12. og 13. mars konkurrerer ungdomsbedriftene i Oppland om blant annet gjeve NMbilletter. Det er duket for fylkesmesse!
I disse dager legger elevene siste hånd på verket før de skal vise fram ungdomsbedriftene sine
for dommere og publikum. Det kommer til å syde av liv når 27 ungdomsbedrifter fra hele fylket og
10 elevbedrifter inntar Kulturhuset på Otta.
– Vi kan knapt vente! For oss er fylkesmessa for Ungdomsbedrifter høydepunktet i året. Det ligger
mye hardt arbeid bak, og elevene har definitivt beveget seg utenfor både komfortsonen og
klasserommet. Nå skal vi få se hva elevene har klart å skape i årets ungdomsbedrifter, sier Karin
Rønning, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Oppland.
Les mer: Fylkesmessa 2014
Sikter mot toppen
Juryer, bestående av kompetente folk fra arbeids- og næringsliv skal kåre vinnere i 13 ulike
kategorier. Det skal også velges fem ungdomsbedrifter som skal reise til NM for
Ungdomsbedrifter i slutten av april. På Norges Varemesse på Lillestrøm vil elevene konkurrere
mot de beste fra hele landet.
Les mer: NM for Ungdomsbedrifter 2014
– At vi i år legger fylkesmessa til Norddalen er ingen tilfeldighet, sier Karin Rønning, daglig leder i
Ungt Entreprenørskap Oppland. - Det spirer i Norddalen og det jobbes knallbra med forankring av
entreprenørskap helt fra grunnskolen. Elevene som får med seg entreprenørskapstrening får en
unik erfaring som arbeids- og næringsliv i Oppland både ønsker og trenger. Det er disse
ungdommene som er morgendagens verdiskapere og som skal sikre utvikling og skape nye
arbeidsplasser i fylket vårt i fremtiden.
Bygger bro
– Det er de unge som skal bringe Oppland inn i framtiden. Det bor mye kreativitet og skapertrang
i ungdommene våre, men de må få slippe til. Ungdomsbedrift gir elevene verdifull erfaring med
samarbeid, verdiskaping og samhandling med det virkelige liv, sier Trond Carlson, styreleder i
Ungt Entreprenørskap Oppland og teamleder, næring og samfunn i Oppland fylkeskommune. Han
mener Ungt Entreprenørskap er en svært viktig brobygger mellom skolene og næringslivet.
I 2013 var det 466 elever i videregående skoler i Oppland som drev Ungdomsbedrift. Det utgjør
19,5 prosent av et årskull. Nær 700 personer fra arbeids- og næringsliv bidro på ulike måter til
læring for elevene i fylket.
Vedlagte foto kan benyttes fritt, og må krediteres Jørgen Skaug
Kontakt:
Karin Rønning, daglig leder i UE Oppland, mobil 480 06 578
Fakta om Ungt Entreprenørskap:
Ungt Entreprenørskap 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. Organisasjonen tilbyr et tyvetalls pedagogiske program – fra
grunnskole til høyere utdanning. Alle programmene er forankret i skolens læreplaner og
gjennomføres i samarbeid med arbeids- og næringsliv. Les mer om Ungt Entreprenørskap her.

Transfer UB fra Hadeland videregående skole ble kåret til beste Ungdomsbedrift i Oppland i 2013 og representerte
fylket på NM. Jubler her med fylkesordfører Gro Lundby under fjorårets fylkesmesse. Foto: Jørgen Skaug

