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Ungt Entreprenørskap - UE 

• Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, 

landsomfattende organisasjon som i 

samspill med skoleverket, næringslivet og 

andre aktører jobber for å utvikle barn og 

ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på 

seg selv.  





http://www.innovasjonnorge.no/


Styret i UE Trøndelag 

• Styreleder Ingvild Kjerkol, Fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag 

• Nestleder Karl Klingsheim, TTO NTNU 

• Therese Troseth Engan, Innovasjon Norge Nord-Trøndelag 

• Gunnar Flikke, Adresseavisa 

• Arnstein Hellem, SpareBank 1 SMN 

• Aud Kvalvik, Stortingspolitiker, Innovasjon Norge Sør-Trøndelag p.t. møtende 

vara på Stortinget for SV. 

• Elin Kolden, Reklamehuset i Stjørdal  

• Ingveig Holand Wahl, NHO Trøndelag  

• Per Olav Skurdal Hopsø, LO 



Våre samarbeidspartnere 

SAMT  ARRANGEMENTSPARTNERE:



Problemet? 



Løsningen! 



Fakta er: 

• I 2010/11 gjennomførte nesten 150 skoler i 

Trøndelag ett eller flere av UEs programmer 

– 4052 elever i grunnskoleprogrammer  

– 1999 elever i videregåendeprogrammer  

– 106 studenter i høyskoleprogrammer  

– 4335 deltakere på andre kurs og aktiviteter 

 

 



Våre programmer 

• 9 programmer for grunnskole 

• 4 programmer for videregående skole 

• 2 programmer for høyskole/universitet 

• 7 øvrige programmer  

Totalt 22 spennende og utfordrende 

programmer for nytenking og 

entreprenørskapslæring. 





Totalt 10 525 ungdommer har 

i 2010/11 blitt bedre kjent 

med entreprenørskap! 



Samarbeid med næringslivet 

 Antall rapporterte frivillige i UE Trøndelags 

programmer i 2010/2011(egne tall): 

•  4109 oppdrag! 

• Alt fra mentorer og jurymedlemmer til 

produksjon av problemstillinger og praktisk 

bistand.  

 



 

Entreprenørskap i utdanningen 

 

Utvikle personlige egenskaper og 

holdninger 

• Even og vilje til initiativ 

• Nytenking og kreativitet 

• Risikovilje 

• Selvtillit 

• Samarbeidsevne og sosiale 

ferdigheter 

Lære fag og 

grunnleggende 

ferdigheter ved bruk 

av entreprenørielle 

arbeidsformer 

Lære kunnskap og 

ferdigheter om 

forretningsutvikling og 

nyskapingsprosesser 

Fra handlingsplanen: Entreprenørskap i utdanningen - fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014 



UE-aktivitet i Trondheimsregionen  

- grunnskole 

Orkdal  Ingen aktivitet registrert hos UE 

Skaun U-skole Økonomi- og karrierevalg, Elevbedrifter 

Midtre Gauldal Elevbedrifter, Gründercamp, UET har vært på infomøte Rektorer 

Rennebu  Elevbedrifter, UET har vært på infomøte Rektorer 

Melhus  Økonomi- og karrierevalg, Elevbedrifter, Gründercamp 

Klæbu  Elevbedrifter, Økonomi- og karrierevalg 

Malvik  Elevbedrifter, Økonomi-og karrierevalg 

Meldal   Vårt Lokalsamfunn, Elevbedrifter, Sikk sakk Europa, Økonomi-og 

  karrierevalg, Gründercamp 

Stjørdal  Ingen registrert aktivitet 

Rissa  Elevbedrifter, Gründercamp, Økonomi-og karrierevalg 

Leksvik  Gründercamp, Elevbedrifter, Vårt Lokalsamfunn 

Selbu/ Tydal Elevbedrifter, Økonomi-og karrierevalg, Gründercamp 

 



UE-aktivitet i Trondheimsregionen 

- videregående 

• Malvik  

• Rissa  

• Melhus  

• Gauldal  

• Orkdal  

• Thora Storm  

• Trondheim Katedralskole 

• Ole Vig 

• Leksvik 

• Strinda 

(Ladejarlen/Strinda) 

• Charlottenlund 

(Ringve/Brundalen) 

• Heimdal  

• Tiller  

• Kristen Videreg, Tiller 

• Byåsen  

• Skjetlein  

 



UE-aktivitet i Trondheimsregionen 

- høyskole 

• HiST 

• BI 

• NTNU 

• Kreativ Fagskole 

• HiNT 

 



Annen aktivitet i Trondheimsregionen 

• Nasjonal Gründercamp i januar hvert år 

• Fylkesmesse  

• Fylkesgründercamp i Leksvik  

 



Samarbeidsavtale 

• UE er innholdsleverandør og forplikter seg til å 

levere opplæring /kompetanseheving for lærere i 

entreprenørskap som læringsstrategi. 

