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ALE. Aleläraren Jan 
Ragnarsson utsågs 
förra tisdagen till Sve-
riges bästa UF-lärare.

För Reseslumraren 
och DiaDigital blev det 
ingen vinst, men elev-
erna lämnade Stock-
holm många visitkort 
och erfarenheter rikare.

Att det var en magisk 
upplevelse är alla över-
rens om. 

Det var en rörd men till 
synes mycket självsäker UF-

lärare som äntrade scenen 
efter att Anna Ekström, 
generaldirektör på Skolver-
ket, hade offentliggjort vin-
naren av kategorin ”bästa 
UF-lärare”. Prisutdelare 
var även Magnus Nilsson 
Engelbäck, VD för UF.

I motiveringen nämn-
des bland annat att han som 
handledare ställer upp för 
sina elever i vått och torrt, 
hans förmåga att förankra 
UF-konceptet i arbetslaget 
och att eleverna ges möjlig-
het att skapa nätverk med det 
lokala näringslivet. 

– Det är en jättefin utmär-
kelse och jag är otroligt 
tacksam över att hela åtta av 
mina kollegor finns på plats i 
Stockholm, det är många för 
att vara en skola med endast 
500 elever. Allt bygger på det 
lagarbete som vi byggt upp 
och är så stolta över på Ale 
gymnasium, sa Jan Ragnars-
son, som även hade en fråga 
till konferencieren Peter 
Settman:

– Var har du gjort av ”forr-
den”, Ronny?

Aleläraren avslöjade sedan 
att hans smeknamn i unga 
år var ”Ragge” och att han 
gärna hade axlat rollen som 
Settmans jeansklädda vapen-

dragare. 
Efter framgångarna på 

UF-mässan i Göteborg var 
det ett taggat gäng elever och 
lärare från Ale gymnasium 
som i söndags styrde kosan 
mot huvudstaden. 

Reseslumraren UF var 
nominerade till både ”bästa 

UF-företag” och ”bästa 
monter” och DiaDigital UF 
tävlade i kategorin ”bästa 
tjänst”. Även om det inte 
blev någon vinst för aleele-
verna är de mycket nöjda 
över sina insatser. 

Många nya kontakter
– De som gick vidare 

till finalen var grymt duk-
tiga och vi känner oss inte 
alls besvikna. Med tanke på 
att det från början var över 
6000 UF-företag som deltog 
i kampen så är vi otroligt 
nöjda över att ha tagit oss 
så här långt, säger Josefin 
Axberg, ekonomiansvarig 
för Reseslumraren UF.

Upplägget var detsamma 
som i Göteborg, då jury-
medlemmarna besökte före-
tagens montrar som vilken 
mässbesökare som helst, 
men på SM i Stockholm var 
de inte lika diskreta. 

– Det var ganska uppen-
bart vilka som kom från juryn 
och vi fick många besök i 
vår monter, vilket måste ha 
betytt att vi låg bra till även 
om det inte räckte ända fram. 

Josefin Axberg och hennes 

kollegor fick mycket respons 
på sina egendesignade res-
kuddar och deras idé om att 
upplåta baksidan av kudden 
till reklamplats för företag 
mottogs med stort intresse. 
Med sig från mässan i Stock-
holm har tjejerna ett 20-tal 
visitkort.

– Det är svårt att beskriva, 
men det har varit helt 
magiskt. Galamiddagen med 
musikframträdanden kändes 
verkligen storslagen. Vi har 
träffat jättemycket folk som 
alla är otroligt drivna. Det är 
ledsamt att hela UF är över 
så det är med mycket blan-
dade känslor vi åker hem.

Även DiaDigitals vd 
Karolina Järvholm kan 
med glädje se tillbaka på två 
intensiva dagar på SM.

– Det har varit jättekul 
och många som besökte vår 
monter tyckte att vi hade 
en bra idé. Vi lyckades även 
hitta ett bra och säkert sätt 
för kunderna att skicka sina 
diabilder till oss genom 
posten. Även om det var svårt 
att få kunder på plats så har vi 
gjort mycket reklam för vårt 
företag. 

Bland mässbesökarna 

skymtade en del kända ansik-
ten och några av de 220 UF-
företagen fick chansen att 
visa upp sina idéer för bland 
andra partiledarna Stefan 
Löfven och Annie Lööf. 

Entreprenörskap viktigt
Ale gymnasium har genom 
åren nått stora framgångar 
inom ung företagsamhet och 
man arbetar ständigt för att 
utvecklas. 

Jan Ragnarsson har varit 
med från starten med UF för 
15 år sedan och att han nu 
utsågs till Sveriges bästa UF-
lärare är ett bevis på hans 
stora engagemang.

– Jag och skolans rektor 
Hans Enckell har börjat 
spåna på hur vi kan bli ännu 
bättre på att möta Skolver-
kets krav på att alla program 
ska genomsyras av entre-
prenörskap. Vi har jobbat 
mycket med det innan och 
det finns en vilja från led-
ningen att den satsningen ska 
fortsätta.

– Magisk stämning på SM 
i ungt företagande

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

ÅRETS LÄRARE
Motivering:  
”Årets UF-lärare lyckas med det 
som kan synas omöjligt; nämligen 
att finnas där som handledare i 
vått och torrt för sina elever och 
samtidigt arbeta med skolutveck-
ling och förankring av UF-kon-
ceptet i hela arbetslaget.  Dess-
utom har läraren lyckats inte-
grera ämnen och anpassa under-
visningen till programmen elev-
erna går på. Eleverna får även 
möjlighet att skapa nätverk med 
det regionala näringslivet. Det är 
detta som gör Jan Ragnarson till 
årets UF-lärare.”
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Jan är Sveriges bästa UF-lärareJan är Sveriges bästa UF-lärare

Aleläraren Jan Ragnarsson mottog förra tisdagen priset för "bästa lärare" på SM i ungt företagande i Stockholm. 

Alla göteborgseleverna samlade på scenen på tisdagskvällen.                 Foto: Peter Lindberg
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Hej Jag heter Helen och jobbar som  
privatrådgivare i Surte. 

Jag vill redan nu tipsa alla aktieintresserade  
om vår träff den 4 september. Vi kommer då  
att berätta om börshandlade fonder- ETF.

Vi har funnits i  Surte 
så länge man kan minnas…


