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Lärare, undervisar i Entreprenörskap, Företagsekonom
i 1 &

 2



�
Skolan som

 helhet
G

rundades 1902
Vi som

 arbetar här ca 80 personer i personalstyrkan
I runda tal 230 elever
Skolan är belägen ca 20km

 so om
 Jönköping

�
Lantbruksinriktning

�
Häst

�
Särskola

�
Djurvård

�
Trädgård

�
Vuxenutbildning
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Äm
net Entreprenörskap

U
ndervisningen i äm

net entreprenörskap 
ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:

1.Förståelse av vad entreprenörskapet innebär för 
individer, organisationer, företag och sam

hällen.
2.Förm

åga att om
vandla idéer till praktiska och 

m
ålinriktade aktiviteter för att starta ett projekt 

eller fiktivt företag.
3.Förm

åga att genom
föra ett projekt eller driva ett 

fiktivt företag.
4.Förm

åga att avsluta och utvärdera ett projekt eller 
fiktivt företag.

5.Kunskaper om
 hur idéer och produkter skyddas 

genom
 lagar och andra bestäm

m
elser.

6.Förm
åga att använda företagsekonom

iska m
etoder.
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Inledning kursen-ŐĞ�ďĂŬŐƌƵŶĚ�ƚŝůů�ǀĂĚ�ƐŽŵ
�͟ŬĂŶ͟�

vara entreprenörskap sam
t m

etodik i projekt

Film
 om

 Steve Jobs liv (Applegrundaren) Förändrade tre branscher under sin livstid, telefoni, m
usik och 

film
branschen

&ŝůŵ
ƐĞƌŝĞŶ͕��͟E

ćƌ�^ǀĞƌŝŐĞ�ďůĞǀ�ƌŝŬƚ͟�;Ronald Fagerfjäll berättar och m
edverkar gör bland andra Lotta Gröning 

och Peter W
allenberg)

Introduktion till m
etodik i att bedriva projekt-hur fungerar m

etoden? Vad kan sägas vara ett projekt?

I sam
band m

ed detta tilldelas eleverna en uppgift som
 syftar till att välja ut en 

entreprenör, kvinna eller m
an som

 haft eller har betydelse för sam
hällsutvecklingen via 

sin gärning.



Introduktion till U
F-inspirationsdag
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�
Bjuder in U

F-inspiratör
�

Delar erfarenheter
�

M
indre w

orkshops-idébank
�

Hur går m
an tillväga? 

�
Kan m

an vara 10 personer?



Tidslinje

Introduktion till vad är egentligen Entreprenörskap?

Betydelse för sam
hälle och individ

Titel

Valm
öjlighet, U

F-konceptet, eget projekt och eventuellt 
fiktivt företag (övningsföretag) Hur kan m

an bearbeta en 
idé till färdig produkt

Idé

Hur arbetar m
an m

ed en budget? Varför bokföra? Hur 
bokför m

an? Företagsekonom
iska principer-lagar 

Im
m

ateriella rättigheter-patent, designskydd etc.
Ekonom

i

Vilka roller skall vi ha? Bank? Inbördes avtal, styrelsem
öte

O
rganisation

Presentation projekt, avslut U
F-företag/övningsföretag

Bokslut-utvärdering projekt-vad har vi lärt oss?
Avslut&

 
utvärdering
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Kärnvärden

Kunskap
För att du ska bli yrkesm

ässig krävs 
kunskap inom

 m
ånga olika äm

nen. 
Alla kurser du läser ger 

tillsam
m

ans yrkesm
ässighet.

Initiativförm
åga

På vår skola utvecklar du din 
förm

åga att ta egna initiativ, det 
vill säga att du lär dig att se vad 

som
 behöver göras och utför 

det.

Självförtroende
Vi arbetar alla för att ditt 

självförtroende ska stärkas så att 
du känner att du är duktig på det 

du tar dig för

Social kom
petens

För att bli yrkesm
ässig krävs att 

du har social kom
petens, som

 till 
exem

pel att du kan sam
arbeta 

m
ed andra m

änniskor, denna 
förm

åga utvecklas under hela din 
utbildning.

Ansvarstagande
Ansvarstagande

skapas när du 
utför dina arbetsuppgifter, till 

exem
pel att du har m

ed dig rätt 
m

aterial till lektionerna och är 
ändam

ålsenligt klädd när 
skyddsutrustning krävs.

Helhetssyn
U

tbildningen ger dig förm
åga att 

överblicka situationer du ställs 
inför i ditt fram

tida yrke.
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Tack
Tenhults naturbruksgym

nasium

2/2/20XX
PRESEN

TATIO
N

EN
S RU

BRIK
8


