”UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier”

Foto: Jørgen Skaug
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Årsmelding Ungt Entreprenørskap Oppland 2010

Towlee UB fra Hadeland vgs. med prisen for Beste Regnskap under NM for ungdomsbedrifter i 2010.
(Foto: UE Oppland)
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Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier:
Framtid
• Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida - Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping - Gi viktige bidrag til å skape livskraftige lokalsamfunn og global, bærekraftig utvikling.
Samspill
• Lære barn og unge å samarbeide - Være en forutsigbar og langsiktig samarbeidspartner i spennet mellom skole,
arbeids- og næringsliv - Skape møteplasser og bygge nettverk; lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Skaperglede
• Gi unge mennesker muligheter til å utvikle kreativitet, skaperglede og tro på seg selv - Motivere unge mennesker
til å tenke nytt og til å skape verdier - Benytte «lære ved å gjøre» i sentrum for all aktivitet.
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UEs programmer

Vårt Lokalsamfunn tar elevene
med på en oppdagelsesferd i
eget nærmiljø hvor de lærer om
samspillet mellom mennesker,
næringsliv og offentlige tjenester.
Programmet går over fem undervisningsøkter.

Økonomi og karrierevalg er et program som peker
inn i framtiden og lar elevene identifisere mulige
karriereveier ut ifra økt selvinnsikt. Programmet
gjennomføres med en ekstern veileder fra lokalt
næringsliv.

Se mulighetene! trener elevenes
entreprenørskapskompetanse
knyttet til kreativitet, selvinnsikt
og beslutningstaking. Programmet går over fem undervisningsøkter.

Gründercamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping der elevene får et oppdrag som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom.
Oppdraget er reelt og blir gitt av en oppdragsgiver
fra en privat eller offentlig virksomhet. Programmet
tilbys elever i ungdomsskolen og videregående
skole samt studenter ved høyskole/universitet.

Jobbskygging gir elevene en
unik mulighet til å erfare hva som
finnes av yrkes- og utdanningsvalg ved at de gis anledning til å
følge en arbeidstaker gjennom en
arbeidsdag.

Fra utdanning til jobb er beregnet på alle elever i
videregående skole, både innen yrkesfaglig utdanning og studieforberedende programområder.
Programmet er praktisk rettet og skal gjøre elevene
bedre rustet til å søke jobber. Programmet vil gi den
enkelte elev økt selvinnsikt i forhold til å bli kjent
med egne interesser, ferdigheter og verdier.

Ungt Entreprenørskap har stor aktivitet med elevbedrifter i ungdomsskolen, ungdomsbedrifter i den videregående skolen og studentbedrifter på høyskole/universitet.
I bedriftsprogrammene lærer elevene og studentene å starte, drive og
avvikle en bedrift med utgangspunkt i forretningsideer utviklet av dem
selv. Ungdoms- og studentbedriftene må alle ha en mentor fra lokalt
arbeids- og næringsliv.
I tillegg finnes programmene Smart, SikkSakk Europa og Teknovisjon.
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Progresjonsmodellen

for Ung t Entreprenørskap

Høyere utdanning
Studentbedrift
Gründercamp
KAN-programmet
Leder for en dag
Cambridge eksamen

11.—13. trinn

Ungdomsbedrift
Gründercamp
Fra utdanning til jobb
Enterprise without Borders
Leder for en dag
Jenter og ledelse
Inkluderende arbeidsliv
Cambridge eksamen

8.—10. trinn

1.—7. trinn

Elevbedrift
Gründercamp
Jobbskygging
Økonomi og karrierevalg
Se mulighetene!
teknoVisjon

