Inför Ung-Ullbaggestipendiet 2021 till företagsamma naturbrukselever
Naturbruksskolornas förening (NF) instiftade år 2012 Ung-Ullbaggestipendiet till den elevgrupp på en medlemsskola som under året bäst uppfyllt kriterierna för gott entreprenörskap.
Eleverna skall gå naturbruksprogrammet eller motsvarande gymnasiesärskoleprogram. Elevgruppen kan bestå av t.ex. ett UF-företag, styrelsen för en elevförening, t.ex. JUF, 4H m.fl.,
elevrådet, klass eller del av klass. Tillsammans kan vi sprida information till omvärlden om
NB-skolornas företagsamma elever, via pressmeddelanden, sociala medier etc.
Ung-Ullbaggestipendiet är sedan 2018, via Hushållningssällskapens Förbund, på 5.000 kr.
Vinnargruppen får dessutom diplom, samt att skolan blir ”fodervärd” för Ung-Ullbaggestatyetten under ett år. NF delar ut två stycken andrapris à 1.000 kr.
De nominerade presenteras i ett bildspel, på https://www.naturbruk.se/ung-ullbagge/ samt i
sociala media. Vinnarna offentliggörs, p.g.a. inställd Rikskonferens Naturbruk våren 2021,
vid skolföreningens digitala årsmöte 23 april 2021. Skolledningen får därefter arrangera högtidlig prisutdelning till vinnarna hemma på skolan. Pristagarna 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 anmälningsblankett. I
anmälan skall en motivering göras med utgångspunkt från kriterierna ovan.
Anmäl senast måndag den 1 februari 2021 till admin@naturbruk.se
I samband med nomineringen, eller senast 2021-03-01, önskar vi ett foto av den nominerade
gruppen att presentera i bildspel och sociala media.
Varmt välkomna med er nominering! Frågor? Kontakta maria.elinder@naturbruk.se
Bakgrund: Naturbruksskolornas förening (NF) mottog vid 2010 års Landsbygdsgala utmärkelsen Ullbaggen för årets bästa ungdomssatsning på landsbygden. Projektet var ”Företagsamma naturbrukselever i autentiskt lärande ger landsbygdsutveckling”. Priset bestod av en
tung Ullbagge-statyett i gjutjärn, designad av konstnären Peter Gadh, och ett penningpris
på 10.000 kr.
Av Ullbaggepriset instiftade Naturbruksskolornas förening Ung-Ullbagge-stipendiet, vilket
har delats ut årligen sedan 2012. Från 2018 ansvarar Hushållningssällskapens Förbund för
1:a-priset som höjts till 5.000 kr. NF ansvarar för två andrapris à 1.000 kr.

Nominering av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2021
1. F.R.Ö. UF, Gotland Grönt Centrum
2. Hemmingsgarne, Grans Naturbruksgymnasium
3. Tote-ally Bags UF, Lilleruds Naturbruksgymnasium
4. Halländska Rotfrukter UF, Munkagårdsgymnasiet
5. Siljans Choklad UF, Stiernhööksgymnasiet
6. Klockrent UF, Stora Segerstad Naturbrukcentrum
7. Strömmaskolans Traktorförening, Strömma Naturbrukscentrum
8. Easy Roll UF, Strömsholms Ridsportgymnasium
9. Värmlandselden UF; SG Södra Viken
10. Minerallådan UF, Uddetorps Naturbruksskola
11. Buzy Bees UF, Vreta Utbildningscentrum
12. Wia Clothes UF, Öknaskolan

Nominering av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2021
Skola: Gotland Grönt centrum
Anmälare:
Jim Sundberg, jim.sundberg@grontcentrum.se, 070-3263508
Maria Eriksson, maria.eriksson@grontcentrum.se, 073-3428083
Elevgrupp som anmäls: F.R.Ö. UF (Sara Thunegard, Nb18)
Motivering:
Sara har i sitt F.R.Ö UF visat exempel på mycket stor innovationskraft och driv under kursen entreprenörskap 100p. Hon har från egen produktion av ekologisk industrihampa utvecklat en produkt, fågelfrö, som hon både säljer via egen webbutik och
via ledande matbutiker i Visby och Uppsala. Sara är en bra kamrat och ett föredöme
för övriga elever på Naturbruksprogrammet. Hon deltar också i marknadsföringen
för att locka nya elever till utbildningen.
Webshop

