Kurs i bruk av elevbedrift
- i valgfag
- i arbeidslivsfag
- elevbedrift som pedagogiskmetode for å nå
måla i læreplanen i andre fag

Invitasjon til kurs i Ålesund
22. september 2014

Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal inviterer til kurs for lærere i grunnskolen.
Kurset passer for de som skal undervise i valgfag, arbeidslivsfag og lærere som vil benytte elevbedrift
som pedagogiskmetode for å nå måla i læreplanen i andre fag.
Elevbedrift er et pedagogisk program hvor elever i ungdomsskolen erfarer hva det innebærer å starte,
drive og avvikle sin egen bedrift, med skolens lærere og andre eksterne ressurspersoner som
veiledere. I fem faser går elevene gjennom prosessen fra etablering til avvikling av elevbedriften.
Programmet er fleksibelt og kan lett tilpasses rammebetingelser ved den enkelte skole.

Mål:

Gi lærere et verktøy for å arbeide med elevbedrift og entreprenørskap som
metode for læring. Synliggjøre hvordan metoden kan brukes for å innfri krava i
læreplana.

Tid:

22. september 2014 kl. 9.30-15.30.

Sted:

Havrommet, Ålesund kunnskapspark, 4 etg
Det er i lokalene til Norsk Maritimt Kompetansesenter Borgundveien 340

Lunsj:

Det blir servert gratis lunsj.

Deltakaravgift:

Kurset er gratis. Skolen må dekke vikar- og reiseutgifter. Deltakere som melder
seg på og ikke møter må betale kr. 400,- for kurset.

Kursholder:

Sissel Tegelsrud Kolstad.

Materiell:

Gratis materiell til de som starter elevbedrift.

Parkering:

Det er gjesteparkering. Kjør inn bommen på venstre side etter avkjørselen fra
hovedveien. Ring mobilnummeret på boksen før bommen og oppgi navn og at
dere skal på kurs med Ungt Entreprenørskap.

Påmelding:

Til koordinator for Ungt Entreprenørskap på Sunnmøre,
Henrik Vedde, henrik.vedde@ue.no, 928 81 290
Oppgi navn, skole, telefonnummer og e-post på deltagerne.

Påmeldingsfrist:

12. september, påmeldinga er bindende.

Ønsker du mer informasjon så ta gjerne kontakt.

Vennlig hilsen
Sissel Tegelsrud Kolstad

Henrik Vedde

Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal

koordinator Sunnmøre

Program

09.30

Om Ungt Entreprenørskap
Hva er elevbedrift?
Vi starter flyselskap!

11.30

Lunsj
Innføring i fasene i elevbedrift
Fase 1. Informasjon, motivasjon og samarbeid
Fase 2. Ideutvikling
Fase 3. Organisering og etablering
Fase 4. Drift
Fase 5. Avvikling og evaluering
- Elevbedrift med fokus på valgfagene
- Praktiske aktiviteter
- Kunnskapsløftet

15.30

Avslutning