SikkSakk Europa
SmArt
Vårt Lokalsamfunn

Foto: UE Oppland

Progresjonsmodellen

Inndelingen av temaer og metodebruk sørger
for progresjon i entreprenørskapsopplæringen.
Det pedagogiske «rekkverket» består av
partnerskap – som er et gjensidig forpliktende
samarbeid med skole og bedrift som kan
brukes på alle trinn. Ved bruk av Ungt
Entreprenørskaps programmer blir elevene
bedre rustet til å møte morgendagens
arbeids- og næringsliv.
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Grunnskole 1. - 7. trinn
Vårt Lokalsamfunn er gjennomført for 4 skoler og
totalt 143 elever i 2010.
Nordre Land kommune stilte mannsterke på gjennomføring av Vårt Lokalsamfunn. På Dokka barneskole stilte
prosjektleder for landsbyprosjektet, næringsrådgiver,
en politiker, rådmannen og ordføreren. Alle opplevde
en flott dag med engasjerte elever.

Ungdomsskole

Foto: UE Oppland

Elevbedrift
I Ungt Entreprenørskap Opplands strategiplan har bedriftsprogrammene fått særlig fokus. I Oppland har nesten 50 % av alle ungdomsskoler tatt i bruk EB-programmet. På bildet står gutta fra Fruitfreshas EB fra
Smestad på stand i Storgata i Lillehammer. I 2010 er det registrert 297
elevbedrifter med totalt 1280 elever.
Regional Elevbedriftsmesse
Elevbedriften Simens Kjøttmarinade EB fra Smestad ungdomsskole
deltok på regional EB-messe i Østfold i mai og vant førstepris for Beste
IA-bedrift (Inkluderende arbeidsliv).

Foto: Ingrid Kvitrud

Økonomi og Karrierevalg
Programmet er i 2010 kjørt på Skåbu Oppvekstsenter av ansatte ved Sparebank 1 på
Vinstra som en del av samarbeidsavtalen med
UE Oppland.
”Elevene var engasjerte og bidro under hele opplegget . Både lærerne og elevene synes dette var
veldig nyttig”. Dette sier Trond Slåen, ass. banksjef, som ses på bildet sammen med Jorunn
Blekastad, begge fra Sparebank 1, Vinstra.
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Videregående skole

Innlandsmessa 2010
Fylkesmessa arrangeres som en felles Innlandsmesse for
ungdomsbedrifter i Hedmark og Oppland. Innlandsmessa er
først og fremst en arena for salg og utstilling. Ungdomsbedriftene kan også delta i konkurranser der de kan kvalifisere seg til
NM. Nærmere 500 elever fra 92 ungdomsbedrifter deltok på
Innlandsmessa som ble arrangert på MAXI Storsenter på Hamar
i mars. 31 ungdomsbedrifter fra Oppland viste hva de var gode
for i ulike konkurranser. Juryen bestod av utvalgte deltakere fra
næringsliv samt offentlige etater og organisasjoner.
Ved NM i ungdomsbedrift vant Towlee UB fra Hadeland førsteprisen for Beste Regnskap mens Think Zebra UB fra Gausdal
fikk en andrepris i konkurransen Beste Logo og en tredjepris i
konkurransen Beste Brosjyre.
Alle foto: Jørgen Skaug

Ungdomsbedrift
På videregående skole er Ungdomsbedrift det sentrale programmet. Ungdomsbedrift er ett av de mest omfattende
program Ungt Entreprenørskap tilbyr. Elevene skal i løpet av ett skoleår etablere, drive og avvikle en ungdomsbedrift
med lærer som veileder og mentor fra det lokale næringsliv. Ungdomsbedriften registreres via Ungt Entreprenørskap i
enhetsregisteret i Brønnøysund. Ungdomsbedrift er styrket gjennom utvikling av flere støtteprogrammer. Støtteprogrammene bidrar til å løfte arbeidet med Ungdomsbedrift. Eksempel på støtteprogram er Enterprise without Borders, Jenter og
ledelse, Gutta i fokus, Inkluderende Arbeidsliv og Kick off.
Ungdomsbedrift tilbys ved, og ble i 2010 gjennomført på alle de videregående skolene i Oppland. Totalt 71 registrerte
ungdomsbedrifter. Antall elever 469.
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Videregående skole

