerikes Allehanda och en direktsändning
i Radio Örebro. Jag har scannat in tidningsartikeln och skickar med en
länk till sändningen i radion.
http://sverigesradio.se/sida/ljud/4398122 Kl. 11.30 - 12.00.

Anmälan av elevgrupp till Ull-baggestipendiet 2013
Skola: Realgymnasiet Gävle
Anmälare Namn: Märta Westlin, naturbrukslärare
Adress: Drottninggatan 29 E-post: marta.westlin@realgymnasiet.se
Postadress: 803 11 Gävle Tel./mobil: 0704990519
Elevgrupp som anmäls:
Eko häst och hundgodis UF, Linnea Forslund och Tilda Jonsson
Eko häst och hundgodis UF är ett företag som tillverkar och säljer ekologiskt häst- och
hundgodis. Linnea och Tilda som driver företaget är två mycket drivna och idérika tjejer som
vill värna om naturen och gör ett framgångsrikt arbete med att sälja sina produkter. De jobbar
i ett team där de strävar mot samma mål och kan utnyttja varandras styrkor och kunskaper.
Drivkraften i företaget är deras stora intresse för djur och att verka för ett mer ekologiskt tänkande samhälle.
Eko häst och hundgodis UF säljer sina produkter bl.a. på Berggrenska gården i Gävle där alla
varor är lokalproducerade, miljömärkta, rättvisemärkta och klimatsmarta.
22 jan 2013 kl. 16:42 skrev Westlin Märta <marta.westlin@realgymnasiet.se>:
Hej igen!
Eko häst och hundgodis UF som jag nominerade förra veckan, har en facebooksida där de
främst når ut till sina kunder. De har också sålt på Hemlingby julmarknad och på så vis fått
beställningar och det var även därigenom som de fick en kontakt så de nu kan sälja på alternativboden ”Lyktan” på Berggrenska gården.
Jag bifogar tre foton på tjejernas tillverkning och produkt. Bifogar även affärsidén. Hoppas
det ger en lite bättre bild av tjejernas UF-företag.
Hälsningar Märta Westlin
https://www.facebook.com/groups/ekogodis/

Anmälan av elevgrupp till Ull-baggestipendiet 2013
Skola: Strömmaskolan
Anmälare Namn: Gabriella Drottz och Lars Sjöstrand
Gabriella.Drottz@strommaskolan.se
Tel./mobil:
Elevgrupp som anmäls: Cow Tracker Sigrid, Isabelle och Elin
Här kommer Strömmaskolans motivering till Ull-baggestipendiet 2013.
Eleverna Sigrid, Isabelle och Elin i sitt företag Cow-tracker.
Den 11 januari redovisade dessa tjejer sin affärsidé.
På ett övertygande sätt berättade de om ett problem för lantbrukare
som de ansåg sig kunna lösa med befintlig teknik. Tjejerna har i detta
projekt i Entreprenörskap jobbat på ett mycket bra sätt. De har samarbetat,
drivit fram och bollat idéer, haft ett driv i arbetet och väldigt sällan behövt
ställa frågor. I sin kreativa fas bollade de problem som kan uppstå och utgick
från landsbygden, resultatet blev Cow Tracker. En gps sändare som sätts
på varje ko. Deras slutord i redovisningen löd: - Kan du hitta Rosa?
- Lugn, vi hjälper dig!
De 3 som agerade drakar ( projektet hette Draknästet) blev positiva till
deras idé, powerpoint och affärsplan och vice rektor Lars Sjöstrand gick som drake in och
blev delägare. (fiktivt då ;)

