
Entreprenöriellt lärande i vår skola 

2011-2012 
Företagsamhet i skolan, 

inriktning mot turism. 



Bakgrund 
● 1999 ett år i företagsamhetens anda. 

● Företagsamhet på schemat, 80 min./vecka. 

● Träteknik, hantverksteknik, café, ”naturen ger” och 
underhållning. 

● Skolaffären öppen var 5:e vecka.   

● Eleverna får se tillverkningsprocessen, de lär sig att sköta 
kassan och att redovisa inkomster och utgifter i en kassabok. 

● Eleverna blir kreativa, företagsamma och de lär sig att se 
möjliga utvecklingsområden på landsbygden. 



Resultat 

Skolan får: 
● Kreativa, ansvarstagande och engagerade 

elever. 
● En studiemiljö som är stimulerande, rolig, 

öppen och utvecklande. 



Resultat 

Eleverna får: 
● Naturlig kontakt med ”verkligheten”. 
● Använda sin kreativitet. 
● Följa en tillverkningsprocess. 
● Kännedom om företagsekonomi och 

marknadsföring. 
● En mottagare av sitt arbete. 
● Se värdet av utbildning, lagarbete, gemenskap 

och samhörighet. 



Resultat 

Närsamhället får: 
● En mötesplats. 
● En marknadsplats. 
● Tillgång till skolans resurser. 
● Utbildning, teknik, lokaler, personal, elever. 
● Vidgat nätverk. 



Bilder från verksamheten 

 



2011-2012  
Utveckling av företagsamheten 

● Svartlå by har stora möjligheter att utvecklas 
inom friluftsliv och turism. 

● Närhet till älv, Storklinten, skog och fiske. 



Turistbroschyr 

● Förnya en tidigare elevtillverkad turistbroschyr. 
● Presentation av företagarna och föreningarna i 

byn. 
● Aktiviteter i byn. 
● Flora och fauna i byn. 



Storklinten 

● Undersöka möjligheter till olika intressanta 
upplevelser t.ex. ridning, skytte, bakning och 
skoterutflykt. Sådant som olika bybor kan bidra 
med. 

● Erbjuda upplevelser till skolklasser och till 
turister i Storklinten för en symbolisk summa. 



Svartlå-kassen 

● Eleverna får vara med och tillverka byns egen 
kasse. 

● Tryckprocessen, från idé till färdig produkt. 
● Samarbete med en lokal företagare. 
● Kassen säljs på vår egen skolaffär. 
● Kassen tillsammans med vår turistbroschyr ges 

som gåva till våra gäster och nyinflyttade. 
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