Inbjudan till JUFkampen
JUFkampen är öppen för alla naturbruksskolor och alla elever som läser eller
har läst kursen Naturbruk. Alla årskurser kan deltaga!

JUFkampen består utav två delar; del ett är ett test som skrivs individuellt av
alla elever på skolan och som sker under höstterminen 2017/vårterminen 2018.
Del två är en final dit de sex bästa skolorna skickar ett lag på fyra elever och
som går av stapeln under senare delen av vårterminen 2018.

Del ett anordnas i samråd med varje enskild skola där även en kort föreläsning
från JUF ingår. Där presenteras JUFs verksamhet och framförallt
praktikantverksamheten. De sex skolor med bäst resultat från del ett kommer
sedan bli kvalificerade för finalen. Finalen kommer ha både teoretiska samt
praktiska moment och ha kopplingar till kursen Naturbruk, även säkerhet och
samarbete kommer ha stor betydelse under finalen.

Vi på JUF vill ha er anmälan via mail senast den 31 oktober.

Medlemskap i JUF ingår för alla elever som deltar.
Mer information skickas ut till berörda skolor under hösten 2017/ våren 2018.

För frågor och funderingar kontakta Magdalena Fyhr, projektledare JUF
076- 837 11 94 ungajufmagda@gmail.com

Vad händer efter anmälan?
Efter att anmälningstiden har gått ut den 31 oktober kommer vi på JUF kontakta respektive
skola för att boka in tid för del ett av JUFkampen.

Hur går del ett till?
Testet kommer vara i två delar. Första delen handlar om JUF och vår verksamhet och den
kunskapen får eleverna under vår föreläsning och andra delen är hämtad från kursen
Naturbruk. Under vår föreläsning kommer vi kort berätta om JUFs historia, vår verksamhet
idag och även prata om vad vi kan erbjuda eleverna efter studenten i form av utlandspraktik.

Eleverna skriver testet enskilt. Hela skolans resultat läggs samman och de sex skolor (kan
komma att ändras) som har högst resultat blir kvalificerade för final.
Beräknad tidsåtgång 30 min föreläsning + 30 min teoritest.

Finalen
Finalen kommer att innehålla både praktiska och teoretiska moment och här ställer varje
skola upp med ett lag på fyra elever samt en lagledare (lärare alt personal från skolan). Då
tävlingen i år är öppen för alla är det tillåtet att ha mixade lag från alla årskurser.

Finalmomentet bygger på kursen Naturbruk och kommer också handla om
samarbetsförmåga och laganda.
Tidsåtgång: Heldag

Mer information om finalen kommer under hösten/våren.

Anmälningsblankett till JUFkampen

Skola:______________________________________________________________________
Kontaktperson(namn+telefonnr):________________________________________________
Adress:_____________________________________________________________________
Telefonnummer:______________________________________________________________
Mailadress:_________________________________________________________________

Antal elever som deltar i teoritestet:

Anmälningsblanketten skall vara JUF tillhanda senast 31 oktober på mail.
Maila till ungajufmagda@gmail.com

För övriga frågor kontakta Magdalena Fyhr, projektledare JUF, 076-837 11 94
ungajufmagda@gmail.com .

