Ungt Entreprenørskap inviterer ungdomsskoler til
deltagelse i prosjektet: «Gjør noe med det!»
- i samarbeid med Kavlifondet.
Elevbedrift med sosialt entreprenørskap* som tema
Hvorfor
Målet med prosjektet er at de ungdommer skal tørre å ta initiativ når de ser
noe som ikke fungerer. De skal utvikle solidariske holdninger, og erfare at de
kan bidra til sosial verdiskaping i lokalmiljøet og i verden forøvrig.
Å bygge opp unge menneskers entreprenørskapskompetanse er et mål i
hele utdanningsløpet. Prosjektet «Gjør noe med det!» bidrar til å bygge opp
elevenes entreprenørskapskompetanse gjennom at de identifiserer sosiale
utfordringer eget nærmiljø, og bruker Elevbedrift som metode for å finne
løsninger på utfordringene.
Kreativitets- og innovasjonskompetanse:
• Få bevissthet om hvordan man jobber sammen i en kreativ prosess
• Omsette ideer til handling. Se muligheter og gjøre noe med det

*En sosial entreprenør er
en som finner løsninger
på sosiale, miljø- eller
klimarelaterte
utfordringer i samfunnet.
I prosjektet tar vi
utgangspunkt i FNs
bærekraftsmål og lar
elevene se hvordan man
på lokalt plan kan bidra
til å løse disse.

Sosial kompetanse:
• Samarbeider i grupper med idéutvikling og etablering av elevbedrift
• Gjøre henvendelser til personer i nærmiljøet som kan være med å
bidra til at de lykkes med elevbedriften
Handlingskompetanse:
• Sette mål og oppnå resultater
• Bruke nettverk for å lykkes med prosjektet
• Starte en bedrift som sosial entreprenør
• Prøving og feiling under kontrollerte rammer
• Trening i å formidle ideer og resultater/ innsalg
Omverdenkompetanse:
• Bli kjent med FNs bærekraftsmål
• Identifisere og kartlegge utfordringer i eget lokalsamfunn
• Bli kjent med lokale resurspersoner som bidrar positivt til lokal samfunnsutvikling
• Få erfaring med hvordan en selv kan bidra positivt til å løse lokale utfordringer

Hvordan
Prosjektet «Gjør noe med det» er bygget opp i 3 faser:

Kick-off-dag med UE:

Fase 1

Fase 2

•
•
•

Hva er en sosial entreprenør? FNs bærekraftsmål
Refleksjon rundt egne ferdigheter, verdier og interesser
Kreative prosesser for å komme opp med ideer til elevbedrifter

Elevene jobber videre med bedriftsidéen sin, og etablerer en elevbedrift som sosiale
entreprenører. Det er utviklet ulikt støttemateriell til bruk for lærere og elever i perioden.

Arena for elevene å kunne presentere elevbedriftene sine (f.eks. utstilling/messe på

Fase 3

skole, distriktsmesse eller lignende). Lærere og UE blir enige om hvordan dette skal
organiseres.

Prosjektet bør strekke seg over en periode på minst 3 uker, gjerne lenger. Hvor mange timer i uken som
brukes på prosjektet vil variere gjennom prosjektperioden. Skolens egne rammebetingelser og hvilke fag
som knyttes til prosjektet vil påvirke hvordan prosjektperioden organiseres. UE vil være tilgjengelig for å
bistå lærere både i planlegging og underveis i prosjektperioden. Det vil bli satt opp lærerkurs i forkant,
enten felles i fylket, eller på den enkelte skole.
Kavli – samarbeidspartner i prosjektet «Gjør noe med det!»
Overskuddet i Kavli Holding AS som ikke brukes til å utvikle selskapet, blir gitt til gode
formål, og i over 50 år har Kavlifondet gitt penger til samfunnsnyttige tiltak. Deres
ambisjon er å skape ringvirkninger i samfunnet. Gjennom samarbeidet med Kavlifondet får
UE mulighet til å styrke arbeidet med sosialt entreprenørskap i skolen. Prosjektet «Gjør noe
med det» skal bevisstgjøre elever i ungdomsskolen på hva sosialt entreprenørskap er, og gi
dem erfaring med hvordan de kan være med å påvirke positivt i eget lokalmiljø gjennom
selv å være sosiale entreprenører.
Buskerud er med i prosjektet fra skoleåret 2019/20, og er ett av 12 prosjektfylker. Totalt
sett er 8000 elever med i prosjektet. Prosjektet vil få mye positiv oppmerksomhet, og elevene sine gode
ideer blir omtalt på egen nettside: https://www.ue.no/prosjekter/Prosjekter/Kavlifondet-Gjor-noe-med-det
Forankring av prosjektet
•
•

«Gjør noe med det!» er et tverrfaglig prosjekt som kan forankres i ny «Overordnet del» av læreplanen,
og kompetansemål i samfunnsfag, norsk, kunst og håndverk, utdanningsvalg og flere av valgfagene.
Se forankring i Kunnskapsløftet på ue.no/Elevbedrift

Bestevenn EB: Besøksvenn på
eldresenter

EB Georg: Laget bok om homofili

You soulutions EB: Lager måltid av
utgåtte matvarer og deler ut til
hjemløse

