
   Nominerad till Ung-Ullbaggestipendiet 2020 
 
 

Nominering av Ung-Ullbaggestipendiet 2020 till företagsamma naturbrukselever 

De nominerade är 

1. Sarcina Akut UF, Burgårdens gymnasium 

2. Treklövar UF, Gotland Grönt Centrum 

3. Nytta på Hjul UF, Lillerudsgymnasiet 

4. Pure Dog UF, Munkagårdsgymnasiet 

5. Lyckoänglar UF, Realgymnasiet Malmö 

6. Natur & Äventyr NB17, Realgymnasiet Norrköping 

7. Insteg Kättring UF, Ryssbygymnasiet 

8. Tassvänligt UF, Segragymnasiet 

9. Rökspån UF, Stora Segerstad Naturbrukscentrum 

10.  Ida & Natalie, Svalöfs gymnasium 

11.  Reflective Dog Gear UF, Sötåsens naturbruksskola 

12.  Vretas brandhjältar, Vreta utbildningscentrum 

13.  TjuvSkyttens Delikatesser UF, Älvdalens Utbildningscentrum 

Nedan följer närmare beskrivningar:
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1. Sarcina Akut UF, Burgårdens Gymnasium 

Anmälare: Anna Jönsson Ling, 070-3920701, anna.jonsson@educ.goteborg.se 

Nominerade: Medlemmarna i Sarcina Akut UF 

https://www.facebook.com/SarcinaAkutUF/ 

Motivering: 
Fem elever har tillsammans genom att bilda ett UF-
företag skapat ett första hjälpen-kit för djur. De har 

sannerligen tagit tillvara på möjligheten att få driva ett 

företag och sälja en produkt som har med deras djur-
sjukvårdsinriktning att göra. Genom att arbeta på hel-

ger, lov och kvällar har de visat att deras drivkraft kan 

ta dem långt. Samma drivkraft och intresse för vår 

skola har också alltid hjälpt oss i vår marknadsföring 
då eleverna frivilligt ställer upp på olika mässor och 

Öppet hus för att göra reklam för skolan. 

Dessa elever har blivit experter på att arbeta som ett fö-
retag då alla de har tagit sig an en roll som de är bra på. 

Alla gör inte allt, utan individen gör det hen är bäst på. 

Detta har resulterat i att produkten i sin tur är mycket 
välutvecklad trots många motgångar på vägen. Kitet 

passar allt från livsmedelsproducenten i sin traktor, till 

jägaren i skogen och till hundägaren att ha i bilen vil-

ket påvisar att det är en hållbar produkt som bör finnas 
i varje hushåll som har djur.   

Juryns presentation: 
Djursjukvårdsgänget har utvecklat ett första hjälpen-
kit för djur med tydliga instruktioner – en hållbar pro-
dukt att ha med i traktorn, i skogen, hemma, i bilen. 

https://www.facebook.com/SarcinaAkutUF/
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 De kriterier de nominerade bedöms efter är att de skall ha visat att de:  

 Är innovativa och ser och tar tillvara på möjligheter, 
Dessa elever har helt på egenhand kommit på en klockren produkt som är mycket bra anpassad till sitt ändamål. Eleverna har under läsårets gång produ-
cerat ett första hjälpen-kit för djur. De har sökt fakta om vad som bör ingå, men har även gjort två gedigna marknadsundersökningar (en digital och en fy-
sisk) för att kunna ta del av vad djurägare känner att de vill ha och kanske saknar i andra liknande produkter. Eleverna har bland annat genom marknads-
undersökningen, men också genom att ta på sig de kritiska ögonen granskat de produkter som redan finns på marknaden för att sedan utveckla ett eget, 
mycket bra första hjälpen-kit! 
 
Eleverna har verkligen skapat en optimal produkt där de får visa sina kunskaper inom djursjukvården och samtidigt en produkt som är något de värnar om 
starkt- något som kan hjälpa djur i nöd! I produkten har eleverna också skrivit instruktioner som är lätta att förstå med allt som kan behövas vid akutsjuk-
vård. Man finner allt från viktiga telefonnummer till hur man bäst gör HLR på hundar samt hur man använder produkterna i kitet. Eleverna har efter att de 
kämpat ihop sina första kit valt att stå och sälja dessa på hundutställningar, bland annat MyDog! De har på så sätt verkligen tagit tillvara på de möjligheter 
de har fått.  

