
ungt foretagande
Håbo Marknads AB erbjuder en rad olika aktiviteter för eleverna i kommunens 

kommunala och privata grundskolor och gymnasium. 

Handelsplats åk 2
Syftet är att eleverna ska få ökad kunskap om hur en lokal handelsplats är 
uppbyggd och vilken betydelse den har. Vi anpassar aktiviteten efter hur läraren 
önskar använda materialet Vårt Samhälle™ från Ung Företagsamhet. T. ex. kan 
eleverna besöka Bålsta Centrum för att se hur en lokal handelsplats fungerar i 
praktiken. Eleverna får träffa butiksinnehavare, som berättar hur det är att driva 
en affärsrörelse. För att följa samhällets historiska utveckling erbjuds klasserna 
att följa den permanenta skyltutställningen utmed Stockholmsvägen. Eleverna 
kan även få ta del av kommunens visionsarbete ”Mitt Håbo 2030”.

Uppfinnar Olle åk 5
Under fyra veckor är elevernas uppgift att uppfinna eller utveckla ett hushålls- 
eller trädgårdsredskap. Besök och guidning på Åbergs Museum startar 
aktiviteten. En ”riktig” uppfinnare föreläser om hur det går till att uppfinna nya 
lösningar på ett behov. Klassen får senare besök av Håbo Marknads AB och 
en lokal företagare för att få se olika uppfinningar och kunna berätta om sina 
egna idéer.  Avslutningsvis visas prototyperna för en panel av företag, politiker 
och skolledning. Eleverna erbjuds att besöka utställningen Innovationer och 
entreprenörskap på Tekniska museet. 

Pulsen på Håbo åk 6
Syftet är att lära sig hur demokrati fungerar lokalt och lära känna sin egen 
kommun. Vi anpassar aktiviteten efter hur läraren önskar använda Ung 
Företagsamhets utbildningskoncept Vårt Samhälle™ i klassrummet.
Lärarna erbjuds att använda bildspel om Håbo kommun eller besök i 
kommunhuset som belyser: Vilka är det som bestämmer i kommunen? Vad 
innebär demokrati? Hur kan man påverka det som händer i vår kommun? 
Vad är skatt och vad används pengarna till? Vilka olika yrken finns hos 
kommunens största arbetsgivare - Håbo kommun? Vad gör kommunen för 
insatser för ”övriga minoriteter”? 

Yrkesarbetaren åk 8
Under hösten samlas eleverna i Fridegårdsgymnasiets aula. Under två 
timmar får de inblick i olika yrken inför valet till gymnasium. Aktiviteten 
förbereds med att eleverna svarar på enkätfrågan - Vad skulle du helst 
vilja jobba som när du är vuxen? Studie- och yrkesvägledarna jämför 
resultatet av undersökningen med vilka yrken som spås saknas i fram-
tiden. 12 tidigare gymnasieelever och lokala företagare representerar 
olika yrken och berättar hur det går till på deras arbetsplats. Varje klass 
ansvarar för att ställa förberedda frågor till respektive yrkesarbetare. 

Öppna eget åk 8-9
Under några intensiva veckor arbetar eleverna med att komma på en affärsidé, beskriva sin målgrupp och lägga upp 
strategier i en affärsplan. Fokus ligger på marknadsföring och presentationsteknik, där lokala företagare undervisar i 
området. Hur företaget skall nå sina kunder och behålla dem. Vilket avtryck gör företaget på miljön och vilket miljö-
arbete det medför. Eleverna diskuterar hur deras företag arbetar kring jämställdhet.
Spjutkastaren Kim Amb delar med sig av sina erfarenheter gällande planering, träning och målsättning som idrotts-
man. Arbetet avslutas med upprättande av en budget. Lokala banker berättar hur de kan hjälpa företagaren. Idéerna 
presenteras för en inbjuden panel av lokala företagare, banktjänstemän, politiker och rektor. Diplom delas ut till 
Bästa affärsidé och Bästa presentation i varje klass.

Entreprenörsdiplomet
Under årets Företagsmingel prisas ”Årets Entre-
prenör i skolan”. Diplomet tilldelas en person som 
under läsåret har strävat efter att förverkliga sina 
drömmar och mål. Vi samarbetar med ett sjuttiotal 
lärare, studie- och yrkesvägledare samt skolledare 
under ett läsår. Med Entreprenörsdiplomet vill vi
visa vår uppskattning till eldsjälarna som gör ett 
fantastiskt arbete i skolan.

Fadderföretag Ekonomiprogram gymnasiet
Eleverna i årskurs ett på Ekonomiprogrammet har fått 4-5 fadderföre-
tag till sin klass. Meningen med projektet är att elever ska kontakta 
sina faddrar några gånger per år. Syftet är att få en förståelse för hur 
teorin fungerar i praktiken. Det ger även träning i att våga kontakta, 
presentera och tro på sig själv. Läraren har möjlighet att kontinuerligt 
ha kontakt med fadderföretagen. Företagen ska följa klassen från 
årskurs ett till tre.

Ung företagsamhet gymnasiet
Utbildningskonceptet UFföretagande erbjuder ungdomar att driva eget företag under tredje året på gymnasiet. Vi 
besöker och ger tips och råd till våra UF-elever kring deras företagande. Genom åren har Håbo Marknad erbjudit 
eleverna att presentera sina affärsplaner och budget, få råd för att komma vidare i säljprocessen, mässutbildning 
m.m. Vi har regelbundna kontakter med UF-lärarna för att förbättra aktiviteten under året. I uppstarten är det kring 
riskkapital och rådgivare till UFföretagen. Årets stora lokala säljaktivitet, Julmässan, där alla UFföretag ställer ut. 
Marknadsföring på våra Frukostmöten. Håbo Marknads AB ingår i den jury som skall utse Bästa UF-företag i Håbo 
på regionala UF-mässan i Uppsala. Vi anordnar buss för potentiellt blivande UFföretagare i åk 2 till UF-mässans 
inspirationsföreläsning och mässbesök. 

Uppfinnardiplomet
Under skolavslutningen delar Håbo Marknads AB och Bålsta Handel ut två 
diplom och en premie på 500 kronor till ”Årets Uppfinnare i skolan”. Eleverna 
uppmuntras genom detta diplom för sin uppfinningsrikedom och nytänkande 
utöver det vanliga. 
Det är många uppfinningar som vi har att välja emellan under aktiviteten 
Uppfinnar Olle. Eleverna prisas för sitt entreprenörskap där de ser ett behov 
och hittar på lösningar. Det är även viktigt att kunna presentera och tro på sina 
uppfinningar. 

Är du som pedagog och skola intresserad av att delta i någon av dessa aktiviteter under kommande läsår? Kontakta gärna Ann-Mari Sundgren 
på Håbo Marknads AB för att få mer information. 076-148 72 22 eller ann-mari.sundgren@habo.se

Roligaste Sommarjobbet 2014
Under fyra veckor ger vi ungdomar i åldern 15-19 år möjlighet att driva eget före-
tag som sommarjobb. I slutet av juni startar kickoff-veckan i projektet. Den första 
veckan är fylld med övningar och föreläsningar för att hjälpa deltagarna att komma 
på en affärsidé, fundera på upplägg av marknadsföring och få värdefull kunskap 
om försäljning. Efter avklarad Kickoff-vecka tilldelas var och en 2.000 kr i start-
kapital. Deltagarna skall därefter prova att driva sin affärsidé under efterföljande 
tre veckor. Ungdomarna får under hela projektet stöd av duktiga handledare.

www.habo.se/marknad