Foto: UE Oppland

Syretest

I Oppland er det i 2010 gjennomført Syretester av
16 ungdomsbedrifter fra 6 videregående skoler.
Ungdomsbedriftene inviteres til en dag hvor forretningsplanen og presentasjon av bedriften står i
fokus.
Bedriftene tildeles en egen veileder som sammen
med ungdomsbedriften gjennomgår og utvikler
forretningsplanen . Syretesten for ungdomsbedrifter
bygger på en Syretest for reelle gründerbedrifter,
utviklet av Kunnskapsparkene i Oppland.

Foto: UE Oppland

Jenter og ledelse
Ungt Entreprenørskap Oppland har økt satsning på Jenter og
ledelse. 50% av de daglige lederne i dagens ungdomsbedrifter
er jenter, og over 50% sitter som styreledere. Ungt Entreprenørskap Oppland ønsker å inspirere samt motivere disse jentene,
slik at de også i femtiden vil inneha lederroller. Ungt Entreprenørskap i Oppland inviterte derfor jenter som er med i ungdomsbedrift til to to-dagers seminar.
Andre del av seminaret som ble arrangert i skoleåret 2009/2010
ble gjennomført på Gudbrandsgard Hotell i januar 2010.
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Høyere utdanning

Videregående skole

Foto: Arbeiderpartiet
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Foto: UE Oppland

Leder for en dag
Hvert år deltar 30 utvalgte ungdommer fra hele landet
på arrangementet Leder for en dag i regi av Ungt Entreprenørskap. Denne dagen følger ungdommene hver sin
toppleder fra ulike bedrifter, organisasjoner og departementer gjennom en vanlig arbeidsdag.

Aktiviteter Høgskole
UE Oppland har i 2010 videreført jobben for økt entreprenørskapsaktivitet på Høgskolen i Gjøvik (HiG). HiG har ansatt
egen entreprenørskapsansvarlig og i søknad fra Høgskolen om
entreprenørskapsmidler er både Studentbedriftsprogrammet
og Gründercamp inkludert som kommende aktiviteter.

I 2010 deltok Anne Kulusveen fra ThinkZebra UB fra
Gausdal vgs. på Leder for en dag. Anne fulgte Marianne
Aasen fra Arbeiderpartiet gjennom en arbeidsdag på
Stortinget.

Det er i 2010 gjennomført to Gründercamper ved Høgskolen i
Gjøvik. En camp med oppdrag fra to eksterne bedrifter og en
camp med oppdrag fra Høgskolen med tema innen helse og
teknologi. Ledelsen ved Høgskolen deltok som gjester ved NM i
Studentbedrift i 2010.

Gründercamp

Foto: UE Oppland

Foto: Knut Ellevold

Foto: UE Oppland

Gründercamp
UE Oppland har i 2010 deltatt i to store Gründercamp-satsinger på videregående nivå. Energicamper i samarbeid med
ENOVA og ECIC (European Creativity and Innovation Camp) i samarbeid med EU. På bakgrunn av innledende runder i 2009
deltok en gruppe elever fra IB-linja ved Gjøvik vgs. på den Nasjonale Gründercampen med oppdrag fra ENOVA. Laget fra
Gjøvik gjorde det veldig bra og fikk en tredjepris for sitt prosjekt: Igloo Houses. Samarbeidet med ENOVA fortsetter og
høsten 2010 ble det gjennomført Energi-camper ved Gjøvik, Lillehammer og Vinstra vgs.
ECIC er et europeisk samarbeid som skal sette fokus på kreativitet og innovasjon i de yrkesfaglige studieretningene på
videregående skole. Mai 2010 ble det gjennomført ECIC-camp for elever på Helse- og sosialfag ved Gjøvik vgs. i samarbeid
med Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ).
På ungdomsskolen er det i 2010 gjennomført finale i Gründercamp med fokus på fysisk aktivitet. I forbindelse med entreprenørskapsdag i Vågå er det gjennomført Gründercamp i samarbeid med Vågå kommune og lokalt næringsliv.
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Hadeland vgs
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Gjøvik vgs

