Nominerade företagsamma naturbrukselever till
Naturbruksskolornas Förenings Ung-Ullbagge-stipendium 2019

Nötdjurens UF
Nötdjurens UF, Munkagårdsgymnasiet, Halland

Nominerade
Elin Bengtsson och Amanda Eliasson

Motivering
I kursen Entreprenörskap startar eleverna på Munkagårdsgymnasiet upp fiktiva företag inom
Ung Företagsamhets koncept. Elin och Amanda är två driftiga och ambitiösa elever som har valt
att viga sina liv åt det halländska lantbruket och dess animalieproducenter. De fann ett behov av
avlastning för att ge tid för återhämtning och ledighet hos djurägare vilket de såg som en
möjlighet och ”sin uppgift” att tillgodose.
I sitt UF företag Nötdjurens UF har de valt att erbjuda sina avbytartjänster till i första hand
mjölkbönder men även lantbrukare med gris- och fårbesättningar. Flickorna har dessutom
erfarenhet av ridhästar och erbjuder sin tjänst i mån av tid till hästägare. Nötdjurens UF erbjuder
fullständig skötsel med alla förekommande arbetssysslor inom djurskötsel, såsom mjölkning,
fodring, kalvskötsel, rengöring mm.
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Deras hängivenhet till djurens välbefinnande, deras omtanke och välvilja att lantbrukare skall få
tid till återhämtning har drivit dem till att utföra sina tjänster. De arbetar ofta före skoldagens
start och även efter att skoldagen är avslutad vilket tyder på ett djupt intresse och engagemang
för den enskilda lantbrukaren och dess djur.
Elin och Amanda har stora framtidsplaner, där de tänker sig att starta upp ett gemensamt
företag och erbjuda sin avbytartjänst. Till en början med Halland som arbetsområde men på sikt
en verksamhet som ska täcka in större delar av södra Sverige.
De visar på ett starkt entreprenöriellt tänk i allt de gör på skolan, företrädesvis i djurkurserna där
de har ett stort intresse och lägger mycket energi runt frågor som rör tex nötkreatursavel, hur
man skall avla fram högpresterande och hållbara mjölkkor för framtiden. I övrigt är de väldigt
välstrukturerade och planerade vilket gör att de presterar fina resultat både i och utanför skolan.

Mer information: https://www.facebook.com/Nötdjurens-UF-1915129708534876/

