Klar for valgfag?
Kurs i bruk av elevbedrift
i valgfagene

2012

Invitasjon til kurs i Ålesund
28. mai 2013

Ungt Entreprenørskap i Møre og Romsdal inviterer til kurs for lærere i grunnskolen
i samarbeid med Sunnmøre regionråd.
Kurset passer for de som skal undervise i valgfag, arbeidslivsfag og lærere som benytter elevbedrift
som pedagogiskmetode for å nå måla i læreplanen i andre fag. Dere vil også få en innføring i
undervisningsprogrammet ”Gjør noe med det!”, det handler om sosialt entreprenørskap.
Spjelkavik ungdomsskole er en av skolene som dette skoleåret har benytter Elevbedrift og
undervisningsprogrammet ”Gjør noe med det!”. Kristin Halvorsen var i Ålesund i februar, da besøkte
hun Elevbedrifta, og NRK lagde dette innslaget.

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:

28. mai 2013 kl. 9.30-15.30

Sted:

Ålesund Kunnskapspark, Borgundveien 340 – Ørnestua i 3. etg.

Deltakaravgift:

Kurset er gratis. Skolen må dekke vikar- og reiseutgifter. Deltakere som melder
seg på og ikke møter må betale kr. 300,- for kurset.

Kursholder:

Sissel Tegelsrud Kolstad

Materiell:

Gratis materiell til de som starter elevbedrift.

Påmelding:

Til koordinator for Ungt Entreprenørskap på Nordre Sunnmøre –
Jan Kåre Vadset, jan.vadset@haram.kommune.no, 41 66 86 36
Oppgi navn, skole, telefonnummer og e-post.

Påmeldingsfrist:

21. mai, påmeldinga er bindende.

Parkering:

Parkeringsplass øst for Kunnskapsparken (mot Larsgården). Plassen har bom
med parkeringskode. Dagskoden blir sendt på mail til kursdeltakerne dagen før
kurset.

Ønsker du mer informasjon så ta gjerne kontakt.
Vennlig hilsen

Sissel Tegelsrud Kolstad

Jan Kåre Vadset

Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal

koordinator Nordre Sunnmøre

95 06 55 24.

Program
09.30-15.30
Ungt Entreprenørskap
Vi starter flyselskap!
Hva er elevbedrift?
Elevbedrift med fokus på valgfagene
Innføring i fasene i elevbedrift
Praktiske øvelser
Gjør noe med det!
Læreplanene
Det blir servert lunsj!