https://www.yourvismawebsite.com/fro-uf

Facebook

https://www.facebook.com/FRÖ-UF-103802698270237

Nominering av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2021
Skola: Grans Naturbruksgymnasium
Anmälare: Monica Blomberg, E-post Monica.Blomberg@pitea.se
Telefon: 0911-697802
Elevgrupp som anmäls: Hemmingsgarne (Valter Holmberg och Johan Isaksson) i L19LB på Grans
naturbruksgymnasium. Jag kanske kan återkomma med något projektnamn längre fram om det blir
aktuellt.
Motivering:
Johan och Valter går båda lantbruksinriktningen på Grans, där det i alla kurser märks att de brinner
för lantbruket. De är ambitiösa och engagerade elever, oavsett om det handlar om praktiska eller teoretiska ämnen. Deras projekt i entreprenörskapskursen handlar om att producera egengjort garn av ull
de tagit från fåren på Johans familjs gård och de använder sig av traditionella verktyg såsom spinnrock och karda. De skriver själva om sitt projekt ”Vi båda har en stor koppling till den väster- och
norrbottniska landsbygdskulturen. Alltså kände vi starkt till att uppleva hur det gick till förr i tiden
med att framställa garn med spinnrock”. I entreprenörskapskursen har de ett gott samarbete och tar
stort ansvar för sitt projekt, både under och efter lektionstid, ett tydligt exempel på detta är när de tar
med en spinnrock till skolan för att kunna arbeta på ledig tid. Det märks väl i deras projekt att de tar
tillvara på de kunskaper och resurser som finns omkring dem, då de dels nyttjat kunskap från närstående om hur en spinnrock använts samt att de nyttjar ull som annars hade gått till spillo. Deras projekt visar på en god entreprenöriell anda och en vilja att ta tillvara och bevara arbetsmetoder vi använt förr och visar en stolthet kopplat till sitt projekt och vad de jobbar emot. Det är tydligt att de ser
en framtid i lantbruket. Därför ser vi det som en självklarhet att nominera denna grupp.

Nominering av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2021
Skola: Lilleruds Naturbruksgymnasium
Anmälare, Chriss Mellgren, E-post: chriss.mellgren@lillerud.se
Tel./mobil 070-379 87 81
Elevgrupp som anmäls: Tote-ally Bags UF (Saskia Wilstra)
Motivering:
Saskia är ensam i sitt företag, Hon syr upp olika påsar till
frukt och grönsaker av återvunna tyger.
Då alla vuxna människor måste handla i alla fall någon
gång i veckan såg Saskia möjligheten att sy upp hållbara
påsar för att minska användningen av plast.
Saskia har visat en stor drivkraft genom att vara aktiv med
att synas i olika sociala medier med sina produkter där hon
samtidigt ger enkla tips på hur man kan tänka på miljön.

https://www.facebook.com/toteallybagsUF
https://www.instagram.com/toteally_bags_uf/

Nominering av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2021
Skola: Munkagårdsgymnasiet, Tvååker
Anmälare; Eva Ingvarsson, E-post eva.ingvarsson@regionhalland.se
Tel./mobil 0709-59 60 17
Elevgrupp som anmäls: Halländska Rotfrukter UF
(Ellen Svensson, Johan Svensson, Oliver Johansson)
Motivering:
I kursen Entreprenörskap startar eleverna på Munkagårdsgymnasiet
fiktiva företag inom Ung Företagsamhets koncept.
Ellen, Johan och Oliver har startat UF-företaget Halländska Rotfrukter
UF. De har tillsammans odlat fram rotfrukter som de säljer och på
grund av rådande pandemi även erbjuder att leverera hem till kundens
dörr. De har under odlingsprocessen försökt att arbeta så hållbart som
möjligt och företagets primära mål är ge kunden en förståelse för hur
viktigt det är att köpa närproducerad mat.
Affärsidén skapades på våren 2020 då kursen Entreprenörskap startade och de fick på så vis hela våren och sommaren till att kunna odla sina rotfrukter. Eleverna hade då kontakt med gården Tångagård, mellan Tvååker och Falkenberg, som odlar ekologiska grönsaker och skaffade därmed en rådgivare som kunde stötta med diverse saker för att kunna odla fram det som sedan skulle säljas under
höstterminen. Till skillnad från skolans andra UF-företag startade detta företag tidigare än planerat,
vilket gjorde att de själva tillsammans fick lösa alla problem och annat som uppstod under uppstart
och drivandesfasen. Med det vill jag mena att det är en styrka i sig och något jag inte upplevt tidigare
under de år som jag undervisat i Uf-företagande.
Halländska Rotfrukter UF:s medlemmar är väldigt drivna i allt de tar sig för och har marknadsfört sig
utifrån alla konstens regler, vilket gjort att försäljningen av rotfrukterna kom igång direkt efter skörd.
Eftersom affärsidén är att leverera de egenodlade rotfrukterna hem till kundens dörr, har det även inneburit att eleverna lagt ner en hel del tid utanför skolans ramar.
Förutom sitt UF-företagande presterar de fina resultat i skolan och de brinner för sin yrkesinriktning
Lantbruk. Alla ser de möjligheter, kanske blir de företagare i framtiden och de kommer absolut alltid
utgå ifrån och fokusera på en hållbar framtid ur ett klimatsmart perspektiv.
Instagram; hallandskarotfrukteruf
Facebook; Halländska Rotfrukter UF, https://www.facebook.com/hallandskarotfrukteruf

