Utbildningsförvaltningen
Emil Friberg

Ansökan om bildningsnämndens utvecklingsmedel 2018
Varje skola fyller i en ansökan per projekt och skickar till bildningsnamnden@linkoping.se senast den
27 oktober 2017. Alla projekt ska skickas in av rektor eller enhetschef.

Skola

Katedralskolan

Namn på projektet

Tävlingsdeltagande i entreprenörskap, Riga, Lettland

Kontaktperson

Dag Karlsson

Telefon till kontaktperson

0727-26 26 260

E-post till kontaktperson

dag.karlsson@linkoping.se

Kryssa för vilket/vilka områden som
är aktuella för utvecklingsprojektet

☒ Motivationshöjande åtgärder
☐ Läsutveckling och språkutvecklande arbetssätt
☐ Jämställdhet
☐ Psykisk hälsa
☐ Trygghet och studiero
☒ Medel för att möjliggöra deltagande i
tävlingsverksamhet
Tävlingsdeltagande 9-11 april, 2018 på ISCF, International
Student Company Festival, Riga, Lettland, vilken är den
mest välkända och störta internationella UF-tävlingen i
Europa. Tävlingsmässan genomförs i Domina-köpcentrum.

Beskrivning av projektet

Idag har Katedralskolan 70 st elever som driver 25 st UFföretag. Vi vill ge eleverna möjlighet att tävla i entreprenörskap i internationell miljö, för därigenom öka deras
motivation och stärka deras självförtroende.
Över 100 st UF-företag från 16 olika länder brukar delta på
den årliga tävlingen ISCF i Riga.
Deltagande UF-företag tävlar i samtliga sju kategorier
1. Best Sales Team
2. Most Innovative Product
3. Best Trade Fair Display Stand
4. Most Social Responsible Business
5. Best Video advertisement
6. Best International Potential
7. Best Company overall – Grand Prix Price
Min bedömning är att Katedralskolan, ansedd som
Östergötlands bästa UF-skola, har chans att ta minst en
guldmedalj.
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Motivera på vilket sätt projektet
bygger på vetenskaplig grund eller
beprövad erfarenhet
Förväntade konsekvenser av
projektet för flickor respektive
pojkar

Sökta projektmedel 2018 i tkr

Redovisning av egenfinansiering
(behöver ej fyllas i om ansökan
görs tillsammans med annan skola
eller för tävlingsverksamhet) i tkr
Beviljade medel i tkr (fylls i av
utbildningskontoret)

Dokumenterad erfarenhet visar att eleverna vid
internationella UF-tävlingar stärker sina sina färdigheter i
både språk, kommunikation, kreativitet, försäljningsteknik,
marknadsföring, reklam, monterbygge och monterdesign.
Tävlingsdeltagande på ISCF i Riga ger unga entreprenörer
vidgade vyer internationellt, nya kontakter i andra länder
och internationell tävlingserfarenhet inom entreprenörskap.
Motivationen och självförtroendet kommer att stärkas
oavsett kön.
ISCF-avgift inkl allt i Riga (logi, mat, transporter m.m.)
3.300:-/elev x 20 elever = 66.000:4.000:-/lärare x 2 lärare = 8.000:Tåg & flyg: Linköping-Riga: 2.700:-/person x 22 personer =
59.400:Summa: 133.400:-

