
Till kännedom för 
miniföreTagarens 
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Miniföretagarna är en del av den ideella 
organisationen Ung Företagsamhet rf:s 
verksamhet. Över 40 000 barn på olika håll i 
Finland har redan deltagit i programmet. 

Ung Företagsamhet rf erbjuder program som 
stöder målen i läroplan och som stärker en 
företagsam attityd, arbetslivsfärdigheter samt 
kontroll över den egna ekonomin från förskola 
till högskola — man lär sig genom att göra. 
www.ungforetagsamhet.fi

pikkuyriTTajaT.fi



Hej!
Ert barn deltar i skolan i programmet Miniföretagarna. Undra alltså inte 
om barnet börjar tala om hisstal eller slogans där hemma!  

lära sig genom aTT göra på eTT 
roligT säTT 
Miniföretagarna, som stöder läroplanen, är ett studieprogram för 
årskurserna 1–6 inom vilket eleverna kommer med idéer och grundar 
egna miniföretag i grupper. Programmet kombinerar på ett roligt och 
motiverande sätt olika ämnen, såsom matematik, modersmål och 
bildkonst i en helhet med nio teman. 

De nya färdigheterna integreras på ett roligt och praktiskt sätt, genom 
att lära sig genom att göra. Programmet kulminerar i ett gemensamt 
försäljningsevenemang och en bokslutsfest. Klassen kan också använda 
sig av avslutningsevenemanget för att samla in pengar för sin klassutflykt.

Programmets gång: 

programmeTs mål 
Målet med programmet Miniföretagarna är att barnet ska lära sig 
uppträda modigt, beskriva sina styrkor, berätta om sina intressen, 
ställa upp mål i grupp och också arbeta självständigt. 

Efter programmet förstår barnen saker som anknyter till bland 
annat entreprenörskap, marknadsföring, försäljning samt 
prissättning av produkter och kan bemöta människor respektfullt i 
kundbetjäningssituationer samt hantera pengar ansvarsfullt. Många 
miniföretagare har sagt att samtalen med kunderna och att presentera 
sitt eget företag hör till de roligaste stunderna i programmet. 

familjen med! 
Också vårdnadshavarna kan delta i programmet till exempel genom att 
bjuda in en Miniföretagare-grupp på företagsbesök till sin arbetsplats 
eller själv besöka skolan för att berätta om sitt jobb. Fråga mer av 
läraren. Miniföretagarna är hela klassens gemensamma, roliga och 
lärorika projekt!
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