
Ung företagsamhet [UF] är ett utbildningskoncept som sedan 1980 verkar för 
att ge ungdomar möjlighet att utveckla kreativitet, företagsamhet samt entre-
prenörskap.

Skapa din egen framtid
Under ett år på gymnasiet startar, driver och avslutar du och dina medarbet-
are ett eget företag, ett UF-företag. Under verksamhetsårets 10 månader, 
september - juni kommer du att utveckla  ditt självledarskap och dina entre-
prenöriella färdigheter och förmågor.

Olika moment
Under ditt entreprenöriella  år ska du genomföra fem [5] obligatoriska bas-
delar och minst tre [3] tilläggsdelar.

Din egen skola
På vår skola i Helsingborg arbetar vi med många tilläggsmoment, ca 20 st, 
som måste finnas med för att skapa en större  förståelse för ämnet och ge 
bättre förutsättningar för ett bättre företagande. 

Fem basdelar

‣ Digital registrering av ditt UF-företag.

‣ Skriva en affärsplan.

‣ Minst två säljtillfällen.

‣ En personlig kontakt med rådgivare från näringslivet.

‣ Årsredovisning.

Minst tre tilläggsdelar

‣ Utökad affärsplan.

‣ Ta fram en bolagsordning.  

‣ Föra loggbok inom företaget. 

‣ Halvårsavstämning. 

‣ Utvidgad halvårsavstämning.

‣ Fler säljtillfällen – julmässa. 

‣ Mer arbete kring årsredovisningen. 

‣ Ta fram en plan för utbildning av säljkåren – personlig försäljning. 

‣ Ta fram en miljöplan.
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‣ Ta fram en informationsplan.

‣ Delta på ett mässeminarium vid kick-off. 

‣ Producera en reklamfilm.

‣ Producera en webbplats. 

‣ Ta fram en logotyp. 

‣ Skriva en pressrelease. 

‣ Presentera ert företag till inbjuden gäst från näringslivet.

‣ Marknadskampanj.

‣ Ta fram en kvalitetsplan.

‣ Ta fram en servicestrategi.

‣ Lyfta upp produkten/tjänsten till en viss teknisk nivå. 

‣ Genomföra teamutbildning i ert företag.

‣ Genomföra utvecklingssamtal med medarbetarna i ert företag.

‣ Använda er av kreativitetsövningar inom företaget.

‣ Räkna med lön. 

‣ Ta fram en mässplanering inför en julmässa. 

‣ Ta fram en mässrapport efter en julmässa. 

‣ Ta fram en mässplanering inför regional mässa. 

‣ Ta fram en mässrapport efter regional mässa.

‣ Hålla veckomöte inför din handledare. 

‣ Hålla styrelsemöte inför din handledare. 

‣ Hålla årsstämma inför din handledare. 
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