Härmed nominerar jag Siljans Choklad UF
till Ung-Ullbaggestipendiet 2021!
Siljans Choklad UF består av de fyra driftiga tjejerna Alice Olsson, Ellinor Roos, Felicia Öhrnell och
Ronja Roos. Alla går de sista året på Hästskötarinriktningen här på Stiernhööksgymnasiets
Naturbruksprogram.
Under dessa år har de visat prov på innovativt tänkande, då de kommit med förslag på förbättringar
som de ser kan göras här på skolan, såväl som när de varit på företag under studiebesök och APL.
Bland annat har de i en uppgift om stallbyggnader och hästarna välmående visat stor insikt i hur ett
väl genomtänkt stall blir en säker arbetsplats både för människor och djur. Eleverna har under
innevarande läsår startat och drivit sitt UF-företag i Entreprenörskapskursen, ett företag som gör sina
egna chokladkakor, både av ljus och mörkchoklad,
och med olika varianter av topping, elegant inslagna i
en egendesignad förpackning, som är tydlig i sitt
innehåll och sitt miljötänk, välförankrat i de 17
globala målen. De har ett väl fungerande samarbete
och kompletterar varandra väldigt bra med sina olika
personliga egenskaper och färdigheter. Deras
produktion och försäljning har varit igång sedan
början av december och de har redan påbörjat
samarbeten med andra företag, både vanliga företag
och andra UF-företag. De har stött på en del
situationer som gett dem utmaningar, men de har
behärskat dem och kunnat gå vidare, efter att ha
analyserat läget och kommit på en bra väg att sig vidare. Redan i oktober var de med i sin första UFtävling, Årets Logga Dalarna, där de erhöll delad första plats! Den energi och kreativitet som de visar
på lektion är stor och flödande. Det smittar av sig på andra elever och stärker deras lärsituation här
på skolan.
Våra fyra nominerade har ett starkt engagemang inom hästsporten och en stark förhoppning att
kunna verka inom denna bransch i framtiden. Jag har förstått att det finns både tankar på att söka
jobb inom något av de större stallen och även att starta egna företag inom några år.
Det är med varm hand jag härmed nominerar dessa duktiga elever och hoppas på deras framgångar!
https://www.facebook.com/siljans.chokladuf/
https://www.instagram.com/siljanschokladuf/

Loman Lars Eriksson
Lärare inom Entreprenörskap

Anmälan av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2021
Skola: Stora Segerstad Naturbrukscentrum
Anmälare, Malin Thestrup
Tel: 010-244 26 10

E-post: malin.thestrup@rjl.se

Elevgrupp som anmäls:

