Ansökan om finansiering för
verksamhetsåren 2019/2020 till
2021/2022
Läsår

Antal invånare
per 31 dec 2017

Finansiering
Hylte kommun

2019/2020

10 990

27 475

2020/2021

10 990

27 475

2021/2022

10 990

27 475

Summa 3 år

82 425

Hylte kommun intygar här att de stöder Ung Företagsamhet Hallands verksamhet
med 2,5 kr per kommuninvånare under verksamhetsåren 2019/2020 till 2021/2022.
Fakturering görs i januari varje år med start 2020.

________________________
Datum

________________________
Christer Grähs, Arbets- och näringslivschef Hylte Kommun

Sökande och initiativtagare:
Ung Företagsamhet i Hallands län
Box 881, 301 18 Halmstad
Org. Nr: 849201-7960
BG: 5873-4047
www.ungforetagsamhet.se/halland
Kontaktperson; Jenny Blomedal, Tf. Regionchef.
Efter 1 januari 2019 är det Ida Thorén Olsson, Regionchef

Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet är en ideell utbildningsorganisation med 24 regionkontor runt om
i landet som sedan 1980 verkar för att införa entreprenörskap och ett engagerat
näringsliv i det svenska utbildningssystemet. Genom Ung Företagsamhets utbildningar
på grundskolan och gymnasiet ges ungdomar möjlighet att utveckla kreativitet,
företagsamhet och entreprenörskap. Vår vision är att vi skall vara bäst i Sverige på att
ge unga människor en tro på sin egen företagsamhet. Under de 38 år som Ung
Företagsamhet verkat i Sverige har verksamheten utvecklats och efterfrågan från
utbildningssystemet ökat varje år nationellt.

Grundskola
Genom Ung Företagsamhet utvecklar eleverna sina entreprenöriella förmågor redan i
tidig ålder. Genom kreativitet och nyfikenhet lär de sig lösa problem och förverkliga
sina idéer. Eftersom grundskolan är tre gånger så stor vad gäller antalet elever,
jämfört med gymnasiet, är vårt arbetssätt annorlunda på grundskolan. Här erbjuder
vi lärare tre olika läromedel, tilläggsövningar och workshops som är anpassade till
läroplanen. År 2017 använde 3200 lärare i Sverige våra läromedel.

Gymnasiet
Vår processutbildning UF-företagande ger ungdomar i åldern 16-20 år, möjligheten
att driva ett eget företag i utbildningssyfte under ett läsår som en del av sina
gymnasiestudier. Till sin hjälp har de utbildningsmaterial, rådgivare från näringslivet,
lärare och de personer som arbetar på Ung Företagsamhet. Syftet med konceptet är
att ge ungdomar inblick i hur ett företag fungerar, förberedas inför arbetslivet samt ge
kontakter inom näringslivet. Utbildningen utvecklar och uppmuntrar ungdomars
initiativförmåga, ansvarsförmåga och samarbetsförmåga. Vi ger unga människor
bättre förutsättning för framtiden. De får även erfarenheter med sig som inspirerar till
att ta steget till eget, vilket i det långa loppet kan bidra till kunskapsspridning,
företagsamhet och tillväxt i Halland. Vi vill att alla ungdomar i Halland ska erbjudas
att driva ett UF-företag någon gång under sin gymnasietid. Vi har ett naturligt
elevfokus i allt vi gör på gymnasiet – men vår huvudmålgrupp för att nå eleverna är
deras lärare. Läsåret 2017/2018 drev 29 731 elever UF-företag i Sverige, 999 av dessa
fanns i Halland.
Ung Företagsamhet Halland har goda relationer med skolor, lärare och skolledare och
vi har ett starkt stöd från näringslivet i det arbete vi gör. Vi vet att vårt arbete är
uppskattat och viktigt och vi vill fortsätta vara organisationen som gör skillnad för
våra unga.

Forskningen ger stöd åt UF-företagande
Samhällseffekten av Ung Företagsamhets verksamhet är framförallt att det skapas
kreativa och initiativrika medarbetare både till företagen och till den offentliga
sektorn. Vår systerorganisation i Danmark, Junior Achievement har nyligen tagit
fram tre forskningsrapporter som visar att ju tidigare man får börja med
entreprenörskap ju större effekt får det. Därav är vårt arbeta mot grundskolan
jätteviktigt.
I januari 2013 presenterades rapporten Effekter av utbildning i entreprenörskap - en
långtidsstudie av UF alumners arbetsmarknadspotential och företagande av docent
Karl Wennberg vid Stockholm School of Economics och Niklas Elert på Ratio.
Rapporten visar att UF-företagare senare i livet:

1. får högre medelinkomst
2. blir chefer i större utsträckning
3. har en högre etablering på arbetsmarknaden
Det resultatet ska sättas i relation till rapporten Övning ger färdighet – En
långtidsuppföljning av UF-företagares entreprenöriella karriärer i Sverige 19902007 som gavs ut 2011, även den av Karl Wennberg. Rapporten visar att UF-företagare:
1.
2.
3.
4.