 

 Har en stark drivkraft 
Är det något dessa elever har så är det en stark drivkraft! De har mött många motgångar på vägen där många tankar och idéer har gått i kras. De har aldrig 
givit upp trots detta utan givit sig tusan på att allt ska lösa sig. Då eleverna skulle hinna sälja sina produkter på nyårsutställningen i Vårgårda som var i slu-
tet av december samt på MyDog som var nu i början av januari har de haft en mycket tydlig deadline med sin produkt, vilken de har klarat av! De har utö-
ver sin ordinarie skoltid jobbat både helger och kvällar för att bli klara i tid. 
 
Men ser en tydlig glöd i elevernas ögon och de visar verkligen att djursjukvård är något de brinner för! Trots att vägen har varit allt annat än rak till sitt 
slutmål på grund av att produkter inte har funnits i lager som de tänkt köpa in eller att de har varit helt fel för ändamålet etcetera så har de snabbt sökt sig 
vidare till andra återförsäljare för att hitta bättre produkter att ha i sitt kit. 

 

 Har god samarbetsförmåga 
Gruppen har en bra samarbetsförmåga och har tydliga roller. En ansvarar exempelvis för ekonomin och en annan är VD. De lyssnar på varandra, både ger 
och tar konstruktiv kritik och förbättrar därefter vad som behöver göras för att alla ska bli nöjda. VD:n är ett bra nav i denna grupp som delegerar arbetet 
rättvist till de elever som kan vissa bitar bättre vilket gör att de verkligen arbetar som ett riktigt företag.  
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 Gärna vill skapa sin egen framtid på landsbygden, 
Sarcina Akut UF är i kontakt med landsbygden på ett eller annat sätt genom att vissa bor där, vissa har hobbys som till exempel rid-
ning och olika hundsporter etcetera. Tanken med deras produkt är att man ska kunna ha den i sin bil, i stallet eller kunna bära med 
sig den när man rör sig ute i skog eller mark vilket tydligt visar att det är personer (som äger djur) på lands- och skogsbygden som är 
deras absoluta målgrupp. Kitet är exempelvis lätt att ha med sig så det funkar ypperligt för jägare med hund, men det är lika bra att ha med sig i traktorn 
på sitt lantbruk. Många av sakerna i kitet funkar även att använda vid akutsjukvård för människor.  
 
Flera av eleverna engagerar sig i lokala kennelklubbar, brukshundsklubbar, stall och så vidare och bidrar på så sätt med sin kunskap och sitt engagemang 
för att utveckla dessa organisationer och företag. Det är också dessa i huvudsak de har tänkt på när de vill sälja sin produkt. 

 

 Visat prov på entreprenörskap i skolan 
Eleverna har helt på egenhand kommit på sin produkt. De har också själva valt vilken målgrupp de tillfrågat i sina marknadsundersökningar för att få en så 
bra produkt som möjligt. Därefter har de letat efter och beställt varor samt reviderat sina beställningar när det har visat sig att produkterna inte uppfyllt 
deras kriterier. De har också själva lagt upp en bra tidsplan för allt de ska göra med hjälp av ett GANTT-schema. De har tillverkat en egen logga, marknads-
fört sig i rätt forum samt på egen hand valt att sälja produkten på olika hundutställningar och på internet. 
 
Alla ovannämnda aktiviteter visar på ett mycket bra entreprenörskap som de kan ha stor nytta av i framtiden, även om de skulle vilja jobba med något helt 
annat. 
 

 Aktivt deltagit i utvecklingen av skolan och undervisningen mot mer 
autentiska / entreprenöriella arbetssätt. 
Eleverna ställer alltid frivilligt upp på Öppet hus och MyDog vilka är de platser vi får in flest nya elever på. Detta är ett mycket bra sätt att utveckla skolan 
genom marknadsföring. Vid dessa tillfällen använder eleverna sig av sina egna hundar för att visa vad de lär sig på skolan och kommer på egna sätt hur de 
vill visa upp oss som skola på. Eleverna ansvarar exempelvis helt på egenhand i vårt djurhus samt visar vanligt förekommande arbetsuppgifter för djurvår-
dare på nivå 2 vilka de planerar helt själva och ansvarar för, allt för att locka till nya elever! Då vi alltid har gott söktryck på våra utbildningar inom djurvård 
påvisar detta en framgångsfaktor för vår skola. När de säljer sin produkt har de även gjort reklam för vår skola på ett bra sätt. 
 