Klockrent UF

Vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum finns fyra elever i årskurs 2 vid Naturbruksprogrammets inriktning Lantbruk. Tillsammans driver de UF-företaget Klockrent UF.
Eleverna heter Jenny Andersson, Regina Carlzon, Isak Magnusson och Tim Svensson,
vilka alla har visat prov på att de har förmåga att gå från tanke till handling, göra något
tillsammans och använda sina styrkor i form av öga för design, drivkraft, noggrannhet
och praktiska handlag.
Deras affärsidé är att tillverka väggklockor av trätrissor som de får efter att skogseleverna på skolan har övat på att såga med motorsåg. Urverk och visare köps in och monteras och siffrorna bränns in för hand. Klockorna får ett unikt utseende genom att siffrorna 12, 3, 6 och 9 föreställer de fyra sädesslagen, alternativt fyra olika vallväxter, t.ex.
timotej och rajgräs, som liksom övriga siffror bränns in med brännpenna.
Tyvärr har rådande pandemi och distansstudier varit en försvårande omständighet för
tillverkning och försäljning, men eleverna har påbörjat tillverkning av prototyp och
marknadsför sig via sitt Instagramkonto med samma namn som företaget.
Deras val av produkt passar den kundgrupp som liksom de själva gillar livet på landsbygden och landsbygdsföretagande.
För att nå sina företagsmål krävs engagemang, samarbete och nätverkande,
något som dessa elever visar att de behärskar väl. I sin affärsplan har eleverna
visat att de har god förmåga att förstå
alla delar från idé till färdig produkt;
hur de ska ordna materialråvara, lokaler, utrustning och transporter, samt
vilka kostnader som är förknippade
med denna affärsidé. Utifrån detta är vi
övertygade om att de kommer nå sitt
mål med tillverkning och försäljning
trots de omständigheter som råder för
gymnasieeleverna just nu.

Nominering av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2021
Skola: Strömma Naturbrukscentrum
Anmälare: Anna Elsius, E-post: anna.elsius@strommanatarbruk.se
Tel./mobil 070-630 99 65
Elevgrupp som anmäls: Strömmaskolans Traktorförening.
(Robin Persson, Rasmus Edman. Emil Elsius, Magnus Hultén, Johannes Andersson, Albin
Johansson)
Motivering:
Strömma Naturbrukscentrum vill nominera Strömmaskolans Traktorförening till Ung-Ullbaggestipendiet 2021. Startskottet för föreningen gick i mars 2020 strax innan skolan
stängde ner och övergick till distansstudier.
Föreningen bildades som en uppgift i ämnet Entreprenörskap under gruppens 2:a läsår på
skolan och har sedan drivits vidare av sina bildare. Under detta corona-tyngda år har gruppen
arbetat vidare med sin förening och under höstterminen ordnade dom Strömmaskolans Traktorvecka, där alla elever som ville och hade möjlighet fick ta med sig sina egna traktorer till
skolan, Under veckan ordnade föreningen traktoranknutna aktiviteter av olika slag och även
här var alla elever välkomna att delta. Exempel på aktiviteter som ordnades var: mekarkväll,
precisionskörning och såklart den populära traktorparaden där alla ekipage deltog. Inlägget
på skolans sociala medier om traktorparaden fick stor spridning både på Facebook och Instagram, något vi tackar gruppen för!
Drivkraften i gruppen är stor och viljan att leva på landsbygden och arbeta där är självklar
för samtliga. Värt att nämnas är att föreningens kassör Johannes bor och pendlar till skolan
varje dag från Angered en resa på 1,5 timma enkel väg med kollektivtrafik. Johannes har
ingen lantbruksbakgrund men är ändå fast besluten att det är just lantbruk han vill syssla med
i livet. Han sparade ihop pengar och köpte sig en egen John Deeretraktor som numera står
parkerad hemma på villagatan i Angered – snacka om intresse och drivkraft!
Gruppen har genom bildandet av Traktorföreningen bidragit med fritidsaktiviteter för hela
skolan och gruppen har samtidigt varit goda förebilder för dom yngre eleverna. När nu gruppen kommer att ta studenten i juni hoppas vi att Strömma Traktorförening lever vidare genom engagemang från elever i våra andra årskurser.

