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Uppgift: Bekanta dig med UF-företag

Bästa Våga vara företagsam-evenemangbesökare! 

Du har nu en lysande möjlighet att bekanta dig med elever och studerande som går Ett år som företagare-
kursen och som inom kursen har grundat ett övningsföretag (UF-företag) som funkar med riktiga pengar. Syftet
med UF-företaget är att lära sig arbetslivsfärdigheter och en företagsam attityd och ett företagsamt arbetssätt

redan under studietiden. Dra nytta av den här uppgiften och bekanta dig med UF-företag inom olika regioner, 
branscher och skolnivåer.  Vi önskar dig ett givande besök på Våga vara företagsam-evenemanget! 

När ni anländer till evenemanget: 
1. Börja bekanta er med UF-företagen. Använd 30–60 minuter på att besöka mässmontrarna. 

2. Var och en av er väljer 6–10 UF-företag som intresserar er och som ni vill bekanta er med under
evenemanget.

3. Jämför de UF-företag ni valt och undvik att välja samma företag. På så sätt bekantar ni er med så många
olika UF-företag som möjligt. Ni kan använda intervjufrågorna nedan som hjälp. 

Fråga först dig själv följande: 
1. Vad fick dig att bli intresserad av de UF-företag du valt? 
2. Vilka är de UF-företag du valt? 

Fråga UF-företagen följande: 

1. Vad gör ert UF-företag? 
2. Berätta noggrannare om er affärsidé. (logo, webbsidor, produkt/tjänst) 
3. Varifrån fick ni idén? 
4. Vad är er bästa erfarenhet under året och vad har ni lärt er? 
5. Vad har varit svårast och det mest utmanande? Hur klarade ni det? 

6. Hurdan rådgivare har ni? Hur ofta har ni träffats och vad har ni lärt er av hen? 
7. Varför valde ni UF-kursen? 
8. Rekommenderar du kursen till andra? Varför? Varför inte? 
9. Vilka är era framtidsplaner efter kursen? 

Då du har intervjuat: 
1. Välj de 2 bästa UF-företagen enligt din åsikt och berätta för dina vänner varför dessa är bäst.
2. Gör en skriftlig sammanfattning av det du lärt dig under dagen. 

Trevliga stunder på mässan! 
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