I andra kurser som eleverna har läst har de själva kontaktat äldreboende och förskolor för att visa upp djuren i vårt djurhus, ha hunduppvisningar samt 
bjuder på hembakat fika. Eleverna har också själva bokat in studiebesök och på egen hand visat att de kan ta ansvar för sin egen utbildning och rikta den 
mot egna intressen genom att alltid föra en dialog med oss lärare kring kursupplägget. Jag tvivlar inte en sekund på att dessa elever ställer upp för oss lä-
rare och skolpersonal om det skulle behövas för att marknadsföra oss på bästa sätt.   

 



   Nominerad till Ung-Ullbaggestipendiet 2020 
 
 

 

2. Treklöver UF, Gotland Grönt Centrum 

Anmälare: Jim Sundberg, 070-3263508, jim.sundberg@grontcentrum.se 
 
Nominerade: Tove Lavergren,  Lisen Morell Persson  (Treklövar UF) 
 
https://www.facebook.com/Trekl%C3%B6var-UF-101971874560122/ 
 
Motivering:  
Eleverna har som affärsidé att klippa klövar på får hemma 
hos lantbrukare. Båda eleverna har en mycket stark driv-
kraft. De utvecklar sitt UF-företag tillsammans, de har del-
tagit i julmarknad för att marknadsföra och sälja sina tjäns-
ter. Just nu planerar de för UF-mässan i mars. Eleverna är 
mycket aktiva i undervisning och har kommit med många 
bra förslag i hur undervisningen kan utvecklas. Bland annat 
har en av eleverna kommit med förslag hur julmarknaden 
skulle kunna bytas mot ett annat ”säljevent”, Lantmän-
nendagen, där de rätta kundgrupperna för de gröna näring-
arna deltar.  
Sammanfattningsvis: engagerade, innovativa och entre-
prenöriella elever! 

 
Juryns presentation: 
Innovativa elever med affärsidén att klippa klövar på får hemma hos 
lantbrukare. Rätt kundgrupp nås vid olika säljevent, som marknader 
och Lantmännendagen. 

mailto:jim.sundberg@grontcentrum.se
https://www.facebook.com/Trekl%C3%B6var-UF-101971874560122/
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3. Nytta på Hjul UF, Lillerudsgymnasiet 

Anmälare: Jim Sundberg, 070-3263508, jim.sundberg@grontcentrum.se 
 
Nominerade: Martin Kähäri, Simon Furukärn Eriksson (Nytta på Hjul UF) 
 
https://www.facebook.com/Nytta-p%C3%A5-Hjul-UF-102663284559764/ 
 

Motivering:  
Båda två läser Lantbruksinriktningen årskurs 3. 
 
”Nytta på hjul UF  är ett företag som har tagit fram en pro-
dukt som ska underlätta för verkstadsarbetare, lantbru-
kare etc. gällande verktygshantering.  
Vår produkt är en ram med hjul som man kan placera en 
bärbar verktygslåda på för att sedan lätt kunna förflytta 
denna utan att bära den. Den skall förflyttas med hjul. 
Konstruktionen är en stålram med hjul och handtag.” 
 
Nytta på Hjul UF har hittat en egen nisch inom lantbruks- och 
verkstadsbranschen. 
 
Företaget har varit mycket innovativa när det gäller att ta fram 
en produkt som ska förebygga tunga lyft med verktygslådor. 
 
Nytta på Hjul UF har under året visat en stark drivkraft. De har 
en tydlig bild av vad de vill uppnå med sitt företag och sin pro-
dukt. De förfogar över goda kunskaper och bra förståelse för entreprenörers villkor. 
 
För att företaget ska fungera bra är det viktigt att alla känner sig delaktiga och trivs. Vi anser att Nytta på Hjul UF har ett mycket väl funge-
rande samarbete med en bra kommunikation som är så viktigt för ett framgångsrikt företag.  

mailto:jim.sundberg@grontcentrum.se
https://www.facebook.com/Nytta-p%C3%A5-Hjul-UF-102663284559764/
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Nytta på Hjul UF:s drivkraft, inställning och samarbetsförmåga gör dem till en hållbar grupp som har kul på 
vägen. 
 
Juryns presentation: 
Hållbart tänk med egen tillverkning av stålram med 
hjul och handtag för bärbar verktygslåda – allt för 
att underlätta verktygshantering och förebygga 
tunga lyft. 
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4. Pure Dog UF, Munkagårdsgymnasiet 

Anmälare: Eva Ingvarsson, 0709-59 60 17, eva.ingvarsson@regionhalland.se 

Nominerade: Justyna Dorabiala, Sanna Emanuelsson, Evalina Gabasio (Pure Dog UF) 
 
https://www.facebook.com/Puredoguf/ 

 
Motivering:  
I kursen Entreprenörskap startar eleverna på Munkagårdsgymnasiet upp fiktiva företag inom Ung Företagsamhets koncept. Sanna, Justyna och Evelina 
har startat UF-företaget Pure Dog UF där de tillverkar ett klimatsmart hundgodis av restprodukter som annars ej skulle användas. 
 
