
Utmärkelsen Årets Skola gick till Västerås under SM i Ung
Företagsamhet
Tidigare under tisdagen utsågs vinnarna i UF-företagande på Stockholmsmässan där hundratals gymnasieelever deltagit under
SM i Ung Företagsamhet. ABB Industrigymnasium vann utmärkelsen Årets Skola. Även prisen Årets Lärare och Årets Arbetslag
delades ut under kvällen. Totalt 750 elever och 230 företag deltog i SM.

Svenska mästerskapet i Ung Företagsamhet invigdes på måndagen 11 maj. Totalt har 750 elever och 230 UF-företag deltagit under tävlingen
som pågått under två dagar. De deltagande eleverna kommer från hela landet och har via regionala deltävlingar tagit sig till SM som är kulmen
på deras UF-år. På plats i Stockholm har de visat upp sina företag samt träffat och inspirerats av andra UF-företagare.

- I år har vi slagit rekord i antal deltagare med över 24 000 gymnasieelever som drivit UF-företag. Av dem har 750 varit här i Stockholm och
kämpat om SM-medaljerna. Det är fantastiskt att så många har fått lära sig om entreprenörskap under året som gått, säger Cecilia Nykvist,
vd på Ung Företagsamhet i Sverige.

ABB Industrigymnasium i Västerås vann utmärkelsen Årets Skola med motiveringen:

”Årets UF-skola har en tydlig strategi och en visuell plan för vad de vill åstadkomma, något som genomsyrar elevernas utbildning redan från
första skoldagen. Lärarna har en mycket hög tilltro till elevernas förmåga att vara företagsamma. Eller som en elev har sagt- Skolan erbjuder
dörrar, men vi elever måste öppna dem själva. Skolans uppfattning, att viktig kompetens även finns utanför skolans väggar, visar sig inte minst
i samarbetet med regionens företag. Det inte bara berikar och gör utbildningen bättre, utan är avgörande för elevernas utveckling. Det
imponerande sätt med vilket skolan väver samman UF-konceptet med övrig utbildning sporrar eleverna att anta utmaningar som i sin tur leder
till att världen blir en ännu bättre plats att leva i. Det framgår både i detalj och helhet att den vinnande skolan 2015 är ABB Industrigymnasium i
Västerås.”

Priset Årets Lärare gick till Kerstin Hansson från Westerlundska gymnasiet i Enköping. Motiveringen löd:

”Genom uthålligt och långsiktigt arbete har den nominerade utvecklat ett väl integrerat UF-företagande på en stor skola. Alla elever, oavsett
program, får möjligheten att vara del av en större gemenskap. Detta inkluderar även lärlingsprogram och särskola.”



Vinnarna av titeln Årets Arbetslag kom från Björknäsgymnasiet i Boden. Juryn motiverade deras vinst med orden:

”Årets arbetslag har sin kärna i Ung Företagsamhet och arbetar aktivt med entreprenöriellt lärarande vilket löper som en röd tråd genom
verksamheten. Genom att arbeta med ett coachande förhållningssätt ger arbetslaget eleverna stöd och vägledning istället för facit, vilket
skapar engagemang hos både elever och lärare. Det här är ett arbetslag som har ett långsiktigt mål med sitt arbete och som även har hittat
flera ytor för att arbeta med det lokala näringslivet. Arbetslagets lärare inspirerar andra program och lärare genom sitt ämnesövergripande
arbete, sitt engagemang och att de lyckas få eleverna att behålla fokus genom hela gymnasiet.”

För ytterligare information: 
Fotografier fria för publicering, resultatlistor samt mer information finns på: https://www.flickr.com/photos/ufsverige/sets/72157652053197719
och www.ungforetagsamhet.se

Kontakt:  

Cecilia Nykvist, vd Ung Företagsamhet 
Tel: 08-783 80 88 , e-post: cecilia.nykvist@ungforetagsamhet.se

Staffan Ekstrand, tf kommunikationsansvarig på Ung Företagsamhet i Sverige
Tel: 072-712 99 48, e-post: staffan.ekstrand@ungforetagsamhet.se

UF-företagande läsåret 2014/2015:

Antal regioner Ung Företagsamhet har verksamhet i: 24 (24)
Antal elever som driver UF-företag: 24 415 (21 901)
Antal UF-företag: 7 596 (6 709)
Antal UF-lärare: 1 517 (1 431)
Antal UF-rådgivare: 6 825 (7 369)
Antal skolor som har utbildningen: 573 (562)
Antal kommuner där utbildningen erbjuds: 205 (210)
Antal elever som drivit UF-företag sedan starten 1980: Ca 300 000

Siffrorna inom parentes avser läsår 2013/2014. Källa: Ung Företagsamhets egen statistik.

Om Ung Företagsamhet 
Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation. Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap
genom processutbildningen UF-företagande. Läsåret 2014/2015 driver 24 415 gymnasieelever företag under ett år. Vi erbjuder lärare
utbildning och vägledning. Eleverna utvecklar sin kreativitet, företagsamhet och kunskap om företagande, genom en kombination av praktik
och teori. Sedan 2009 arbetar vi även på grundskolan, där erbjuder vi tre läromedel; Vårt samhälle, Se möjligheterna och Min framtid och
ekonomi. Vi driver även nätverket UF alumni. Vi har 24 regionkontor, ett nationellt kansli och ca 100 anställda i hela landet.


