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L ä r a r e n s g ui d e
I programmet Miniföretagarna grundar elever i årskurs 4–6 ett eget miniövningsföretag och säljer
produkter och tjänster de själva planerat till riktiga kunder för riktiga pengar. Under lektionerna
bekantar sig de unga företagarna med sina egna styrkor, kreativt idéskapande, företagsam attityd,
olika yrken och tränar på att jobba tillsammans i grupp — och lär sig genom att själva göra saker.

UF Stigen för företagsamhetsfostran
Ung Företagsamhet rf erbjuder program som stöder lärande i företagsamhet, arbetslivsfärdigheter och
ekonomikunskap från förskola till högskola. Programmen har utformats i enlighet med läroplanernas
målsättningar.
Bekanta dig närmare med UF-programmen: ungforetagsamhet.fi

Förskolan

Lågstadiet

Högstadiet

Andra stadiet

Högskolenivå

Vi finns här för att hjälpa Dig!
Ung Företagsamhet rf:s (UF) experter inom företagsamhetsfostran stöder ditt arbete runtom i Finland. Som stöd för elever och studerande i olika åldrar, för lärare och för arbetslivets representanter
finns ett entusiastiskt och engagerat UF-team som har en mångsidig erfarenhet av företagande och
goda kontakter till näringslivet.
Vi ordnar fortbildningar i företagsamhetsfostran och i användningen av UF-programmen, lärarträffar,
närverkande samt olika evenemang i anslutning till UF-programmen. Våga vara företagsam -helheten innehåller seminarier, en företagandefestival och en podcast som stöder lärarnas arbete och ger
unga chansen att lära och nätverka med andra unga.
Våra kontaktuppgifter hittar du på adressen: nuoriyrittajyys.fi/sv/kontakta-oss.

Använd Mätaren för entreprenörskapsfostran
Mätaren är ett självutvärderingsverktyg för rektorer och lärare inom den grundläggande utbildningen och
andra stadiet. Med hjälp av Mätaren kan man bedöma och utveckla sin egen och läroinrättningens entreprenörskapsfostran. Mätaren är kostnadsfri och det lönar sig att reservera ca 15 minuter till att svara.
www.lut.fi/mittaristo

Förläggare: Ung Företagsamhet rf
Redaktion: UF-arbetsgrupp
Tilläggsuppgifter: ungforetagsamhet.fi
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Välkommen med
i programmet Miniföretagarna
Programmet Miniföretagarna är en lärmiljö riktad till elever i
årskurs 4—6. Programmet innehåller nio teman. Under 18 lektioner bekantar sig eleverna med och lär sig känna igen egna
styrkor och intressen samtidigt som de lär sig företagsamhet,
arbetslivsfärdigheter och ekonomi.
Under programmet tar man fram en idé till ett litet företag
och ordnar en avslutande höjdpunkt där man säljer sina egna
produkter eller tjänster till riktiga kunder för riktiga pengar.
Eleverna tränar under programmets gång på arbetslivsfärdigheter så som ansvarstagande, kreativitet, problemlösning, att
förbinda sig, flexibilitet och grupparbetsfärdigheter – lärande
genom att göra saker i praktiken.
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Programmets teman och innehåll stöder målsättningarna i
grundskolans läroplan och speciellt mångsidig kompetens. I
enlighet med läroplanen, lämpar sig programmet också för att
genomföra mångvetenskapliga lärområden.

Så här genomför du programmet
Miniföretagarna

Miniföretagarna lär sig färdigheter som anses som
viktiga i hela världen i framtiden: Att ta vara på
sig själv, se möjligheter omkring sig, ställa upp
mål, planera, utvärdera sitt arbete, hitta på idéer
och testa dem, lösa problem, att styra sin egen verksamhet,
arbeta uthålligt på egen hand och i team, möta människor
med respekt, lösa konflikter kreativt, påverka och kommunicera på olika sätt samt leda och engagera.

