Mölnlyckeföretag stöttar Ung Företagsamhet
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Julmarknaden i Hulebäcksgymnsiets "gata" var välbesökt.
I samband med Hulebäcksgymnasiets årliga julmarknad fick Frontside Electronics diplom för sitt engagemang som Tillväxtängel i föreningen
Ung Företagsamhet Göteborgsregionen.
Frontside Electronics från Mölnlycke är det första privata företag utanför Göteborgs Stad som går in och stöttar Ung Företagsamhet som
Tillväxtängel.
Diplomet överlämnades till företagets vd Robert Olsson i samband med Hulebäcksgymnasiet julmarknad den 14 december. En julmarknad
fylld av UF-företagarnas produkter.
Att vara tillväxtängel betyder att man stöttar en UF-elev ekonomiskt under ett år, vilket innebär ett bidrag på ungefär 2 500 kronor.
– Samarbete mellan gymnasieskolan och det lokala näringslivet är oerhört viktigt för att det ska fungera att jobba med UF-konceptet. Därför är
vi glada att Frontside Electronics valt att engagera sig i vår verksamhet, sa Ung Företagsamhets regionchef Jennie Cronblad.
Kommunstyrelsens ordförande Annette Eiserman Wikström var imponerad av elevernas arbete:
– Det här syftar till att öppna ytterligare en möjlighet för ungdomarna, nämligen den att starta ett företag. Det är roligt att se alla kreativa
förslag till företagande och jag kan inte annat än imponeras av produkterna på julmarknaden.
UF-företagandet på Hulebäcksgymnasiet är på stark frammarsch. Under 2011 har 59 elever tillsammans drivit 16 olika UF-företag.

Robert Olsson, Frontside Electronics, Jennie Cronblad och Magnus Eriksson från UF Göteborg och Jessica Waller, näringslivschef.

Fakta om Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet är en ideell organisation som sedan 1980 verkar för att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv i det svenska
utbildningssystemet. Det innebär i sin tur att gymnasieungdomar får möjlighet att utveckla sin företagsamhet genom att driva företag under ett
läsår. Till sin hjälp har de unga företagarna lärare på gymnasieskolan och rådgivare från näringslivet.
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