Affärsidén skapades tidigt då de ville göra ett hälsosamt vegetariskt hundgodis med fokus på att få fram en klimatsmart, hållbar produkt. De bestämde 
sig för att använda sig av morötter. Tyvärr hade man inte tillräckligt av det på skolan så företaget fick titta på närliggande gårdar för att finna det de 
sökte vilket landade i att de fann Gården Tångagård mellan Tvååker och Falkenberg som odlar ekologiska morötter. De ville även tänka nytt och fann ut 
att de skulle torka morotsskivorna till små chipsliknande bitar som då också blev lättare att hantera för hundägaren och lite extra goda för hunden.  
 
Morötterna som används är sådana som inte tas tillvara på efter skörd, spillet som ligger kvar på åkern, så eleverna har själva skördat, tvättat och se-
dan torkat dem. Detta har inneburit att eleverna har fått lägga ner mycket tid utanför skolans tidsramar och arbetat både före och efter skolstart samt 
helger. 
 
Sanna, Justyna och Evelina har stött på många problem som de löst tillsammans på ett kreativt sätt. Tex vid tillverkningen och torkning av morötterna, 
där det krävs mycket tid i ugn, löste de genom att kontakta storkök, både på skolan och andra företag utanför skolan, och fick då tillgång till deras 
större ugnar som torkade mycket på kortare tid. 
 
Pure Dog UF har och är väldigt drivna i allt de tar sig för och har marknadsfört sig utifrån alla konstens regler, vilket inneburit att försäljningen av pro-
dukterna kom igång fort. De deltog på Wapnös årliga julmarknad där försäljningen blev extremt god jämfört med deras planerade mål. Tjejerna är väl-
strukturerade och driftiga, vilket gör att de presterar fina resultat både i och utanför skolan. Deras mål är att delta i alla tävlingar som Ung företagsam-
het erbjuder, som tex årets företag och produkt. Alla ser de möjligheter och kanske blir de företagare i framtiden och de kommer absolut alltid utgå 
ifrån och fokusera på en hållbar framtid ur ett klimatsmart perspektiv. 
 
 

https://www.facebook.com/Puredoguf/
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Juryns presentation: 
Egenplockade spillmorötter från ekologisk odling förädlas till hundgodis i form av hållbara morotschips – försäljningen går över för-
väntan för dessa entreprenörer. 
 
Utvald att tävla om Årets företag på UF-mässan i Halmstad. 
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5. Lyckoänglar UF, Realgymnasiet Malmö 

Anmälare: Fredrik Carrasco, 070-272 27 05, Fredrik.carrasco@realgymnasiet.se 

Nominerade: Julia Widmark, Saga Lilliefeldt, Iga Suszek (Lyckoänglar UF) 
 
https://www.facebook.com/Lyckoanglar.uf.foretag/  
 
Motivering:  
Eleverna som driver Lyckoänglar UF har visat ett mycket starkt engagemang för arbetet 
med sitt UF-företag under terminen som gått. Genom tydligt ledarskap, en god förmåga 
att samarbeta och att dela på ansvar startade företaget upp sin verksamhet i god tid. 
Detta innebar att gruppen har kunnat lägga större fokus på produktion och marknadsfö-
ring. De har på egen hand sökt upp och påbörjat samarbeten med organisationer och fö-
retag utanför skolan – som t.ex. Malmö Ridklubb, ridsportfotografen Mayra Vidal (Equi-
neby_vidal på instagram) och företaget Equito Equestrian som arbetar med svenskt 
ridsportmode. På så sätt har de nått ut till en bredare målgrupp och visat att de har vad 
som krävs för att verka inom den faktiska branschen. Eleverna producerar sina smycken 
för hand och har visat att det finns 
en stark drivkraft att förena företa-
gande med samhällsnytta då en del 
av deras vinst doneras till organisat-
ionen Svenska Hästars Värn som ar-
betar med att rehabilitera vanvår-
dade hästar. 
 