Det finns olika sätt att genomföra programmet. Programmet kan genomföras som ett mångvetenskapligt projekt där
man kombinerar olika läroämnen. För varje tema i programmet behövs 1—2 lektioner och för den avslutande höjdpunkten kan man reservera en hel dag. Programmet motsvarar
till exempel inlärningsmålen för samhällslära, modersmål,
konst, gymnastik och matematik. I programmet lär sig eleverna använda informations- och kommunikationsteknik som en
del av undervisningen.
Programmet passar också som ett valbart ämne i de lägre klasserna. Programmet kan genomföras antingen under höst- eller
vårterminen. Den avslutande höjdpunkten kan ordnas i samband med skolans egna fester eller utanför skolan med hjälp
av en utomstående arbetslivsrepresentant.

Arbetslivsfärdigheter och
entreprenörskap
I programmet handleds eleverna
att kreativt hitta på idéer, jobba
långsiktigt och systematiskt så
att de tar ansvar för vad de gör. I
programmet lär man sig genomföra projekt, fungera i grupp och
samarbeta med aktörer utanför
skolan. Under de gemensamma
arbetstillfällena har eleverna en
möjlighet att lära sig interaktivitet,
förhandlingsfärdigheter
och att gemensamt sträva mot
ett mål man tillsammans satt
upp. Eleverna uppmuntras att
använda färdigheter de lärt sig
under fritiden även i skolan.

Martti Hellström
PeD, undervisningsråd, före detta rektor vid Aurora lågstadium

5

Handledning i användning av programmet
Utrustning
Lärarguiden och Miniföretagarna-handboken beställs
från Ung Företagsamhet rf (UF). Extramaterial till programments teman hittar du på Miniföretagarnas webbplas, där du kan skriva ut:
• UF LP-sammanfattningen där länken mellan
programhelheten och olika läroämnen beskrivs
noggrannare.
• tilläggsuppgifter som stöd för olika teman

Teman innehåller
TILLÄGGSINFORMATION: Temarelaterade innehåll, begrepp, ord och förklaringen till dem.

• tips till användning av digitala arbetsredskap
• ett infobrev till den frivilliga
arbetslivsrepresentanten
• kvittoblanketter för den avslutande höjdpunkten

pikkuyrittajat.fi
Genom att följa våra kanaler på sociala medier och hashtagen #pikkuyrittäjät hittar du många slags idéer som stöder
undervisningen. Ta lärdom av andra och dela dina egna idéer.
Vi lär oss tillsammans och ger vingar till barnens idéer!

Programmet innehåller nio teman som kan genomföras i olika ämnen så att de stöder läroplanen. Fundera vilken tidpunkt som skulle vara lämplig för den
avslutande höjdpunkten. Höstterminen kan avslutas
med miniföretagarnas julbasar och vårterminen kan
sluta med ett gemensamt vårjippo.

Den avslutande höjdpunkten kan ordnas i
samarbete med företag i näromgivningen.
Till exempel ett köpcentrum utgör en rolig
och inspirerande plats för försäljning av
egna produkter och tjänster.

TILLÄGGSUPPGIFTER: Tilläggsuppgifter
med vars hjälp man kan bekanta sig djupare med temat.
TA MED EN ARBETSLIVSREPRESENTANT:
Tips för att bjuda in arbetslivsrepresentanter med i programmet.

• material som behövs för förhandsmarknadsföring och
information

P rogramsammanfattningen

IKT-TIPS: Idéer om utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik
och användning av digitala verktyg som
stöd för undervisningen och inlärningen.
Under lektionerna kan eleverna använda
sina egna mobilapparater.

1. Vingar åt idéerna
Mål: Att identifiera sina egna färdigheter
och styrkor, att bekanta sig med olika
yrken och att fungera som företagare,
kreativt idéskapande samt att forma en
grupp för sitt miniföretag.