startar företag i större utsträckning senare i livet
anställer fler personer i sina företag
har högre omsättning i sina företag
har längre livslängd på sina företag
…än de som inte har drivit UF-företag.
I licentiatuppsatsen What and How students percieve they learn when doing minicompanies in upper secondary school från 2017 slår forskaren Steven Hunter
Lindqvist fast att den som driver UF-företag även utvecklar förmågor som inte bara
har med företagandet att göra. Samarbete, muntlig kommunikation, planering,
ansvarstagande och självförtroende är färdigheter som de flesta elever i studien säger
att de utvecklar under sitt UF-år.
År 2016 togs rapporten En regional analys av UF-företagare och företagsamhet fram
som visar på att det inte spelar någon roll var i Sverige man bor för att
uppnå effekterna av UF-företagande. Kommuner som arbetar strategiskt med
näringslivsutveckling och samarbetar med Ung Företagsamhet skapar fler jobb och
bidrar till att invånarna stannar kvar eller flyttar tillbaka till sin hemkommun i högre
utsträckning.
UF-förtagande har sedan starten varit öppet för alla gymnasieprogram, men
möjligheten att driva UF-företag på skolorna har ofta av olika anledningar begränsats
till vissa program. Vår målsättning är att göra UF-företagande möjligt för alla elever att
välja någon gång under sin gymnasietid, oavsett vilken skola eller vilket program man
läser på. Genom att göra UF-företagande valbart för alla blir det Ung Företagsamhets
uppdrag att övertyga så många elever som möjligt att ta chansen.

Verksamheten i Halland
På grundskolan har vi i dagsläget 298 registrerade lärare i Halland. Till dessa skickas
nyhetsbrev där vi sprider goda exempel, de får ta del av tilläggsmaterial på vår hemsida
i inloggat läge och vi erbjuder workshops i våra läromedel. En framgångsfaktor på
grundskolan är att arbeta tillsammans med andra aktörer vilket vi gjort och gör i flera
kommuner.
Ung Företagsamhet Halland har under flera år verkat för att sprida konceptet UFföretagande till fler skolor och program. Läsåret 2017/2018 var det 999 elever som drev
UF företag, vilket motsvarar 29 % av en årskull.
Utav årets 999 UF-elever ser fördelningen mellan könen ut på följande vis:
45 % kvinnliga elever
55 % manliga elever

Andel UF-företagare per kommun

Kommun

Antal
elever
15/16
Falkenberg 154
Kungsbacka 213
Varberg
228
Halmstad
354
Laholm
62
Hylte
10

Procent
av
en
årskull*
36%
22%
35%
32%
45%
19%

Antal
elever
16/17
157
231
249
294
53
20

Procent
av
en
årskull*
33%
25%
39%
26%
33%
63%

Antal
elever
17/18
102
265
231
345
56
0

Procent
av
en
årskull*
22%
28%
33%
30%
33%
0%

*procent av en årskull baseras på årskurs 2 och 3 genom 2.
Under läsåret 2017/2018 har vi bland annat arrangerat följande
aktiviteter gällande basutbudet för UF-företagare:
•
•

•

Erbjudit tre klassrumsbesök med vår skolinspiratör. I starta-fasen, driva-fasen
och avveckla-fasen.
Kick Offer med föreläsningar från det lokala näringslivet i alla kommuner
(undantaget Hylte där det inte finns någon gymnasieskola med UFföretagande)
Inspirationsföreläsningar för blivande UF-företagare på länets gymnasieskolor

•
•
•
•
•

Regionala tävlingar & UF-mässa
Kontinuerlig support genom mail, samtal och skolbesök
Grundutbildningar för UF-lärare
Fortbildning för lärare i t.ex företagsekonomi
SM i UF-företagande. Förberedelser, teambildning och coachning inför SM i
UF-företagande för de företag som representerade Halland.

Flera aktiviteter har även genomförts genom annan överenskommelse: julmarknader,
partnerträff, deltagande i projektgrupper etc.

Verksamheten i Hylte
På grundskolan är det 36 stycken lärare registrerade från Hylte kommun.
Under 2017/2018 har vi varit delaktiga i Företagsambassadören och
Entreprenörsdagar i Hylte kommun.
Entreprenörsdagen:
Ung Företagsamhet var en del av programmet där vi träffade elever från åk 7-9 på
elevens val. Eleverna fick gå på studiebesök, komma på nya idéer och presentera
idéerna inför näringslivet.
Företagsambassadören:
Vi var med i planeringen av årets upplaga av Företagsambassadören för alla i årskurs
8. Ung Företagsamhet startade igång dagarna med inspirationsföreläsning om UFföretagande och entreprenörskap och lämnade över en övning som eleverna skulle
arbeta med från vårt läromedel.
Andel UF-företagare per skola i Hylte 2017/2018
Labora gymnasieskola har tidigare haft elever som drivit UF-företag men inte under
senaste läsåret. Här bearbetar vi rektor för att de skall starta igång med UFföretagande igen.
Skola

Antal elever som driver
UF-företag

Andel elever i % som
driver UF-företag på
skolan

Labora gymnasium

0

0%

IM Gymnasieenhet

0

0%

Målbild 2020/2021
Vi har en nationell målbild som sträcker sig till läsåret 2020/2021 och som vi jobbar
utifrån i Halland.
Grundskola
För att mäta om vi gör ett bra jobb, mäter vi ett NKI hos de lärare som arbetat med
våra läromedel på grundskolan.

