Du ser mulighetene
Du gjør noe med dem
Som EB eller UB lærer trenger du
inspirasjon og påfyll.
For å kunne se flere muligheter,
er dette seminaret for deg.
22 - 23. mai 2014
Sted: Quality Spa & Resort, Strömstad
Pris:
Enkeltrom: 2.300 kr
Dobbeltrom: 2.000 kr per person
Dette inkluderer kurs, overnatting,
lunsj x2, middag, kaffe og inngang til SPA avdeling.
Seminaret er for EB og UB lærere fra Oslo, Østfold, Oppland,
Hedmark og Akershus.
Påmelding sendes til ostfold@ue.no med navn, skole og mobilnummer.
Kontakt: Christer Engström
Ungt Entreprenørskap Østfold
mob +47 915 56 446

Program
Torsdag 22. mai
11.30-12.30

Lunsj

12.30-14.00
Hvordan få frem det beste i deg og andre.
		
Yvonne Fosser er HR direktør i HP Norge. Det er
		
ikke tilfeldig at HP er på topp ti blant Norges beste arbeidsplasser. Med sitt
		
brennende engasjement for faget skal hun holde et foredrag om personlig
		lederskap.
14.00-16.00
Best når det virkelig gjelder.
		
Øystein Wiik tilbringer mye tid foran publikum og på scenen. Under slike 		
		
forhold lærer du noe om å være best når det virkelig gjelder.
		
I dette foredraget gir han deg metoder og teknikker for hvordan
du skal lykkes med det du vil. Ved å bruke verdens beste
kommunikasjonsverktøy – deg selv – kan du sette personlig
rekord hver eneste dag.

20.00		

Middag

Fredag 23. mai
09.00-11.00
		
		
		
		
		

Årets entreprenørskapslærer i Norge
Per Erik Brunsberg ble kåret til årets entreprenørskapslærer av Virke. Han er
entreprenørskapskoordinator på fyrtårnskolen Mailand vgs i Lørenskog
kommune. Gjennom flere år med bevisst satsing på pedagogisk
entreprenørskap til elevenes beste. Skal han dele sine erfaringer om hvordan
de lykkes med å involvere flest mulig lærere i entreprenørskapsarbeidet.

11.00-13.00
Hvordan bygger man sin egen merkevare/markedsverdi?
		
Trond Blindheim er norsk sosiolog og reklamemann. Han er utdannet sosiolog
		
fra universitetet i Oslo, og er rektor og dosent ved Markedshøyskolen.
		
Hva er viktige verdier og egenskaper og hvordan
		
påvirker sosiale media din personlige merkevare?
		
Blindheim kommer og holder foredrag om personlig
		merkevarebygging.
13.00-14.00

Lunsj