• UE Trøndelag vil årlig utforme en plan for kurs i 

bruk av våre metoder/verktøy for lærere og ledere 

i regionen. Det vil avholdes minst tre ulike kurs 

pr. år for regionen.  

• UE Trøndelag vil implementere samarbeidet med 

regionen i UE Trøndelag’s handlingsplaner og 

strategiplanarbeid. 



• UE Trøndelag følger opp skoler i regionen som 

ønsker det. 

• UE Trøndelag benytter 1 årsverk i satsingen og vil 

ikke belaste for arbeidstid/reisekostnader og 

materiell knyttet til kurs og arrangementer i den 

enkelte kommune. 

• Regionrådet og regionens kommuner får 

stemmerett i UE Trøndelags årsmøte. 

 

 



Forpliktelser for kommunene: 

• Regionen gjennom sine kommuner forplikter seg til å 

jobbe aktivt for at egne skoler blir aktive brukere av UE’s 

programmer, kurs og aktiviteter. 

• Kommunene har ansvar for at skoler og lærere registrerer 

aktivitet og gir tilbakemelding til UE Trøndelag innenfor 

de rammer og tidsfrister som til enhver tid er gjeldende. 

• Regionen arrangerer rektormøter en gang i året, hvor alle 

skoler har møteplikt. Det ses som hensiktsmessig å dele 

opp kommunene i tre, slik at reiseavstandene blir 

overkommelige. Kommunenes skoleansvarlige inviteres 

også i disse møtene. 

 



Entreprenørskap i opplæring lønner seg 

”Etablererfrekvensen blant elever som har deltatt i ungdoms- 

eller studentbedrift er minst dobbelt så høy som i 

befolkningen generelt” (Trøndelagsforskning 2003 og 

Østlandsforskning 2007) 

”Undervisning i entreprenørskap kan utvikle ungdoms 

kreativitet, selvfølelse, evne til samarbeid og ansvarlighet” 

(Europakommisjonen 2004/06) 

”Undervisning i entreprenørskap bidrar til økt trivsel, selvtillit 

og skolemotivasjon” (Østlandsforskning 2007) 

”Ønskene om å bosette seg på hjemstedet etter endt utdanning er 

høyere blant elever som har deltatt i UE program, enn elever 

som ikke har deltatt i slike” (Østlandsforskning 2008)  



Evaluering  

  

 Nordlandsforskning og Kunnskapsparken i Bodø 

har evaluert statens tilskudd til Ungt 

Entreprenørskap. 

 

Tilbakemeldingene er gode! 

 



Statsråd Navarsete sier: 

Evalueringa av Ungt Entreprenørskap viser ein solid 

organisasjon som med relativt få tilsette når ut til svært 

mange elevar og studentar. 

 

Nordlandsforskning og Kunnskapsparken i Bodø har 

evaluert statens tilskot til Ungt Entreprenørskap. 

Evalueringa viser at Ungt Entreprenørskap tilbyr ei stor 

mengde program med høg kvalitet.  

 

Organisasjonen er slank og veldrive i høve til storleiken på 

tilskotet og talet på elevar organisasjonen når.  



Statsråd Giske sier: 

 - Å legge til rette for entreprenørskap og 

nyetablering er avgjørende for nyskaping og 

økonomisk vekst.  

 

Jeg tror at det mest effektive virkemiddelet for å 

skape en sterk entreprenørskapskultur er å satse 

på entreprenørskap i utdanninga.   

 

Jeg er svært glad for at Ungt Entreprenørskap i så 

sterk grad gir kompetanse og inspirasjon til 

potensielle “grunderspirer” 

 



Departementene sier: 

  

 I 2009 la KD, NHD og KRD fram ein handlingsplan for 

entreprenørskap i utdanninga. 

 Regjeringa ønskjer å styrke kvaliteten og omfanget av 

entreprenørskapsretta opplæring innanfor alle nivå og 

fagområde i utdanningssystemet. Ungt Entreprenørskap er 

ein viktig aktor i dette arbeidet. 



Hva sier dere? 

  

  



 


