
Svar interpellation av Amanda Grönlund och Samuel
Stengård (KD
“Ung företagsamhet i grundskolan i Västerås”
Jag har i en interpellation av Amanda Grönlund och Samuel Stengård (KD) fått två frågor om
Ung företagsamhet på Västerås kommunala grundskolor.

1. Varför nyttjas UF i mindre grad än andra icke kommunala utförare i Västerås?
2. Vad tänker majoriteten och Anna Lundberg göra för att låta elever i den kommunala
grundskolan få ta del av UF event och UFs integrerade verktyg för att ta tillvara de ungas
förmåga och inneboende kreativitet

Här kommer mitt svar:
Det är olika i vilken grad UF används på de kommunala grundskolorna. Jämfört med andra
kommuner använder vi dem dock mycket.

Idag är 13 av de kommunala skolorna aktiva i något av UF´s program men på de allra flesta
skolor finns registrerade och aktiva lärare som tar del av UF´s utbud och använder det i
undervisningen på något sätt. Bara tre skolor (exklusive Skultuna) saknar helt registrerade
eller aktiva lärare. Jämfört med de fristående skolorna är fler kommunalt anställda lärare
registrerade och aktiva men andelen aktiva skolor är något lägre än bland de fristående.

Varför färre andel kommunala skolor är aktiva jämfört med fristående skolor har inte
analyserats. Det finns säkert många faktorer som spelar in. De senaste två åren med
pandemi, hög frånvaro och arbetsbelastning har dock gjort att skolorna har prioriterat att
klara bemanning, undervisning och elevhälsoarbete. Deltagande i kulturaktiviteter,
studiebesök och UF har då pausats.

Jag instämmer i att UF´s verktyg skapar engagemang och ett livslångt lärande.Flera skolor
använder materialen och förvaltningen har ett bra samarbete med UF Västmanland vilket jag
tycker är bra..Jag tycker också det är bra att UFi ges dem möjlighet att medverka på tex
ledarforum där de kan träffa och samtala med rektorer och verksamhetsledning .

Det finns flera aktörer som erbjuder skolor verktyg och ytterst är det rektor på respektive
skola som avgör vilka som ska användas. För mig är det dock viktigt att alla vet vilka
möjligheter som finns och att vi sprider goda exempel, vilket sker tex på ledarforum.
Jag kommer följa upp användandet av UF för att följa utvecklingen när pandemin avtagit och
säkerställa att den goda och aktiva dialog som finns mellan förvaltning och UF´s
representanter fortsätter.

/Anna Lundberg (L), ordförande grundskolenämnden
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Fråga till grundskolenämndens ordförande om Ung företagsamhet i grundskolan i Västerås 

 

Ung företagsamhet (UF) inom både grundskola och gymnasium är ett verktyg som inte 
kostar skolan några ekonomiska resurser och är ett verktyg som skapar engagemang och 
livslång kunskap för de som deltar. UF syns och främst syns det i gymnasieskolorna men UF 
har en omfattande verksamhet som de erbjuder grundskolan F-9. I Västerås utmärker sig 
den kommunala grundskolan med att i mindre grad använda sig av UF än friskolorna. Utifrån 
den bakgrunden vill vi ställa följande frågor till ansvarigt kommunalråd för grundskolan Anna 
Lundberg. 

 

1. Varför nyttjas UF i mindre grad än andra icke kommunala utförare i Västerås? 
2. Vad tänker majoriteten och Anna Lundberg göra för att låta elever i den kommunala 

grundskolan få ta del av UF event och UFs integrerade verktyg för att ta tillvara de 
ungas förmåga och inneboende kreativitet. 
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