2. Namn och planer
Mål: Att hitta på idéer till
namn för miniföretagen och
att göra en verksamhetsplan.

3. Att branda
Mål: Att skapa företagets
grafiska profil, färgvärld och
logotyp.

Läroämnen: T.ex. SL, MO

Läroämnen: T.ex. KO, MO

Webbmaterial: Verksamhetsplan för miniföretagen

Webbmaterial: Känn igen
logon, Med medier

6. Marknadsföring
Mål: Att bekanta sig med olika marknadsföringskanaler och att göra reklam till sitt
företag.

5. Vi talar om pengar
Mål: Att göra en prislista och
att bekanta sig med pengarnas kretslopp.

4. Fart på kanonförsäljarna
Mål: Att träna på att uttrycka
sig och att uppträda samt att
bekanta sig med reklam.

Läroämnen: T.ex. SL, MA, KO, MO

Läroämnen: T.ex. MA, SL, KO

Läroämnen: T.ex. KO, MO

Webbmaterial: Instruktioner till programmering och blogginstruktioner för Miniföretagaren – Pikkuyrittäjät

Webbmaterial: Pengarna
kretsar, Fila på prislistan

Webbmaterial: Försäljning!
Slogan-registret och företagsreklam, Minneslista för
försäljaren

Läroämnen: T.ex. SL, MO
Webbmaterial: Företagsamhet är attityd!
Hjälp för brainstorming

7. Mot den avslutande
höjdpunkten
Mål: Att träna på
kundbetjäningssituationen.
Läroämnen: T.ex. MO, GY
Webbmaterial: Namnskyltar,
kvittomallar, minneslista för
den avslutande höjdpunkten

I det här skedet tillverkar de
små företagarna sina produkter och planerar sina tjänster.
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8. Den avslutande
höjdpunkten
Mål: Att träna på försäljningstillfället och
penninganvändning.

9. Bokslutsfest
Mål: Att förverkliga ett bokslut, att dela med sig av sina
egna lärerfarenheter och att
ge respons.

Läroämnen: T.ex. MA, MO

Läroämnen: T.ex. MA, SL

Webbmaterial: Reklammallen för den avslutande
höjdpunkten

Webbmaterial: Diplomet för
miniföretagarna

Anmäl programprestationen och
ge respons:
pikkuyrittajat.fi.
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UF LP - STIGEN
UF LP –stigen är skapad för att hjälpa läraren
med planeringen av det egna arbetet. Programhelheten Miniföretagarna stöder uppbyggnaden
av en enhetlig inlärningsstig, planeringen av
mångsidiga kompetenser och undervisningen av
mångvetenskapligt kunnande.
Under lektionerna jobbar man kreativt med
idéer, grundar eget miniföretag, samarbetar i
grupp, tränar på att uppträda och naturligtvis
lär man sig ekonomi. Programhelheten kulminerar i försäljning av de egna produkterna och
tjänsterna åt riktiga kunder för riktiga pengar.
Till slut repeterar man det man lärt sig, berömmer kompisen och tränar på att utvärdera det
egna lärandet.

3. At t br a n d a

4. Fa rt på ka nonförsä lja rna

9. Bokslutsfest

Läroämnen:

Läroämnen:

K7 – Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar
framtid
Vi stöder barnet till att bli en mångsidig och skicklig
användare av språk. Vi tränar på ett mångsidigt sätt
interaktion, samarbete och ett gott beteende.

K1 – Förmåga att tänka och lära sig
Vi handleder till att identifiera olika sätt att lära sig
som faller sig naturligast för var och en. Vi tränar
vidare på att planera arbetet, ställa upp mål samt
att utvärdera arbetet och framstegen.

5. Vi ta la r om penga r

8. Den a v slutande höjdpunkte n

Läroämnen:

Läroämnen:

K3 – Vardagskompetens
Vi tränar på tidskontroll, gott beteende och på verksamhetssätt som påverkar det egna och det gemensamma
välmåendet.