Juryns presentation: 
Efter dialog med företag i branschen till-
verkas små smycken, lyckoänglar, till djur 
och människor – vinsten doneras till re-
habilitering av vanvårdade hästar. 

mailto:Fredrik.carrasco@realgymnasiet.se
https://www.facebook.com/Lyckoanglar.uf.foretag/
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6. Natur & Äventyr NB17, Realgymnasiet Norrköping 

Anmälare: Fred Mathé Milner, 070 96 737 96, fred.milner@realgymnasiet.se 

Nominerade: 5 elever i Natur & Äventur NB17 
 
Motivering:  
Arbetslagets motivering är att dessa unga människor finner glädje i 
konstruktiva samtal och möjligheter i att utmanas. I samband med ett 
APL projekt T18/VT19 i Värmland där 4 nya platser introducerades i 
undervisningen var elevgruppen goda ambassadörer inte bara för sko-
lan utan också för skolverkets examensmål. Flera av dem erbjöds an-
ställning efter avslutad APL och vi har idag en god relation till APL 
platserna, mycket tack vare elevernas insatser. Vi ser dem som goda 
representanter för ett hållbart yrkesliv eftersom de främjar ett jäm-
ställt talutrymme i sina samarbeten och är villiga att hantera feedback. 
De tar samarbete på allvar och visar intresse för olikheter. 
Eleverna tillhör en utbildning på naturbruksprogrammet som vi döpt 
till Natur och Äventyr (inriktning Skog). HT18/VT19 introducerade vi 
4 nya APL platser i vår verksamhet (Skidanläggningar i värmland) och 
våra elever skickades dit under en 2-3 veckor period för att ha block 
APL. Vi fick så bra respons från APL platserna att vi ville nominera 
eleverna för ung ullbaggestipendiet, inte minst för att vi ser mycket 
styrkor i deras förmåga att samarbeta med och respektera andra människor. 
Vad vi menar med att de främjar ett jämställt talutrymme i sina samarbeten är att de i flera sammanhang jobbar för att andra människor 
vågar uttrycka sina åsikter och skillnader; de visar respekt för olika åsikter och vill att flera ska bidra i diskussioner. Det kan t.ex. handla 
om att man i en utvärdering argumenterar på ett respektfullt och inbjudande sätt. 
 Svårt att sätta ord på deras egenskaper och särdrag, man behöver nästan träffa gruppen in action för att det ska förstås i sin helhet. 
 
Juryns presentation: 
Drivande ambassadörer som genom samarbete och respektfullt bemötande skapar goda relationer med skolans nya APL-platser - och informerar om utbild-
ningens mål. 
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7. Insteg Klättring UF, Ryssbygymnasiet 

Anmälare: Charlotta Myhrberg, 0372-40823, charlotta.myhrberg@ryssbygymnasiet.se 

Nominerade: Björn Weidenmark och Amanda Osbeck (Insteg Klättring UF) 
 
Motivering:  
Björn och Amanda har startat ett UF-företag som heter Insteg Klättring – UF. 
De erbjuder utbildning7kurser i klättring på klättervägg för grupper som vill prova på, få mer trä-
ning eller djupare kunskaper inom klättring.  
Björn och Amanda visar på ett stort engagemang i kursen entreprenörskap genom sitt UF-företag. 
De har hittat en nisch inom UF som tillgodoser andra ungdomars nyfikenhet på klättring. De är 
otroligt engagerade i sitt företag, organiserade och strukturerade samt ekonomiskt väl medvetna. 
Jag kan säga att de brinner för att fler ska upptäcka glädjen med att hålla på med klättring!!! 
De inspirerar andra elever till att prova en ny sport då de bjudit in skolkompisar till prova på akti-
vitet, ungdomar som annars inte testat detta.  
Deras företag är helt autentiskt, som vilket företag som helst och om de vill (vilket de kanske gör!) 
kan de gå vidare med samma koncept efter avslutad gymnasietid.  

 
Se gärna deras Instagram insteg_klattring_uf som visar lite av vad de gör. 
 