Nominering av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2021
Skola: Ridsportgymnasiet Strömsholm
Anmälare: Eva Damberg, lärare Entreprenörskap, E-post: eva.damberg@rsflyinge.se
Tel./mobil: 0220-451 03/070-658 38 28
Elevgrupp som anmäls: Easy Roll UF
(Amanda Lindahl, Lina Oghammar, Molly Brunner, Frida Malm)
Motivering:
Eleverna har genom egen väldokumenterad kunskap inom hästnäringen
samt genom marknadsundersökningar, utvecklat en innovation. Den
sparar tid och är ergonomisk och hållbart utvecklad. Det är en bärbar
benlindeupprullare, som gör att ryttare och stallpersonal snabbt och enkelt rullar upp sina benlindor var som helst. Innovationen fyller ett
tomrum på marknaden.
Eleverna har från starten av UF-företaget visat en stark drivkraft och en mycket god samarbetsförmåga och har ett samarbetsavtal. De visar utmärkta entreprenöriella egenskaper i skolan och fördelar uppgifterna väl mellan sig. De är aktiva och drivna och har på egen hand
sökt upp tillverkare av prototyper och steget till kommersiell tillverkning är inte långt borta.
De har skickat in bidrag till flera av UF:s tävlingar inför den regionala UF-finalen i Västmanland (digital e-week vecka 11, 2021). I sin Affärsplan har de planer på att starta ett aktiebolag efter att UF-företaget har avvecklats i maj 2021. Företaget har goda möjligheter att
skapa arbetstillfällen på landsbygden
Följ gärna eleverna på
Instagram: easyrolluf, https://www.instagram.com/easyrolluf

Nominering av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2021
Skola: SG Södra Viken
Anmälare: Anna Thorstensson, E-post: anna.thorstensson@sunne.se
Tel./mobil: 0732708127
Elevgrupp som anmäls: Värmlandselden UF
(Anders Brander, Joel Nyman, Mattias Elgh, NB programmet åk3)
Motivering:
Denna trio har gemensamt att de uppvisar en ständig vilja att lära
sig mer och har ett bra driv i det de gör om det så är praktiska eller
teoretiska moment i sin utbildning. Under detta läsår har de startat
upp UF företaget Värmlandselden UF, som man kan följa på Instagram (se länk nedan). De har gjort en tydlig rollfördelning mellan sig i sitt UF företag och de hjälps åt att lösa de “problem” som
uppstår och stöttar alltid varandra. Man får den känslan när man
pratar med en i företaget så har alla tre fått vetskap och information vilket tyder på bra kommunikation och samarbetsförmåga.
De har visat på innovativt tänkande då deras UF företag erbjuder egentillverkade eldkubbar
med tre timmars brinntid och de erbjuder dessutom törstickor som paketeras buntvis med
snöre. De har ett medvetet hållbarhetstänk då de har tagit tillvara på torrgran för eldkubbarna
och töretall för törstickorna. Deras tanke är att eldkubben inte ska behövas tändas med lättantändlig vätska (tändvätska el liknande) utan erbjuder en bunt paketerade törstickor som ett
miljövänligare alternativ. Före försäljning har de testat sin produkt och tagit tid på brinntid,
produkten är en stockfackla ett alternativ till marshall eller en vacker värmekälla för att koka
kaffe eller liknande vilket man kan se på Värmlandseldens instagramkonto. De erbjuder
även utkörning av sin produkt. De har marknadsfört sig digitalt och riktar sig till en tydlig
målgrupp citat från deras affärsplan: “Vår målgrupp är människor i alla åldrar som gillar att
vara ute i naturen och gillar vildmarks livet. Målgruppen i vårt kontaktnät är främst jägare samt
friluftsmänniskor. Eftersom vår produkt lämpar sig till utomhusbruk". På deras instagramkonto

kan man följa deras tillverkning från trädfällningen till eldkubb och se bilder på när den färdiga produkten används. De har lyckats bra med sin försäljning hittills, redan nått sitt försäljningsmål vilket tyder på en konkurrenskraftig, närproducerad produkt från de värmländska
skogarna.
https://instagram.com/varmlandselden?igshid=x5whns4mwxav
https://www.facebook.com/VarmlandseldenUF