K6 – Arbetslivskompetens och entreprenörskap
Vi handleder till uthållighet i att slutföra arbetet. I
situationer där vi jobbar tillsammans får vi en möjlighet att lära oss interaktivitet, förhandlingsfärdigheter och strävande för att uppnå gemensamt uppställda mål.

Läroämnen:

K4 – Multilitteracitet
Vi handleder till att använda mångsidiga informationskällor: Tryckta, muntliga, audiovisuella och elektroniska.
Eleverna uppmuntras att tolka källor ur olika synvinklar:
Upphovsmannens, åskådarens och enligt vilka användningsändamålen och -situationerna är. Vi producerar
själv innehåll med beaktande av god etikett.
K3 – Vardagskompetens
Vi handleder elever till att bli kritiska konsumenter som
kan granska reklam och medier.

2 . N a m n o c h pl a n e r
Läroämnen:

1. Vingar åt i d éer na
Läroämnen:

K1 – Förmåga att tänka och lära sig
Vi uppmuntrar till att överskrida befintliga gränser med
hjälp av föreställningsförmågan. Förmåga i att tänka tränas med arbetsmetoder som främjar fantasi och påhittighet. Vi tränar på att lösa konfliktsituationer och på att
jobba i grupp.
K6 – Arbetslivskompetens och entreprenörskap
Vi bekantar oss med olika yrken och närsamhällets funktioner. Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett äkta
intresse hos barnen för närsamhället och de arbetslivsrepresentanter som verkar där. Vi uppmuntrar till initiativ
och entreprenörskap. Vi handleder till att se betydelsen
av arbete och företagsamhet i livet och samhället.
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K2 – Kulturell och kommunikativ kompetens
Vi skapar inspirerande tillfällen att träna sociala färdigheter, uppfinningsrikedom, färdigheter i planering och att
uttrycka sig samt hantverkskunnande.
K6 – Arbetslivskompetens och entreprenörskap
Vi uppmuntrar elever till att planera sin verksamhet och
till ansvarstagande för sitt eget agerande. Vi tränar på
att förverkliga ett projekt och samarbetar med aktörer
utanför skolan.

6. M a rkna dsföring
Läroämnen:

7 . M ot den a vslutande 		
h öjdpunkte n
Läroämnen:
K5 – Digital kompetens
Vi handleder till att använda olika teknologiska verktyg
både ensam och gemensamt uppmuntrar till att själv producera innehåll med beaktande av god etikett.
K4 – Multilitteracitet
Vi bekantar oss med många slags textgenrer och handleder till att tolka analytiskt. Vi iakttar omgivningen och
uppmuntrar att inse att texter har olika syften.

K7 – Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid
Vi uppmuntrar till att prova olika uttryckssätt och till
att uppskatta och kontrollera den egna kroppen samt
att använda den till att uttrycka känslor, synsätt och
idéer.
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Företagsamhetsfostran som
en del av undervisningen
Fostran till företagsamhet är att lära sig färdigheter och beredskap som behövs i
livet. En helhetsbetonad utveckling av attityder, färdigheter och livskontroll utgör
de pedagogiska målen. Ett företagsamt barn eller ung person tror på sina egna styrkor och kan fungera som del av ett större sammanhang.

LÄRAREN
identifierar hur man jobbar i företag och handleder elever
till ett självständigt arbete, till grupparbete och till
olika framtida val. Bekantar sig med närmiljön och med
arbetslivets representanter tillsammans med eleverna.

ÖPPNA DÖRREN FÖR
EN extern aktör
Miniföretagarna-programmet är en del av UF Stigen för företagsamhetsfostran, som består av olika studieprogram i företagsamhet,
arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskap. I UF-programmen lär
man sig genom att göra med beaktande av elevernas ålder. Vuxna
som står barnen nära, vårdnadshavare och representanter för
företag ger aktuell information om attityder, färdigheter och individuella styrkor som behövs i det egna arbetet. Alla är med och
skapar en rolig och inspirerande lärmiljö.

