
Rapport från träffen kring 

Entreprenörskap med UF 

 
Tid: torsdag 14 april kl 15-17 

Plats: Hortlaxskolan 

Antal deltagare: 20 pedagoger + två utbildare från 

Ung Företagsamhet samt Anna Carlsson från 

Teknikens Hus. 

 

Deltagarna: 

Den här träffen lockade deltagare från åtta olika skolor. Två pedagoger från 

lågstadiet, två från mellanstadiet, fjorton högstadielärare samt en SYV och en 

rektor. Könsfördelningen på de 20 deltagarna var 15 kvinnor och 5 män. 

 

Innehåll: 

Vi inledde som vanligt med att fika och hälsa deltagarna välkomna. Denna gång 

hade vi även andra pedagoger än de vi vanligtvis riktar oss till, eftersom 

innehållet riktar sig över alla kursplaner. Det kom denna gång förutom de 

sedvanliga matte och NO-lärarna, SO-lärare, men även språk, musik och bild. Vi 

passade därför på att berätta lite mer kring RegTek och den verksamhet vi har. 

Efter att Anna berättat kring vad som händer både på Teknikens hus och andra 

projekt så lämnade vi över till dagens utbildare ifrån Ung Företagsamhet, UF.  

De berättade om vad entreprenörskap är, sin verksamhet och dess mål samt hur 

vi i skolan kan använda oss av dem. De visade det skolmaterial de utarbetat för 

grundskolans olika åldrar. Tre olika utbildningspaket som inspirerar till 

entreprenöriellt tänkande på olika sätt. Efter deras presentation, fick vi tillfälle 

att titta närmare på materialen och prova det vi önskade. Varje skola fick 

dessutom med sig två klassuppsättningar av valfria paket.  

Vi hann även med en bra diskussion/erfarenhetsutbyte kring en 

entreprenörskapsvecka, som Hortlax skola genomförde i höstas, och som Sjulnäs 

planerar i någon form kommande höst.  

Hur gick det? 

Deltagarna var nöjda och kände att de fått användbara tips oavsett vilket ämne 

de undervisade i. Att UF kommer ut, kostnadsfritt, till skolor som önskar, för 

att hålla i lektioner, tipsa pedagoger eller annat man kan tänka sig kring 

entreprenörskap var en glad överraskning för många. Förhoppningsvis något flera 

av oss kommer att använda oss av framöver. Självklart är det också alltid ett 

plus då deltagarna får med sig material att direkt kunna använda i klassrummet! 
 



 

 

 

 