Juryns presentation: 
Företagare i vardande som erbjuder kurser i klättring på klättervägg samt inspirerar och bjuder in övriga skol-
kompisar till klättring som prova-på aktivitet. 

mailto:charlotta.myhrberg@ryssbygymnasiet.se
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8. Tassvänligt UF, Segragymnasiet 

Anmälare: Karna Pommer, 076-119 51 27, karna@segrag.se  

Nominerade: Elin Blomqvist, Sophie Andersson, Casper Wahlgren, Moa Liljegren (Tassvänligt UF) 
 

Motivering:  
De har tillverkat en hundkalender med egna målningar och skisser samt snufflemats. Besök gärna deras Facebooksida Tassvänligt UF. De kom-
mer även finnas med på UF mässan på Emporia. 
Tassvänligt UF är en grupp om 4 elever som går hundinriktningen på Segragymnasiet. Gruppen hittade tidigt sina roller i gruppen och byggde upp 
en tydligt struktur i sitt arbete, de har visat god samarbetsförmåga, verkligen uppmuntrat och använt sig av varandras styrkor. Tassvänligt UF har 
skapat produkter som är innovativa och som de sett att marknaden efterfrågat. Deras otroligt sinnrika och vackra kalender är personlig, välarbetad 
och mycket genomtänkt. Deras snufflemats visar på kreativitet och entreprenöriellt synsätt genom att de hittat flera ben att stå på i sitt UF. De har 
kombinerat sina båda produkter och sitt arbete på ett ypperligt sätt. De har hanterat problemen som uppstått med nyfikenhet,  beslutsamhet och 
även här använt sig av gruppmedlemmarnas olika styrkor. De har skapat produkter som är fullt möjliga att vidareutveckla och bygga ett 
företagande kring i framtiden. Deras kreativitet, proffsighet, entrepreniöriella tänk och målmedvetenhet är en positiv kraft som vi på Segragymna-
siet gärna vill lyfta fram.  
 
Vill bara tillägga att eleverna pratat om att fortsätta driva sitt företag vidare i någon form. 
 

https://www.tassvanligt.com.se/, https://www.facebook.com/Tassvanligt/ 
 
Juryns presentation: 
Kreativa hundelever skapar nya produkter som marknaden efterfrågar: sinnrika och genomtänkta kalendrar samt snuffle mats, dvs aktiveringsmattor för nos-
arbete. 
 
 

mailto:karna@segrag.se
https://www.tassvanligt.com.se/
https://www.facebook.com/Tassvanligt/
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9. Rökspån UF, Stora Segerstad Naturbrukcentrum 

Anmälare: Malin Thestrup och Sandra Karlsson, 070-54 911 60 E-post, malin.thestrup@rjl.se  

Nominerade: Elin Bengtsson och Sven Lindsten (Rökspån UF) 
 
https://www.facebook.com/rokspanuf/ 
 
Motivering:  
Vid Stora Segerstad naturbrukscentrum finns två elever vid skogsinriktningen i årskurs 2 som driver UF-företaget Rökspån UF. Eleverna heter Elin Bengtsson 
och Sven Lindsten och utbildar sig till skogs- och viltvårdare. Båda är mycket intresserade av skogen och dess möjligheter och ser fram emot en framtid inom 
denna bransch.  
Elins och Svens affärsplan inleds med:  
”Med vår skogliga utbildning i bakgrunden ville vi göra något som vi kan få ut av skogen. Vi ville göra rökspån som kan användas i vanliga klotgrillar, gasolgril-
lar och rökar för att alla ska kunna förädla sin mat genom den uråldriga metoden rökning. Vi ska tillverka spånet genom att såga med en elektrisk motorsåg 
och samla upp spånet. Vi använder en elektrisk motorsåg och miljövänlig olja för att värna om miljön. När produkten är klar ska vi sälja den på Stora Seger-
stads julmarknad, Gislaveds julbasar, UF-mässan på Elmia och på andra tillställningar”.  
Elin och Sven är två mycket drivna elever som tar studierna och sitt UF-företag på allvar. De har ett fint samarbete och deras gemensamma mål är att lära sig 
så mycket som möjligt om hållbart företagande under UF-året. De är överens om att de behöver lägga ner mycket tid på sin affärsidé och vill kunna erbjuda en 
produkt med god kvalitet till sina kunder. De tar tillvara den kompetens som finns på skolan men också i det nätverk som det byggt upp kring sin verksamhet. 
De har bl.a. knutit kontakt med en rådgivare som har goda kunskaper om rökning av viltkött.  
Elin och Sven har visat god förmåga att se helheten och planera sitt arbete utifrån tid, resursbehov och den marknadsföring som krävs för att nå rätt målgrupp. 
De har även gjort en marknadsundersökning och funnit att tillgången på svenskt rökspån är begränsat. I och med att de paketerar sitt rökspån i fina förpack-
ningar med en tilltalande logotyp har de dessutom sålt många produkter till människor som sett deras produkt som en trevlig present, t.ex. att ge bort som 
gåva till värdparet för en grillmiddag.  

https://www.facebook.com/rokspanuf/
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Juryns presentation: 
Skogs- och viltvårdselever med hållbart företagstänk tillverkar småländskt rökspån av god kvalitet som säljs i presentförpackningar inför rökning av fisk och 
kött. 
 