Som lärare får du:
ELEVEN

1. Stöd i att undervisa innehållen i UF-programmet

ser samband mellan undervisningen och de möjligheter
samhället erbjuder. Eleven växer upp till en självständig
medborgare som tror på sina egna färdigheter. Eleven känner igen olika arbetsmetoder.

En person som själv fungerar i ett yrke är den bästa att berätta om
färdigheter som behövs i arbetet. En företagare kan berätta hur
idén till det egna företaget föddes och vad företagande betyder
just för hen. Arbetstagare kan berätta hur man hittar de egna styrkorna och hur man kommer över misslyckanden.

Lärmiljön
är öppen och trygg. Elevens egen frihet och hens ansvar
sporrar till att göra saker själv, hitta på, iaktta och fungera flexibelt.

Planera de gemensamma
målen för besöken:
Kom överens om en lämplig tidpunkt för en träff.
Berätta om och diskutera programmets teman och uppmuntra
gästen att inspirerande berätta
sin egen berättelse, om de färdigheter som behövs i hens
eget arbete eller om vikten av
samarbetsfärdigheter.
Planera en fortsättning för samarbetet. När och var kunde ni träffas igen? Kan samarbetet fortsättas under följande UF-program?

2. Bekanta dig med olika yrken och bli inspirerad tillsammans med barnen
Eleverna får bekanta sig med olika yrken på ett kreativt sätt och får
positiva upplevelser av arbetslivet. I programmet Miniföretagarna
bekantar sig barnen bland annat med vikten av marknadsföring.
Du kan komma överens om ett studiebesök till en reklambyrå eller
bjuda in en grafisk designer att berätta om visuell marknadsföring
som en del av företagets marknadsföring. Experten i den visuella
branschen ger tips till de små företagarnas egen reklam.

EN AKTÖR UTANFÖR SKOLMILJÖN
kommer in som en del av skolans verksamhetskultur. Hen
berättar sin egen historia, ger en positiv bild av arbete
och de färdigheter som behövs i arbetslivet. En mångsidig betraktelse av närmiljön skapar ett äkta intresse hos
eleverna gentemot samhället och dess verksamhet. Tillsammans med aktörer utanför skolan är det möjligt att
förverkliga fostran till entreprenörskap på ett sätt som
motsvarar målen i läroplanen.
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3. Förstärkande av samarbetet mellan skolan och hemmen
Eleverna lever i en mångfacetterad miljö och i olika familjer. Fråga
vad elevernas närstående vuxna eller vårdnadshavare jobbar med
och bjud in olika aktörer för att berätta sin egen historia. Gör
vårdnadshavare delaktiga i programmet Miniföretagarna för att
tillsammans skapa en fin avslutande höjdpunkt.
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Minifö retagarna-MOBILSPEL

EXTRA!
EXTRA!
EXTRA!

(på finska)

Mobilspelet Miniföretagarna är ett lärspel som tar upp företagsamhet,
arbetslivsfärdigheter och ekonomihantering. Spelet togs fram för att
ge möjlighet att på ett mångsidigt och roligt sätt lära sig och öva
färdigheter. I spelet fördjupas lektionernas teman. Genom att spela
spelet kan man lära sig bland annat att utforma varor och tjänster,
metoder för marknadsföring, grunderna i cirkulär ekonomi samt olika
sätt att ge respons.

Mynt och färdighetsmärken

Spelets pedagogik baseras på lära-genom-att-göra (learning by doing)
och spelarna uppmuntras att tillämpa vad de lärt sig i praktiskt inriktade uppgifter. Spelets syfte är inte att ersätta klassrumsundervisningen inom programmet Miniföretagarna, utan att ge stöd i programmets olika ämnen.

EXTRA!
EXTRA!
EXTRA!

