
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 december 2018 
Kl 12.00-15.00 

Jarl Kullescenen Rönnegymnasiet 

 
Entusiasm och kreativitet sätts på prov av 
panelens utmanande frågor.  
 

SNABBT färgsprakande 
underhållande LÄRORIKT  
 
 
Mellan varje presentation som är 8 minuter tillåts åhörare att lämna eller komma in i lokalen. 

  



  

Program 

12.00  Introduktion Företagarna 

12.10-12.20 Backpack UF 

12.20-12.30 Ängelholmspusslet UF 

12.30-12.40 Unbox UF 

12.40-12.50 Personal Touch UF 

12.50-13.00 POPular UF 

13.00-13.10 Müslihjälten UF 

13.10-13.20 Paus 

13.20-13.30 One Foot Fire UF 

13.30-13.40 UF Lunchbox 

13.40-13.50 Bjäreskörden UF 

13.50-14.00 Bee You UF 

14.00-14.10 Re-Juice UF 

14.10-14.30  Paus 

14.30-15.00 Prisutdelning 

 
Nominerade UF-företag 

 
Backpack UF 
Ergonomiskt anpassad och estetiskt tilltalande 
ryggsäck med mobilladdare. 

Barn- och fritidsprogrammet 

 
Ängelholmspusslet UF 
1000-bitars pussel med konstnären Ebba 
Kristina Wingårdhs motiv över Ängelholm.  

Ekonomiprogrammet 

 
Unbox UF 
Presentbox fylld med smakrika delikatesser 
från lokala producenter. 

Ekonomiprogrammet 



  

 

Personal Touch UF 

Hållbart och miljövänligt framställda 
serveringsbrickor och bordsunderlägg. 

Ekonomiprogrammet 

 

POPular UF 
Utvecklar popcorn modernt och nytänkande 
med nya smaker. 

Ekonomiprogrammet 

 
Müslihjälten UF 
En hjälpande hand till välgörenhet genom olika 
kampanjer. 

Ekonomiprogrammet 

 
One Foot Fire UF 
Vedkit av träspill och tidningar, enkelt att bära 
med sig hem och elda med. 

Ekonomiprogrammet 

 

UF Lunchbox 
Miljövänlig, smart och smidig matlåda som 
innehåller allt du behöver för att kunna äta 
medhavd lunch. 

Handels- och administrationsprogrammet 

 

Bjäreskörden UF 
Lyxig chutney, mos och must från grunden av 
andrahandssorterade äpplen.  

Ekonomiprogrammet 

 

Bee You UF 
Barnbok som sprider kunskap om mobbing. 

Ekonomiprogrammet 

 

Re-juice UF 
Färskpressad juice gjord på överbliven frukt 
för att minska matsvinnet. 

Ekonomiprogrammet 



  

Gökboet 2018 

I Gökboet får Ängelholms UF-företag en unik möjlighet att testa 
bärigheten i sin affärsidé.  
 
Gökboet har funnits på Ängelholms Gymnasieskola i många år och 
är en färgsprakade uppvisning, där elever och panel utmanar 
varandra och gör det yttersta för att rusta varje företagsidé för den 
verklighet som ett litet företag verkar i. 
 
Syftet med Gökboet är att ge UF-företagarna en försmak av 
verklighetens kritiska granskande av såväl affärsidé som framförande 
och förmåga att entusiasmera åhörare och göra intryck. Företagarnas 
syfte och mål är att stödja unga, uppmuntra entreprenörskap och öka 
förståelsen för hur det går till att starta och driva företag. Gökboet 
som projekt riktar sig till elever i Ängelholms kommun som har valt 
UF-företagande i sin utbildning. 
 

 
Så här går det till 

11 UF-företag har efter Företagarnas granskning kvalificerat sig till 
att delta i Gökboet.  
 

 UF-företaget presenterar sin affärsidé under 5 minuter. 

 Panelen ställer frågor under 3 minuter och poängsätter de svar 
som ges under frågestund och presentation. 

 Panelen håller 2 minuters paus mellan varje företags-
presentation och överlägger. 
 

I denna paus tillåts publik att komma in i och lämna lokalen. 


