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Naturbruksprogrammet
/inriktning skogsbruk





Entreprenörskap 100 p

Obligatorisk kurs för 
naturbruksprogrammet åk 3

Läsåret 20/21 33 elever 14 företag
Läsåret 21/22 30 elever 17 företag



Utmaningar

Kursen förlagd till årskurs 3
Konkurrerar med elevens fokus på APL och arbetsliv
Elever vill ogärna lämna sin comfort zone
Tjänsteföretag
Enmansföretag



Framgångsfaktorer

Inspirationsföreläsare
Tätt samarbete med näringslivet
Två lärare
Teams som plattform



Obligatoriska moment enligt UF konceptet – digital 
affärsplan, min 2 säljtillfällen etc.

Lokala obligatoriska moment – inom de gröna
näringarna, hållbarhet, minst 1 regional tävling, 
mässdeltagande digital/fysiskt och en social kanal för
UF företaget, filmpresentation och deltagande i UF-
gallerian

Lokala entreprenörer som inspiratörer - elevernas egna
intervjufrågor som underlag för föreläsningen.

Delta på workshops som hålls av 
lokala näringslivsaktörer– idégenerering, social kanal, 
ekonomi och säljteknik.

Samarbete med andra elever på SG Broby

Teamschatt för varje UF företag och UF företagets
sociala kanal som loggbok



Samarbete med lokala näringslivsaktörer

Workshops som hålls av lokala näringslivsaktörer under första delen av 
kursen:

• Idégenerering, coachning - UF Värmland

• Tema strategi på Social kanal - Företagsutvecklare vid Näringslivsenheten, Sunne kommun

• Tema Företagets ekonomi - Fryksdalens sparbank

• Tema Faktura och Bokföring - Ludvig C:o

• Tema Säljteknik - bilförsäljare Wafab bil





Samarbetet med lokala näringslivsaktörer
workshop på hösten & jury på våren
• Lokala tävling på skolan varje tävlingsbidrag bedömdes av en extern jury 

emot slutet av kursen genom besök på sociala kanaler och intervjusamtal
med de företag som blev utvalda utifrån kritierier nedan:

• Årets mest hållbara företag - Hållbar affärsidé? Tanke på återbruk? Lönsamhet?

• Bästa sociala kanal - Vem/vilka presenterar sig bäst på sociala medier? Väcker
intresse och har en genomtänkt strategi?

• Bästa helhetsintryck - UF företaget (personerna) väcker intresse, nyfikenhet och
visar en röd tråd genom allting.



Samarbete med elever vid Grafisk produktion 
på SG/Broby
Vi testade ett nytt koncept i år med samarbete över program

Våra elever fick göra moodboard och tillsammans med elever som läser 
till originalare få fram logotyper till sina UF-företag



Exempel på 
logotyper



sodraviken.se

@sodraviken

#sgsödraviken

http://www.sodraviken.se/


Tack för idag!


