
   
 

Ung-Ullbaggestipendiet till företagsamma naturbrukselever 

Naturbruksskolornas förening har instiftat ett Ung-Ullbaggestipendium till den 

elevgrupp på en naturbruksskola 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. Dessutom kommer en representant från skolan vara med i juryn 

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,  

maria.elinder@naturbruk.se, på bifogad anmälningsblankett. I anmälan skall en 

motivering göras med utgångspunkt från kriterierna ovan. Anmälan skall ske 

senast den 15 januari varje år, med start 2012. 

Vinnande elevgrupp utses av styrelsen för Naturbruksskolornas förening till-

sammans med styrgruppen för FNALL-projektet eller projektets efterföljare och 

en representant från vinnande skola året innan. 

Priset delas ut till skolrepresentant vid ceremoni vid Naturbrukskonferensen, 

därefter under högtidliga former till elevgruppen på skolan.  

Bakgrund: Naturbruksskolornas förening mottog vid 2010 års Landsbygdsgala 

utmärkelsen Ull-baggen för årets bästa ungdomssatsning på landsbygden. Pro-

jektet var ”Företagsamma naturbrukselever i autentiskt lärande ger lands-

bygdsutveckling” och projektledare var Maria Elinder. Priset bestod av en Ull-

baggestatyett och ett penningpris på 10 000 kr. Av Ull-baggepriset instiftade 

Naturbruksskolornas Förening Ung-Ullbaggestipendiet. 

mailto:maria.elinder@naturbruk.se


   
 

Anmälan av elevgrupp till Ull-baggestipendiet 2014 

 

Skola: Bollerups naturbruksgymnasium 

 

Anmälare:  Namn: Karin Mårtensson 

Adress: Bollerups lantbruksinstitut  Postadress: 273 94 Tomelilla 

Tel./mobil: 0708 385023  E-post: karin.martensson@bollerup.se 

 

Elevgrupp som anmäls: Ullflickorna UF 

 

Motivering: 

Ullflickorna UF har tagit tillvara på möjligheten att göra ngt av ull som annars 

skulle slängas. Detta tycker jag är innovativt både ur ett miljöperspektiv och ur 

ett ekonomiskt perspektiv. De får alltså gratis tillverknings material från lamm 

uppfödare i närheten. De tillverkar sedan av detta ullsulor och har även inför jul 

tillverkat efterfrågade tomtar. Beställningar av tomtar kommer till deras företag 

även nu efter jul. Det trillar även in många beställningar av ullsulor. De har en 

stor drivkraft och tycker att detta är jätteroligt. Från början trodde de nog inte 

riktigt på sig själva och på sin idé, men genom en bra idé och ett bra samarbete 

så har de lyckats över förväntan. De har deltagit i julmarknader och basarer och 

skall visa upp sitt företag på skolans öppna hus, på MILA mässan och även på 

vår lokala UF mässa som vi har tillsammans med våra grann kommuner. De har 

genom att startat företaget gjort en ideskiss, en SWOT analys, en affärsplan och 

skall så småningom också göra en slutrapport. Detta företag inspirerar de andra 

att också lyckas och är ett bevis på att vågar man så vinner man. 

 



   
 

Anmälan av elevgrupp till Ull-baggestipendiet 2014 

 

Skola: Dille Gård Naturbruksgymnasium 

 

Anmälare:  Namn: Annika Berkö 

Adress:  Dille 226  Postadress: 836 95 Ås 

Tel./mobil 073-8439425 E-post annika.berko@zonline.se 

 

Elevgrupp som anmäls: Isnammi  UF 

 

Motivering: 

Isnammi UF består av 6 tjejer i årskurs 3 som visat prov på gott samarbete i 

entreprenöriell anda, genom att starta och driva ett UF-företag, i vilket de skapar 

och säljer presentförpackningar innehållande isländskt godis. 

 

De har förlagt sin försäljning dels på skolan, och vid evenemang som skolan 

anordnar, dels på små lokala marknader runtom i Jämtland. 

 

Genom att visa övriga elever på skolan att det går att skapa och omsätta en idé i 

praktiken, och dessutom tjäna pengar på sitt eget företag, fungerar de också som 

goda förebilder. 

 

 



   
 

Anmälan av elevgrupp till Ull-baggestipendiet 2014 

 
Skola: Forslundagymnasiet 
Anmälare: Ewa Wiklund Jonsson, Siv Andersson 
Adress: Forslunda 1, 905 91 Umeå 
E-post: eva.wiklund-jonsson@umea.se, siv.andersson@umea.se.se 
Elevgrupp som anmäls: Hundbad och fotografering 
 
Motivering: 
Det är tre elever i årskurs 3 Djur som hösten 2013 startade hundverksamhet med 
fotografering och egen Facebook-sida.   
 