Nominering av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2021
Skola: Naturbruksskolan Uddetorp
Anmälare, Karin Rosén, rektor samt Oskar Granehed, lärare
Tel./mobil 073-0466740
E-post: karin.rosen@vgregion.se
Elevgrupp som anmäls: Mineralådan UF (Elias Karlsson & Ludvig Max)
Motivering:
Naturbruksskolan Uddetorp, Skara har som obligatorium
att alla elever i entreprenörskapskursen gymnasiets årskurs
tre driver ett företag i enlighet med Ung Företagsamhets
koncept.
Naturbruk Uddetorp är begränsade av att läsåret är kortare
för skolans elever jämfört med vanliga gymnasieskolor när
elevernas praktikperiod förkortar läsåret och ”UF-året”
med ca 10v (2,5mån).
Uddetorps tanke med UF-företagens verksamhet är att de
ska fokusera på utveckling av till de gröna näringarna, dvs till det område där skolan verkar
och syftar till att ta tillvara den starka drivkraft som våra elever visar i att utveckla sig själva
och den näring där eleverna är utbildade.
Elias Karlsson och Ludvig Max driver UF-företaget ”Minerallådan UF”. Företaget har vidareutvecklat en viktig produkt för betesdrift av djur. Minerallådor används för att ge djur på
bete nödvändiga mineraler/näringsämnen.
Karlsson/Max var tidigt i kursen tydliga med sin affärsidé och produkt, vilket baserades på
att Karlsson köpt andra tillverkares minerallådor men fann dom vara bristfälliga. Karlssons
familj bedriver uppfödning av nöt, utanför Ljung Herrljunga Kommun. De båda konstruerade snabbt en effektiv produkt för ändamålet och tog till sig synpunkter på produkten. Deras
unika konkurrensfördel ligger i en stark/styv träkonstruktion vilket ger deras produkt en lång
livslängd samt en miljöfördel.
Minerallådan har utan större marknadsföring nått en bra marknad, varit lyhörda för kunders
önskemål och kommer troligen att överleva deras UF-år, i en eller annan form.
De båda eleverna bor och verkar på landsbygden och påvisar ett sunt företagande och stark
drivkraft. De har båda visat stort engagemang och god samarbetsförmåga under kursen.
https://www.instagram.com/mineralladanuf/
https://www.facebook.com/Minerallådan-uf-116924480180690/

Nominering av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2021
Skola: Vreta Utbildningscentrum
Anmälare: Magnus Löfkvist, lärare i Entreprenörskap, E-post: magnus.lofkvist@nbg.nu
Tel.nr: 070-2553060
Elevgrupp som anmäls: Buzy Bees UF
(Matilda Lindahl, Amelie Johansson, Evelyn Allen Öhnström, Hanna Dagnert, Ellinor Hyllendahl)
Motivering:
Matilda, Hanna, Amelie, Ellinor och Evelyn läser tredje året på Naturbruksprogrammet med högskoleförberedande profilering på Vreta Utbildningscentrum. Buzy Bees UF drivs av fem engagerade och starka personligheter,
som alla förenas i övertygelsen om att förändring är möjlig. Olikheterna i
gruppen kompletterar och tillför viktiga delar i företaget istället för att ses
som hinder. Företaget har en tydlig målbild och har i dessa märkliga tider visat på en stor anpassningsförmåga och ser stora möjligheter till utveckling
med hjälp av sin närproducerade honung. Honungen är inte bara en produkt utan också ett medel för
att medvetandegöra binas centrala funktion i vår livsmedelsförsörjning hos den stora allmänheten, för
en hållbar framtid.
https://www.facebook.com/Buzy-Bees-UF-101717795070269

Nominering av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2021
Skola: Öknaskolan
Anmälare, Anders Eriksson, E-post anders.eriksson@oknaskolan.se
Tel./mobil 0705656298 ...
Elevgrupp som anmäls: WIA Clothes UF
(Andrea Bille, Agnes Johansson, Lisen Hyll, Johanna Wihlborg och Sara Widén)
Motivering:
WIA Clothes UF är ett UF-företag med 5 tjejer som vill uppmärksamma och lyfta kvinnorna inom de gröna näringarna.
Gruppen driver sitt UF-företag på ett utomordentligt sätt. De uppvisar god samarbetsförmåga, stark drivkraft och är goda föredömen.
Företagets affärsidé finns här: Vår affärsidé är att genom klädförsäljning lyfta och uppmärksamma främst kvinnor inom de gröna näringarna. Våra produkter är schysst tillverkade på beställning och fraktas
uteslutande i återvunna kartonger. Således bidrar våra produkter till
hållbarhet på flera olika sätt. Våra produkter riktar sig till alla de som, precis som vi, är trötta
på att se stora skillnader när det kommer till könsfördelning i de gröna näringarna.
Våra produkter är tryckta med vår logga och en text med ett kort tydligt budskap om skillnaderna mellan könen. Vi har ett samarbete med LRF's Jämställdhetsakademi där vi kommer
skänka en del av vinsten till dem och således kommer vi kunna göra mer skillnad "på riktigt".
För utförlig info om gruppen och UF-företaget samt foto, se deras hemsida:
https://www.wiaclothes.com.se/startsida
https://www.facebook.com/WIAClothesUF/
https://www.instagram.com/wiaclothesuf/

