
Ungt Entreprenørskap i Trondheimregionen



Entreprenørskap i Trøndelag:

• 34 av 38 kommuner er medlem 
i UE Trøndelag

• Vi har 20.000 elevtreff hvert år.

• 2.000 lærere bruker våre 
programmer

• 2.000 elever i grunnskolen og 
1.300 elever i VGS starter, 
driver og avslutter egen bedrift



Morgendagens skole, fagfornyelsen og arbeidslivet



Det er to ting vi er rimelig sikre på!

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Heldigvis er så å si alle enige om at de 17 bærekraftsmålene til FN guidelines for hvordan vi må syreteste tiltak vi setter i verk framover. Dette har naturligvis og heldigvis den nye læreplanen implementert. Vi diskuterer også mye om hvilke kompetanser som er viktige i vårt århundre. Jeg tenker at den nye læreplanen også har nærmet seg dette i høy grad, gjennom at det ikke lengre er fullt så viktig å kunne navnet på alle renessansen, men at vi nå legger vekt på egenskaper som samarbeid, kritisk tenkning, kreativitet og kommunikasjonsferdigheter, for å nevne noen.



NÆRINGSLIVETS BESTILLING?

Vi må slutte å pugge svar 
og begynne å løse problemer. Vi må 
bruke alle våre empatiske evner til å 

forsøke å sette oss inn i andres 
kontekst.



BROBYGGER MELLOM SKOLEN OG ARBEID -OG 
NÆRINGSLIV

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, 
landsomfattende organisasjon som i 
samspill med utdanningssystemet, 

næringslivet og andre aktører jobber for å 
utvikle barn og unges kreativitet, 
skaperglede og tro på seg selv.

UE`S METODER I UNDERVISNINGEN BIDRAR TIL: 

• Økt bevissthet om utdannings- og yrkesvalg

• Kortere vei mellom skole og samfunn

• Oversikt over ulike yrkesgrupper og lokalt næringsliv

• Kunnskap om sammenhengen mellom det de lærer på 
skolen og utenfor

• Variasjon og ulike prosesser i skolehverdagen

• En sunn utfordring av egne trygghetssoner

• Kunnskaper og forventninger av ansatte ute i 
arbeidslivet

• Bedre oversikt over eget nettverk

VI SKAL INSPIRERE UNGE TIL 
Å TENKE NYTT OG TIL Å 

SKAPE VERDIER



Eksempler på samhandling skole og arbeidsliv

• Sparebank1 SMN

• ReMidt

• TRV

• Sandvik Teeness

• NTE

• Melhusbanken

• Næringsforeningene



Regionen i framtiden
• Øke verdiskapningen
• Bolyst, arbeidslyst og 

nyetableringer
• Samhandlingskraft
• Omverdenforståelse
• Kulturarven

• 4 entreprenørielle ferdigheter
• Satsning på Elevbedrifter i 

ungdomsskolen og 
Ungdomsbedrifter i 
Videregående skole

• Teknologi, grønn og blå næring
• Fra miniputt til CL
• Våre naturlige fortrinn som 

trøndere.
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