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n Skola | 20 elever får lära sig entreprenörskap

Angelica Berglund, Thimmy Finstad, Oumaima Lamloumi och Elin Olsson, som inte är med på bild, håller på med en gruppövning där de ska göra en affärsidé av en miljon muggar med gift i.

Unga företagare med idéer
Kramfors Elever på
Ådalsskolan lär sig starta företag över sommaren på Ådalsskolan.
Genom föreläsningar
och grupparbeten ska
de utveckla sina idéer.
– Det är ett bra sätt att
bli kreativ, säger Oumaima Lamloumi.
För fjärde året i rad får 20
elever från Ådalsskolan gå
en entreprenörskurs.
Alla får skicka in en företagsidé och eftersom det är
fler sökande än platser så

lottas de ut. På måndagen
var det första dagen och en
representant från Ung Företagsamhet i Sundsvall var
där och höll en inspirationsföreläsning. Eleverna hade
även olika gruppövningar.
– Vilka positiva tankar
kan man få om man sitter i
ett flygplan som håller på
att störta? Det är en av uppgifterna för att få eleverna
att tänka utanför boxen, säger Ingrid Norberg Olsson,
lärare i entreprenörskap på
Nordviksskolan.
Hon driver kursen tillsam-

mans med Per-Eric Westin
som är lärare på Ådalsskolan.
– Jag har ringt till alla de
elever som gick kursen för
fyra år sedan och av dem
har åtta jobb, en är arbetslös
och elva går i skolan. Jag
tror att det här minskar arbetslösheten, säger Perra
Westin.

Han berättar att en trend

inom företagsidéerna de senaste åren är socialt företagande. Ett exempel på det
är Thimmy Finstad som vill

”Vilka positiva tankar kan man få om
man sitter i ett flygplan som håller på
att störta?”
Ingrid Norberg
Olsson, lärare i
entreprenörskap
på Nordviksskolan.

starta ett företag som kan
följa människor hem på natten om de har blivit väldigt
berusade eller handlar på
affären sent på kvällen och
känner sig otrygga.
– Det är för att det har varit en våg av stölder på senaste tiden. Om vi är några
stycken som har utbildning
i självförsvar och eventuellt
har pepparsprej med oss, så
skulle vi kunna hjälpa
människor att komma hem
tryggt.
Angelica Berglund går
teknikprogrammet och vill

starta ett företag med inriktning på produktutveckling. Oumaima Lamloumi
och Elin Olsson vill jobba
med foto.
Under veckan får eleverna
lära sig hur de startar ett företag och hur de presenterar
sina idéer.
– De får också lära sig att
tro på sig själva, säger Ingrid
Norberg Olsson.
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Kortbetalning kan vara att föredra under resan
stocKholm Planerar du
att växla reskassan på
flygplatsen?
Då kan du spara semesterpengar genom
att välja andra lösningar.
– De stora summorna ska
man ta ut på plats i utlandet, eller helst betala med
kort. Det blir en bra växlingskurs, mycket bättre än
den man får hos Forex hemma, säger Christina Söderberg, sparekonom på Compricer.
När man använder svens-

p Kort utomlands

Det kan vara bättre att betala med kortet på resan än att
ta ut pengar i Sverige.

Värt att tänka på när du
använder ditt kort utomlands:
n Välj alltid den lokala valutan vid uttag eller kortköp. Väljer du svenska kronor blir växlingskursen
usel.
n Välj automater som är
bankägda. Andra automater kan ta ut en egen avgift

utöver din banks uttagsavgift.
n Kontrollera kontoutdragen för att snabbt upptäcka felaktiga uttag.
n Spärra kortet direkt om
du blir av med det. Se till
att ha telefonnumret tillgängligt.

med en del kort får man betala valutaväxlingspåslag.

– Det ska man vara medveten om, särskilt om man
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ka kort utomlands blir det
en bättre växelkurs, men
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betalar stora summor. Men
det är troligtvis ändå bättre
att betala med kortet än att
ta ut pengar i Sverige.
Med kort från ICA Banken
och GE Money Bank slipper
man både uttagsavgift och
valutaväxlingspåslag. GE
Money Bank tar dock ut
ränta på pengar man tar ut i
automat om man inte har
satt in på kontot dessförinnan.
– Reser man mycket kan
det vara väldigt ekonomiskt att skaffa ett sådant
kort. Om man betalar ett
hotell för flera tusen med

ett kort med valutaväxlingspåslag så blir det en
del pengar.
Då avgifterna ligger på
mellan 35 och 40 kronor per
uttag så är det klokt att göra
några större uttag, i stället
för många små.
Ska man betala med kort i
en butik gäller det att inte
betala i kronor, då det medför en hög växlingskurs.
– Man ska alltid betala i
den lokala valutan, säger
Söderberg.
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