Elever prisas för gott entreprenörskap
Varje år, sedan 2012, delas stipendiet Ung-Ullbagge ut till de elevgrupper som bäst uppfyllt
kriterierna för gott entreprenörskap. Det är Naturbruksskolornas förening (NF) som
instiftat stipendiet och de elevgrupper som kan nomineras ska gå naturbruksprogrammet
eller motsvarande gymnasiesärskoleprogram.
Förra året vann två elever som i årskurs tre vid Svalöfs gymnasium startade UF-företaget
BeeWare UF som jobbade innovativt och målinriktat med att sprida information om bins
betydelse för livsmedelsproduktionen i världen.
Bland årets nomineringar finns bland andra Vilt Biten UF och Molly Magnusson som
kommit på att man av restprodukter från slakt kan tillverka torkat hundgodis, i stället för
att slänga. Molly är uppväxt med jakt och slakt och har tillgång till utrustning för att torka
kött och hon ”ser affärsmöjligheter i vardagens resurser” som juryn skriver i sin
presentation.
Nominerad är också projektet Opus Villam från Jämtlands gymnasium Torsta med
målsättningen att få barn och ungdomar att umgås genom det gemensamma intresset
lantbruk och hund och visa på framtidsutsikter inom dessa yrken. Eleverna har i projektet
skapat samarbeten med externa företag, kunnat erbjuda ett stort antal aktiviteter och
därmed visat prov på både entreprenörskap och framtidstro.
På Önnestadsgymnasiet fanns ett gammalt träningsrum i en byggnad som skulle byggas om
till hunddagis och veterinärklinik. Projektet Djurens välmående skapades för att göra om
träningslokalen till ett stort öppet utrymme för trimning, rehab och träning för hundar.
Det är totalt tio projekt och UF-företag som nominerats, allt från egen odling av raps och
produktion av rapsolja till en ny form av grävskopa; Naturbruksprogrammet har ett brett
utbud av yrkesutgångar. De nominerade kommer att presenteras vid Rikskonferens
Naturbruk den 11 april 2019, då också årets vinnare kommer att utses. Djurbranschens
Yrkesnämnd (DYN) kan konstatera att djurbranschen är en växande bransch och följer med
stort intresse alla blivande yrkesmän och –kvinnor som med kreativitet och framåtanda
väljer att satsa på en anställning eller eget företagande i denna framtidsbransch.
DYN önskar alla nominerade lycka till!
Mer information om de nominerade: https://www.naturbruk.se/ung-ullbagge
Kontaktperson: Maria Elinder, kanslichef Naturbruksskolornas Förening
maria.elinder@naturbruk.se 070 – 56 87 318
Djurbranschens yrkesnämnd representerar arbetslivet och är ett nätverk för att bevaka och
driva gemensamma frågor, samt främja utbildning och rekrytering inom "djurbranschen
utöver lantbruksdjur och häst". DYN företräder medlemsorganisationer inom zoofackhandel,
djurparker, djursjukvård, försäkringsbolag, avel och uppfödare, utbildningsorganisationer,
djurskydd och djurhem samt fackförbund.
www.djuryn.se