Ungdomsskole: Prosentvis andel av alle elever på 9. trinn i kommunen
som driver med elevbedrift.
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Videregående skole: Antall elever i ungdomsbedrift ved hvert skolested
og antall elever på Vg2.
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Kick off
Økonomi og karrierevalg
Vårt Lokalsamfunn
Gründercamp for videregående skole
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Summert aktivitetsrapport. Figuren viser antall elever som har deltatt på kjerneprogrammene i 2010.
Totalt antall elever som har deltatt på et eller flere programmer i regi av UE Oppland i 2010: 6421

Aktivitetstall 2010
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Resultatregnskap 2010

Driftsinntekter		
Driftsinntekter		
kr 3 143 462
		
Driftskostnader		
Lønnskostnader		
kr 1 278 862
Annen driftskostnad		
kr 849 698
Sum driftskostnader		
kr 2 128 560
		
Drisftresultat		
kr 1 014 902
		
Finansinntekter og finanskostnader		
Annen finansinntekt		
kr
11 264
		
Ordinær resultat før skattekostnad
kr 1 026 166
		
Årsresultat			
kr 1 026 166
		
Overføringer og disponeringer		
Overføringer annen egenkapital		
kr 1 026 166
Innovasjon Norge

Sparebank1

CC-Gjøvik

NHO

Fylkesmannens
landbruksavdeling
2010
Fylkesmannens
landbruksavdeling
2009

Oppland
fylkeskommune

UE Norge
Egenfinainsiering/sp
onsorinntekter

Finansieringskilder 2010
Økonomi 2010

Balanse pr. 31. desember

Anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler		
Sum anleggsmidler			

Omløpsmidler		
Fordringer		
Kundefordringer		
Innvilget, ikke betalte forskudd		
Andre fordringer			
Sum fordringer		
		
Bankinnskudd kontanter og lign.
Sum omløpsmidler		
Sum eiendeler			
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital			
Sum opptjent egenkapital		
Sum egenkapital			
		
Gjeld		
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld		
Skyldige offentlige avgifter		
Annen kortsiktig gjeld		
Sum kortsiktig gjeld		
		
Sum gjeld
		
Sum egenkapital og gjeld		

kr
kr

100
100

kr
kr
kr
kr

26 041
666 250
130 487
822 778

kr 2 690 603
kr 3 513 381
kr 3 513 481

kr 3 065 080
kr 3 065 080
kr 3 065 080

kr
kr
kr
kr

236 280
92 955
119 166
448 401

kr 448 401
kr 3 513 481

Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift.

Frode Sannum
Styreleder UE Oppland
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Nano UB fra Vargstad vgs.
Foto: Jørgen skaug

Ungt Entreprenørskap Oppland
c/o Oppland fylkeskommune
Postboks 988, 2626 Lillehammer
oppland@ue.no
Tlf.: 61289181

Styret i UE Oppland 2010:
Frode Sannum, Oppland fylkeskommune
Christl Kvam, NHO Innlandet
Liv Ellen Espnes, Opplæringskontoret for byggfag
May-Britt Wester, Topro AS
Sture Henning Sørli, KA Group
Silje Helene Aschehoug, SINTEF Raufoss
Manufacturing AS
Jan Tore Meren, Meren Consulting AS
Vara:
Solveig Ødegård Wiklund, EDB Business Partner
Inger Granli, Oppland fylkeskommune

Fast ansatte i UE Oppland 2010
Karin Rønning, daglig leder
Morten Strøyer Andersen, høgskole- og grunnskoleansvarlig
Samarbeidspartnere