Affärsidén är att bada och fotografera hundar på Forslundagymnasiet. Hundarna kommer till 
en av skolans anpassade lokaler och eleverna badar, klipper klor, tvättar öronen (vid behov) 
och borstar hundarna. Efter spabehandlingen fotograferar de den nybadade hunden med sin 
favoritleksak, bästa kompis eller husse/matte.  
 
Eleverna tar tillvara både skolans kontakter och lokaler, de har sann entreprenörsanda och 
är drivande för att få det att fundera. Att utomstående kommer till Forslunda gör också 
skolan mer känd. Tanken var att avsluta verksamheten i samband med jullovet, men 
efterfrågan gör att de tar upp verksamheten under våren 2014.   
 
https://www.facebook.com/hundspaochfotografering 
 
Elevgrupp: Vanja Malmbo, Isabelle Olsson och Helena Lindberg 
 

 

mailto:eva.wiklund-jonsson@umea.se
mailto:siv.andersson@umea.se.se
https://www.facebook.com/hundspaochfotografering


   
 

Anmälan av elevgrupp till Ull-baggestipendiet 2014 

 

Skola:  HVILAN Utbildning AB 

 

Anmälare:  Håkan Elleström 

Adress: Kabbarpsvägen 126 Postadress: 132 52 ÅKARP 

Tel./mobil: 070-5624828  E-post: hakan.ellestrom@hvilanutbilsning.se 

 

Elevgrupp som anmäls : TreeMax UF, Jennie Nilsson, Julia Nordström, 

             Mette Åkesson 

 

Motivering: 

Dessa tre elever, Jennie, Julia och Mette, som läser Floristutbildningen på Hvi-

lan. Har redan från första stund var entreprenöriella och framåt i allt de ställs 

inför och tar tag i. Oavsett om det gäller skoluppgifter eller andra projekt t.ex. 

klassråd, skolråd, skolidrottsföreningen, internatet, skyddsråd, mentorskap m.fl. 

har man alltid kunnat finna dessa tre tjejerna främst på barrikaderna. 

När de sedan läste kursen entreprenörskap i årskurs två och lärde sig ekonomi, 

såg de direkt en möjlighet att driva företag och tjäna pengar. 

Att läsa kursen Entreprenörskap & Företagande (UF), valbar för Floristelever 

var ett måste och de gav sig inte förrän rektorn gav med sig. Att deras UF-

företagande är framgångrikt både kvalitetsmässigt, affärsplaner, genomförande 

av projekt och ekonomiskt är en snudd på underdrift. 

Mitt problem är närmast att bromsa dem i sin iver att starta upp nya projekt. 

Livet i 18års åldern har ju så mycket annat att utforska, körkort, pojkvänner,  

hästar och andra hobby, men de tycks hinna med dem också. 

Jag kan varmt rekommendera dessa tre eleverna för årets Ull-baggestipendium. 

 

 

mailto:hakan.ellestrom@hvilanutbilsning.se


   

Anmälan av elevgrupp till Ull-baggestipendiet 2014 

Från: johan.hedstrom@orebro.se 
Ämne: Nominering till Ung ullbagge 
Datum: 15 januari 2014 15:17:27 CET 
Till: Maria Elinder <maria@naturbruk.se> 
 
Hej! I bifogat dokument hittar du Kvinnerstaskolans nominering till Ullbaggen! 
  
Ha det gott! Johan  

 

Nominering av Kvinnersta Café och gårdsbutik 

 

Klass 3D på KVINNERSTA har verkligen gjort en resa i sann entreprenörsanda. Som en 

reaktion på skolans fikautbud bestämde sig eleverna för att starta ett elevcafé. Visionen 

slutade dock inte där, utan eleverna ville verkligen sticka ut och göra skillnad med sitt Uf-

företag. När bondens egen marknad, på grund av sämre lönsamhet, valde att pausa sin 

torgverksamhet, såg eleverna en chans att söka samarbetspartners i lokala producenter och 

via sitt café och en gårdsbutik, bli ett skyltfönster för de mervärden som finns att hämta i 

lokala producenters produkter!  