Spelet kompletterar lärupplevelsen såväl under skoldagen som utanför VLOG
skolan genom att kombinera olika lärämnen till en intressant spelmiljö.
10/10
!
10/10
10/10! frågesporter
!
I spelet utför spelaren olika spel för varje tema, som
och
multispel. Varje tema har också videoövningar där sakkunniga inom
olika ämnen ger miniföretagare tips på hur man kan planera miniföretag och ställer några frågesportsfrågor. Dessutom har olika teman
gruppuppgifter, där miniföretagets medlemmar bygger upp en profilsida för sitt miniföretag tillsammans. Spelet innehåller också ett bibPALAUTE
liotek där du hittar fördjupande information och videor med sakkunniga samt nyheter.

I spelet samlar spelaren mynt
och färdighetsmärken, så att
spelaren kan följa sin egen och
övriga gruppmedlemmars placering i mynttävlingen. Läraren kan också enkelt följa hur
enskilda elever och miniföretag
avancerar under programmet.

10/10
!
10/10
10/10! !

HUR LÄR SPELET ?
På egen hand och tillsammans. Spelet ger elever möjlighet att fördjupa sig och repetera lektionernas innehåll i egen takt. Mobilspelet
sporrar barn att se resultaten av sitt eget arbete och hur miniföretaget byggs upp.

PALAUTE

MÅL I LÄROPLANEN
L ä r oä m n e ts m å l

KIRJASTO

MITÄ TAHANSA
VOI SAAVUTTAA
KUNHAN VAIN
YRITTÄÄ!

VLOG

MITÄ TAHANSA
VOI SAAVUTTAA
Modersmål
KUNHAN
VAIN och litteratur M4
sporra
eleven att stärka sitt
YRITTÄÄ!
självförtroende som kommunikatör och viljan och förmågan
att delta i olika typer av kommunikationssituationer, även
multimediala.

I m o b il spe l e t
Min ifö r e ta ga r e
I spelet gör eleven tillsammans med övriga medlemmar
i miniföretaget vlogs, där de
reflekterar över vad de lärt
sig.

RYHMÄTEHTÄVÄ

KRAV PÅ UTRUSTNING

VLOG

PAL
AU
TET
TU

Samhällslära M5 hjälpa
eleven att inse betydelsen av
arbete och entreprenörskap i
närmiljön.

I spelet bekantar sig eleven
med arbetstagares och företagares upplevelser i olika branscher genom videouppgifter.

Bildkonst M5 handleda eleven

I spelet utformar och genomför eleven visuella arbeten,
som logon och videoreklam
tillsammans med de andra
medlemmarna i miniföretaget.

L5 Färdigheter i informations- och kommunikationsteknik
Elever handleds i att använda
mobila enheter på egen hand och
tillsammans som en del av lärandet både i skolan och hemma.
Innehåll produceras inom programmet Miniföretagare tillsammans med de andra medlemmarna i miniföretaget med beaktande av god publiceringssed.

• Spelet kan laddas via Google Play samt AppStore.

KIRJASTO

• Fungerar i mobiltelefoner samt surfplattor. Spelet är gratis och
kompatibelt med Android- samt iOS-operativsystem.

att målinriktat utveckla sina
visuella färdigheter självständigt och tillsammans med
andra.

• Spelandet kräver internetuppkoppling.

Spelet kan laddas ner till mobila
enheter via appbutiker.
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Matematik M5 handleda och
stödja eleven i utvecklingen
av förmågan att lösa problem.

I spelet planerar eleven en
prislista tillsammans med de
andra medlemmarna i miniföretaget och övar på att
beräkna kostnader.

Tilläggsinformation i spelguiden
pikkuyritta jat.fi/mobiilipeli
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ORDFÖRRÅD
Budget
En plan där man på förhand uppskattar inkomsterna och utgifterna.

Gratulerar!
Jingel
Företagets ljudlogo. En kort melodi som fastnar i
minnet främjar igenkännandet av företaget.

Affärsidé

Logo

En idé om vad man säljer, till vem och hur.

Ett företags eller en produkts grafiska framställning.