Vi vill även att fler lärare ska använda våra läromedel i sin undervisning och i Halland
vill vi öka med genomsnitt 5 procent per år till läsåret 2020/2021.
Gymnasiet
Vi vill att antalet elever som driver ett UF-företag på gymnasiet ökar med genomsnitt
10 procent per läsår till läsåret 2020/2021.
Vi mäter även NKI hos våra lärare på gymnasiet, och utifrån en nollmätning läsår
15/16, stävar vi efter att öka kundnöjdheten med 10 procent varje år.
Vi till att det totala antalet ungdomar som uppnår intygsnivå i Ung Företagsamhets
utbildning UF-företagande (dvs genomför fem bas delar och tre tilläggsdelar) ska vara
minst 90 procent 2020/2021.
Alumni
Ung Företagsmhets arbete med UF-alumni syftar till att Halland och Sverige ska få
fler företagare och företagsanna människor. UF-alumni samlar före detta UFföretagare till ett nätverk som stimulerar till fortsatt företagande och företagsamhet
och alla före detta UF-företagare är välkomna. En ungdomsrepresenant från vårt
alumninätverk sitter även med som ledamot i vår Halländska styrelse.

Resultatuppföljning
- Utifrån vår målbild sätts delmål för varje läsår. Målbilden följs upp halvårsvis i
samband med styrelsemöten.
-Under avtalsåren bjuder vi in kommuner och regionen till möten för att rapportera
resultat.
- Under året har Ung Företagsamhet en kontinuerlig dialog med Region Halland samt
varje kommun. Ett exempel är de nyhetsbrev som skickas ut under året för att
informera om verksamhetens utveckling.
-Ung Företagsamhet upprättar även ett kalendarium över aktiviteter som händer i
Halland. Kommunerna blir inbjudan till aktiviteter som vi anordnar.

Prioriteringar och framtid
Det stora studieförberedande programmet Samhällsvetenskapsprogrammet är ett
program där vi har lågt genomslag. I samarbete med skolledning och
näringslivsrepresentanter kommer vi fortsätta att jobba med rekrytering av lärare och
en utökad elevkontakt på just dessa program.
Vi kommer även lägga fokus under kommande läsår på att få igång UF-företagandet
på fler Yrkesförberedande program och på Estet. Vi önskar att alla gymnasieskolor i
länet och samtliga program på dessa erbjuder eleverna en reell möjlighet att välja att
driva ett UF-företag någon gång under sin gymnasietid.
Lärarna är nyckeln i vårt arbete och här kommer vi jobba för att få fler UF-lärare. På
många skolor drivs fortfarande UF-företagandet av en engagerad lärare och det blir

väldigt sårbart om den personen slutar. Därför vill vi genom att utbilda fler lärare få
fler utbildade UF-lärare på skolan som kan stötta varandra i arbetet.
På grundskolan vill vi fortsätta komma ut på skolorna och hålla workshops. En
framgångsfaktor på grundskolan är att arbeta med andra aktörer för att få en annan
väg in och ett större gemensamt erbjudande. Detta vill vi fortsätta med.
Utmaningar framåt för Ung Företagsamhet Halland är:
- Skapa och upprätthålla en stabil finansiering för att fortsätta utveckla
verksamheten på grundskola och gymnasiet med bibehållen kvalité.
-

Behålla engagemanget och deltagandet på nya program, vilket är ett mer
personalintensivt arbete än vad vi vanligtvis bedriver.

-

Nå ut med våra grundskoleläromedel och workshops i hela Halland.

-

Öka upp den privata finansiering och engagera fler från näringslivet.

Ansökan om verksamhetsbidrag för UF-företagande läsåren
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
Halland behöver fler kreativa och driftiga medborgare som både startar nya företag och
utvecklar befintliga företag, föreningar och den offentliga sektorn. Det är mycket viktigt
att både den privata och offentliga sektorn ser den långsiktiga effekten och fortsätter
stötta vår verksamhet, för att vi tillsammans ska få fler företagsamma medborgare som
utvecklar vår region. Det är i skolan framtidens entreprenörer och medarbetare finns.
Ung Företagsamhet behövs nu mer än någonsin.
För att fortsatt kunna bedriva och utveckla Ung Företagsamhet i regionen ansöker Ung
Företagsamhet Halland härmed om 27 475 kronor per år från Hylte kommun under
läsåren 2019/2020, 2020/2021 och 2021/22. Faktura skickas i januari varje läsår.
Önskas mer information kommer vi mer än gärna och berättar om verksamheten i
regionen samt besvarar era eventuella frågor.
Halmstad 2018-09-21

Jenny Blomedal
Tf. regionchef
Ung Företagsamhet Halland
0708 633 430