Årets Hantverkare vid UF-mässan i Jönköping. 
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10. Ida & Natalie, Svalöfs gymnasium 

Anmälare: Cecilia Olsson & David Olausson, 0721-787180 & 0721-787130, cecilia.olsson2@svalof.se 

Nominerade: Ida Persson och Natalie Israelsson 
 
Motivering: 
 Ida och Natalie är två viljestarka tjejer med stort intresse för lantbruks-
djur, framför allt kor! Under tidig hösttermin fick de nys om varandra via 
en gemensam lärare och utifrån denna kontakt har de låtit slå ihop kur-
serna Entreprenörskap, Företagsekonomi och gymnasiearbete till ett av de 
största projekten på skolan i år; nämligen ett skånskt skolmästerskap i 
showmanship och exteriör för kvigor!  
Ida och Natalie har kontaktat andra naturbruksskolor i Skåne för att se om 
det finns intresse för en tävling, haft dialoger och samtal med sponsorer 
inom branschen för att finansiera projektet och fått projektet godkänt av 
skolans rektor, driftledare och veterinär; vilka alla kommer vara delaktiga 
under tävlingsdagen på ett eller annat sätt.  
Tjejerna har visat en enorm drivkraft där de med minimal handledning 
råddat ihop tävlingen och har all planering på detaljnivå; allt från riskana-
lyser till tävlingsdagens upplägg. Deras samarbete är fantastiskt att se; de 
har verkligen nyttjat varandras starka sidor! Denna drivkraft kan man som lärare se ha genomsyrat hela deras utbildning; inte minst syns 
det i deras betyg! 
Båda två har ett stort intresse för lantbruksdjuren och har en lovande framtid inom branschen oavsett vilken riktning de väljer att gå efter 
avslutad utbildning hos oss på Svalöfs gymnasium – vi önskar dem stort lycka till! 
 
Juryns presentation: 
Efter dialog med sponsorer i branschen arrangerar dessa lantbruksdjurs-elever ett skånskt skolmästerskap i Showmanship och exteriörbedömning av kvigor. 
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11. Reflective Dog Gear, Sötåsens naturbruksskola 

Anmälare: Örjan Ahlin, 0722-146711, orjan.ahlin@vgregion.se 

Nominerade: Tilde Levin och Petra Bäckström (Reflective Dog Gear UF) 

Motivering: 
Tilde Levin och Petra Bäckström läser djurinriktningen i årskurs 2 på Sötåsen. De driver tillsammans UF-företaget Reflective Dog Gear UF. Tjejerna 
har i sitt UF-företag tagit fram en ny produkt som inte tidigare fanns på marknaden. Tilde och Petra kom fram till att det på marknaden saknas lä-
derkoppel med reflex då man idag måste välja antingen läder eller reflex. För tillfället erbjuder de flätade läderkoppel med inflätad reflex men i 
framtiden hoppas man även kunna erbjuda flätade läderhalsband som följer samma tema. 
Reflective Dog Gear UF vänder sig till den ansvarsfulla hundägaren som vill vara rädd om både sig själv och sin hund genom att synas i mörkret. 
Allt läder de använder sig av är svenskt och djuren är uppfödda enligt svensk djurskyddslag. Detta bidrar till ett hållbart företagande vilket är en 
viktig del för tjejerna. 
Tilde och Petra har en stark drivkraft vilket inte minst visade sig när de skulle finansiera sitt UF-företag genom riskkapital. Tjejerna sålde in riskka-
pitalsedlar för nästan 10 000 kronor på kort tid. Startkapitalet räckte med god marginal till de första varuinköpen. Samarbetsförmågan är jätte-
god, de fördelar arbeten efter sina kompetenser och hjälps åt med försäljningen på julmarknader mm. 
De visar verkligen prov på entreprenörskap i skolan, UF-företaget har sålt många koppel och måste nu hålla igen lite för att kunna ha kop-
pel med till den regionala UF-mässan. UF-företaget är mycket lönsamt och kommer gå med en rejäl vinst när det avvecklas. 
Reflective Dog Gear UF är en tillgång för vår skola då de driver på undervisningen i entreprenörskap. De är goda ambassadörer och ställer 
alltid upp när det behövs. 
 