Pikkuyrittä jä
- miniföretagare

Produkt

En ung, ivrig, lärande och aktiv idésnickare som tar
hänsyn till andra!

Hisstal
Ett hisstal är ett kort, inspirerande och klart tal där
försäljaren berättar om sin egen produkt eller
tjänst och om varför just den är bäst i världen.

Affärsverksamhetsplan
Ett dokument där man funderar på affärsidén,
lönsamhet och konkurrenskraft, resurser,
kundkrets och försäljningsfrämjande.

Företagsamhetsfostran
En utgångspunkt för undervisning med vars hjälp
man stärker lärandes beredskap att växa till en
företagsam, initiativtagande, aktiv, ansvarsfull,
deltagande, kreativ och kritisk medborgare. Målet
är att främja individens förmåga att omvandla idéer
till verksamhet då man fungerar i samarbete med
andra. Man talar inte enbart om att växa till företagare, utan målet är en helomfattande utveckling av
attityder, färdigheter och livskontroll. Det stöder
studierna, vardagslivet och utförande av arbete.

Slutresultatet av produktionen som kan vara
en materiell vara eller en immateriell tjänst.

Nu kan du bekanta dig med andra UF-program som stöder konstruktionen av en enhetlig lärandestig, undervisning i mångsidiga kompetenser och planeringen av en mångvetenskaplig inlärningshelhet. Man bekantar sig med en mångfacetterad närmiljö och framtidens färdigheter
genom uppgifter som lämpar sig för åldern och så att man lär sig genom sitt eget agerande.

Följande UF-steg

Företagsform
En företagare kan fungera via olika företagsformer.
I Finland är företagsformerna följande:
Firma (näringsidkare), öppet bolag, kommanditbolag,
aktiebolag
och
andelslag.

Brand
Ryktet eller föreställningen som ett företag, en
organisation eller en privatperson har. Brandet är
en viktig del av marknadsföring och kommunikation.

Entreprenörskap
Entreprenörskap inbegriper kreativitet, innovationsförmåga och risktagning liksom en förmåga
att planera och leda verksamheten för att uppnå
målen. De här egenskaperna stöder individen i sitt
vardagliga liv, i utbildning, arbete, på fritiden och i
övrig samhällelig verksamhet. De här färdigheterna
behövs i företagsverksamhet, men de ökar också
en arbetstagares medvetenhet om sitt arbete och
hjälper hen att greppa sina möjligheter.
(Källa: UKM)
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Ni har tillsammans förtjänstfullt genomfört programmet Miniföretagarna.
Meddela om genomförande av program och ge respons: nyohjelmat.fi.

Vårt samhälle

Innovationsläger

En helhet bestående av sex teman som gör
elever i årskurs 4—6 bekanta med närmiljön, samhället, röstande, offentliga och
privata sektorn, olika yrken, ekonomins
kretslopp samt framtidens arbetslivsfärdighet — programmering.

– lågstadiet
Ett sex timmar långt innovationsläger för
elever i årskurs 5–6 där elever i åk 8–9 fungerar som lägerhandledare.

Trevlig resa till följande inspirerande
värld av UF-program!
nuoriyrittajyys.fi/sv/program
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Ung Företagsamhet rf dvs. UF erbjuder pedagogiska program som stöder företagsamhet, arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskap i daghem, skolor och läroinrättningar. UF är en ideell förening som tillhör den internationella Junior Achievement Worldwide -organisationen. I Finland startade verksamheten år 1995.
UF Stigen för företagsamhetsfostran är en pedagogisk helhet som erbjuder praktiska verktyg för att stärka barns och ungas företagsamhet, arbetslivsfärdigheter
och ekonomikunskap från förskola till högskola. UF-programmen stöder läroplanens målsättningar och förverkligas som en del av skolornas undervisning.
Lärande genom att göra stärker också på ett konkret sätt ungas och näringslivets
samarbete.
pikkuyrittajat.fi | ungforetagsamhet.fi
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