I cafeterian som riktar sig till skolans elever, har UF-företaget valt att integrera 

lokalproducerad ost, marmelad, ägg, bröd och äppelmust i fikautbudet, samtidigt som de 

genom Kvinnersta Handel slog upp portarna till en egen gårdsbutik där de blev återförsäljare 

för- och marknadsförande av lokala matprodukter och delikatesser. Den ”fysiska” 

gårdsbutiken blir först klar i januari, men i väntan på lokal har eleverna sålt lokala produkter 

på mässor, i kylan utanför tänkt befintlig butik, i elevcafét och i skolans personalrum. För att 

öka attraktiviteten för produkterna, har eleverna framgångsrikt satt samman olika 

paketerbjudanen för att nå en bredare kundkrets.  

För att lyckas med sitt projekt har eleverna varit tvungna att lyfta fram varandras 

kompetenser, och olika elever har varit ansvariga för alltifrån logistik, marknadsföring, 

avtalsförfaranden och hemsida till paketeringstillstånd, spårbarhet, egenkontroll, försäljning 

samt framtagande av caféprodukter.  

 

Vikten av det goda samarbetet har varit centralt i processen och eleverna hoppas att de vid 

studenten kan passa bollen vidare till ett nytt Uf-företag som kan ta över och utveckla 

projektet! Dessa elever har förstått att nyckeln till framgångsrik näringsverksamhet stavas 

samarbete och att många måste ges möjlighet att tjäna på en produkt för att helheten ska 

bli lönsam. Detta gör dem till ett föredöme i Naturbruksvärlden och därmed värda en Ung 

ullbagge! 



   

 

 



   
 

Anmälan av elevgrupp till Ull-baggestipendiet 2014 

Skola: Naturbruksgymnasiet Nytorp 

 

Anmälare:  Namn Karin Jonsson och Anders Schön 

Adress Kyrkbyn 4900 Postadress 820 10 Arbrå. 

Tel./mobil 070-3406361 E-post karin.l.jonsson@nytorpsskolan.nu 
 

Elevgrupp som anmäls Tassens Läderdesign UF   

Amanda Pettersson,  Tilde Larsson och Maija Stålbeg 
 

Motivering: 

Tassens Läderdesign UF tillverkar hundhalsband och koppel med modern de-

sign och hög kvalitet.  
 

De fick den här idén när de gick en kvällskurs i läderslöjd förra läsåret. De köpte 

då in restlagret av lädret från kursen och använde det som grund till sina hals-

band. De såg stor potential i hundbranschen, att ha hund är mycket populärt och 

hundägare är villiga att lägga pengar på sina hundar.  
 

Marknadsföringen har de gjort med sin hemsida och webbshop, 

http://www.tassensläderdesignuf.se/ . De har också varit ute på ett flertal mark-

nader och på ett öppethus på ett hunddagis, och sålt samt tagit upp beställningar 

enligt kundens önskemål på halsband och koppel. De har också tagit fram speci-

alkoppel med två handöglor och katthalsband. När de har varit ute på de olika 

marknaderna så har de varit goda ambassadörer för skolan. 
 

Allt det här har de gjort helt själva med bara små tips från oss lärare, de har 

mycket eget driv. Eftersom Tassens Läderdesign UF har legat i framkant så har 

de också entusiasmerat de andra UF- företagen på skolan. 
 

Eleverna i den här gruppen är också mycket aktiva i skolarbetet och siktar på att 

bli egna företagare på landsbygden och de jobbar också extra i skolans djurstal-

lar (mjölkko, suggor och häststall) om det saknas personal, på lov och helger. 
 

https://www.facebook.com/TassensLaderdesignUF  

http://www.tassensläderdesignuf.se/
https://www.facebook.com/TassensLaderdesignUF


   
 

 

 



   

 

 

Anmälan av elevgrupp till Ull-baggestipendiet 2014 

 

Skola Stiernhööksgymnasiet, Rättvik 

 

Anmälare:  Namn Loman Lars Eriksson 

 

Adress hem: Altsarbyn, Kusbacken 7 Postadress 79590 RÄTTVIK  

jobb: Rättvikskommun, Att: Loman Lars Eriksson, 79580 RÄTTVIK 

Tel./mobil 070-53 92 136 E-post loman@edu.rattvik.se 

 

Elevgrupp som anmäls Dala Ost UF 

Simon Persson, Maria Wiklund, Emil Sundman, Lina Englund 

 

Motivering: 

Dessa elever har visat skicklighet i stor drivkraft och innovativitet, då de ville 

ysta egen ost och sälja i sitt UF-företag, men stött på hinder på vägen, som de 

har lyckats bemästra!  

De har uttalat starka känslor för att leva och verka på landsbygden, och har re-

dan pratat om hur de har visioner om sina egna företag/gårdar inom en snar 

framtid! 

 ………. 
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