https://www.facebook.com/reflectivedoggear https://www.instagram.com/reflectivedoggear/ 
 
Juryns presentation: 
Djurelever med lönsam produkt som saknats för den ansvarsfulla hundägaren vid mörkerpromenader: flätade läderkoppel av svenskt läder med inflätad reflex. 

mailto:orjan.ahlin@vgregion.se
https://www.facebook.com/reflectivedoggear
https://www.instagram.com/reflectivedoggear/


   Nominerad till Ung-Ullbaggestipendiet 2020 
 
 

 
 
 
 



   Nominerad till Ung-Ullbaggestipendiet 2020 
 
 

 

12. Vretas brandhjältar, Vretagymnasiet 

Anmälare: Elisabeth Bringer Hallberg, 070-2988847, elisabeth.bringer.hallberg@regionostergotland.se 

Nominerade: Melker Olofsson och Samuel Öberg (Vretas brandhjältar) 

Motivering: 
Samuel och Melker var först på plats vid den tragiska branden på VUC den 15/1. Genom sin rådighet bidrog de till att brandens spridning 
kunde begränsas och de gjorde en ovärderlig insats genom att hjälpa Räddningstjänsten att skaffa fram viktiga resurser till brandbekämp-
ningsarbetet. Deras lokalkännedom användes av brandmännen för att snabbt lokalisera var t ex gastuber förvarades, de visste hur djuren 
var fördelade i husen och de lyckades ordna fram en lastmaskin genom att leta rätt på en lokalvårdare som lånade ut sin nyckelknippa till 
dem. Sedan forcerade de en vägg för att ge brandmännen möjlighet att vattenbegjuta branden som höll på att sprida sig till ytterligare en 
byggnad. 
Båda går inriktning lantbruk och ser inte sin insats som något märkvärdigt. De tycker bara att de utnyttjat sina kunskaper och att ”vem 
som helst” skulle gjort likadant. 
Båda visar prov på ett entreprenöriellt förhållningssätt i många sammanhang, men denna gång var deras handlingskraft och rådighet ex-
ceptionell. Det är inte alla vuxna som hade klarat att göra det som dessa två killar fixade under stark press. Dessutom var de på plats så ti-
digt att de försökte ta sig in i byggnaden för att försöka rädda djur. Kloka som de är insåg de att det inte var möjligt och backade ut. Tyvärr 
fick de då höra djuren, som fortfarande levde. Det är något som de måste leva med, vilket jag beklagar. 
 
Juryns presentation: 
Företagsamma lantbrukselever som upptäckte skolans tragiska lagårdsbrand och rådigt bistod räddningstjänsten så att brandspridningen kraftigt begränsades. 
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13. TjuvSkyttens Delikatesser UF, Älvdalens utbildningscentrum 

Anmälare: Mattias Drugge, 072-242 04 57. 070-988 64 77. mattias.drugge@alvdalen.com 

Nominerade: Casper Carlberg Johansson, Olof Kalliokoski, Malte Roth och Fredrik Säll (TjuvSkyttens Delikatesser UF) 

Motivering: 
Eleverna har under sin tid på skolan aktivt deltagit i att förändra sin utbildning 
genom innovativa och konstruktiva idéer.  
De har, individuellt så väl som i grupp, visat prov på stark drivkraft och god sam-
arbetsförmåga i synnerhet under UF-året. Eleverna har på ett föredömligt sätt, 
under lektionstid men även på sin fritid, jobbat hårt och målinriktat för att sys-
tematiskt bygga upp Tjuvskyttens delikatesser UF som tar tydligt avstamp i ut-
bildningen på Jaktgymnasiet. Företaget förädlar viltkött till närproducerade eko-
logiska delikatesser och charkuterier med fokus på högkvalitativt mathantverk 
där allt från djuret tas om hand. Med ett klimatsmart, långsiktigt och samhällse-
konomiskt hållbart synsätt förädlas och produceras produkterna, allt under den 
humoristiska devisen - Kriminellt gott! 
 
https://www.facebook.com/Tjuvskyttens-Delikatesser-UF-116882756380304/ 
 

Juryns presentation: 
Innovativa jaktelever som med systematiskt hållbarhetstänk förädlar viltkött till närproduce-
rade ekologiska delikatesser under devisen: Kriminellt gott! 
 
1:a-pris i Älvdalens lokala UF-mässa. 

mailto:mattias.drugge@alvdalen.com
https://www.facebook.com/Tjuvskyttens-Delikatesser-UF-116882756380304/
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