JULEAVISEN 2018
Historier og høydepunkter fra i år - med
fremtid, samspill og skaperglede

App-idé fra Røykenelever realiseres
Etter at de vant finalen i Innovation Camp i februar, har
elevene fra «Wassup EB» gått videre med ideen sin, og
rett før sommeren vedtok kommunen å støtte
prosjektet med 200.000 kroner. I disse dager lanseres
app’en – som skal forhindre ensomhet blant ungdom i
den nye storkommunen Asker.

Gruppebygging på Lier vgs
Gruppebygging er viktig når man skal jobbe
sammen i team i en ungdomsbedrift.
En gruppe elever fra Lier vgs fikk øve seg i
hvordan man kan samarbeide med noen som
er helt annerledes enn seg selv, og erfare
viktigheten av at gruppen bør bestå av
deltakere med ulike kvaliteter.

Mentorfrokost for ungdomsbedrifter
30. oktober var ungdomsbedrifter og representanter
fra næringslivet i
Kongsberg samlet på
Fattigmann på
Stortorvet Kjøpesenter i
Kongsberg for nettverksbygging, samtaler og
en god frokost i
hyggelige omgivelser.

Geilo barne- og ungdomsskole er
årets entreprenørskapsskole 2018

Flere kommuner satser på
entreprenørskapsopplæring

Årets entreprenørskapsskole kåres i samarbeid med
Buskerud Fylkeskommune. Årets vinner er opptatt av å
tenke progresjon i oppbygging av entreprenørskapskompetanse, og gjennomfører UEs program på flere
årstrinn. De tenker tverrfaglig og er opptatt av at
involverte lærere skal ha nødvendig kompetanse.
Skolen har utstrakt samarbeid med lokalt arbeids- og
næringsliv, formalisert gjennom en rekke
partnerskapsavtaler mellom skolen og lokale
virksomheter. Vi gratulerer!

Det siste året har flere nye kommuner tegnet
medlemskap, og med det formalisert
samarbeidet med UE Buskerud. Dette gjør at vi
i UE kan gi et mer systematisk tilbud til elevene
i kommunen. Gjennom UEs programmer får
elevene mulighet til å utvikle sine evner innen
entreprenørskap, kreativitet og nyskaping. Vi
har nå hele 18 av 21 kommuner med oss som
medlemmer, og gleder oss til å samarbeide
videre med disse.

Sann UE-venn!
Ungt Entreprenørskap er ein
brubyggjar mellom skule og
næringsliv, og vi får god hjelp av
mange frivillige som stiller opp på
våre aktivitetar gjennom året. Vi
har tatt ein prat med ein av dei.

Gründeridol 2018
350 elever i 70 ungdomsbedrifter deltok i
delfinalene som ble gjennomført på Kuben
Kjøpesenter Hønefoss, Stortorvet
Kongsberg og Magasinet Drammen.
10 ungdomsbedrifter fikk delta i
Gründeridol-finalen torsdag 15. november
på Gummibaren i Drammen. SAFETY FIRST
UB fra Drammen vgs gikk av med seieren,
og får delta på internasjonal messe i Riga i
April 2019.

Kven?
 PÅL T. RØRBY, 47 år frå Hemsedal
 Utdanna 3D-datagrafikar, jobbar med dataanimasjon.
 Gründer, leiar av HallingExpo, organiserer yrkesmesse,
er kommune- og fylkespolitikar for Senterpartiet i tillegg
til mykje anna.
Kva? Pål er stadig på farten og har mange ballar i lufta.
Likevel prioriterer han å stille opp på UE sine aktivitetar.
Han har blant anna vore dommar og juryleiar på
valfagsmessa i Hallingdal, hatt elevforedrag om
entreprenørskap både på Flå og i Hemsedal, og vore
rettleiar og juryformann i Innovation Camp. Pål har også
kursa elevar i pitching under GründerIdol-finalen.
Kvifor? Pål svarar: «Det er gjevande å sjå utviklinga som
skjer hos elevane berre på nokre timar. Frå ein usikker
oppstart der dei ikkje heilt veit og er lite interessert, til det
går opp eit lys og dei verkeleg får vist kva som bur i
dei. Jobben dei gjer når dei brukar interessene sine for å
forbetre ein situasjon ved å skape eit nytt produkt eller ei
teneste. Den transformasjonen som skjer i løpet av kort
tid hos elevane, frå det usikre til å stå på ei scene og
presentere eit produkt – det er berre fantastisk å vere ein
del av!»
Vi er glad for å ha deg med på laget, Pål. Tusen takk, også
til alle andre som er med på å utvikle verdiskaparar for
framtida!

Numedalslågen har blitt en dårlig ørretelv.
Det ville elever ved Veggli skole gjøre noe
med. 14-åringene startet Ørret’n i Lågen EB
under Innovation Camp, søkte
Miljødirektoratet om penger, og fikk
Numedalslaugens Brugseierforening med
på laget. 200.000 kr er nå brukt på
gytetiltak og oppfisking av gjedde!

Entreprenørskap på din skole?
Samarbeide med oss?
Vil kommunen bli medlem?
Kontakt oss gjerne!
buskerud@ue.no
www.ue.no/buskerud

/UEBuskerud

VI ØNSKER ELEVER, LÆRERE OG
SAMARBEIDSPARTNERE EN
RIKTIG GOD JUL OG SER FRAM
TIL ET NYTT, INNOVATIVT ÅR!

