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fra fransk prendre (ta) entreprendre = ta på seg, ta fatt på
suffix (norrønt: skapr: beskaffenhet), evne
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Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsdekkende organisasjon som
i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber
for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.
Ungt Entreprenørskap består av et nasjonalt sekretariat
(UE Norge) og 17 fylkesorganisasjoner. Nettverket
bindes sammen av felles formål og vedtekter. Den
desentraliserte organiseringen gjør at UE har nærhet
til skolen, lokale myndigheter og lokalt arbeids- og
næringsliv. Fylkesorganisasjonene forvalter merkevaren
UE lokalt og har det operative ansvaret i sitt fylke.
Fylkesorganisasjonene har egne styrer og har ansvar
for egen finansiering. UE Norge har det overordnede

ansvaret for de pedagogiske programmene og for
organisasjonens strategiarbeid. UE Norge er ansvarlig
for kontakten med sentrale myndigheter, nasjonale
samarbeidspartnere og det internasjonale nettverket.
UE ble etablert 21. oktober 1997. Gjennom den
europeiske organisasjonen JA-YE Europe samarbeider
UE nært med sine søsterorganisasjoner i 38 land i
Europa. UE er medlem i den verdensomspennende
organisasjonen JA Worldwide.
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Året som gikk – 2012

Lærertrio fra Inspiro vinner prisen for Årets entreprenørskapslærer. Fra
venstre: Guro Mette Hedemark, prisutdeler Anniken Huitfeldt, Elisabeth
Hunnestad og Anne K. Eggen Lervik. Foto: Virke.
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LO støtter UEs arbeid
fordi det er viktig at unge
entreprenører får kjennskap
til arbeidslivets spilleregler
og opplæring i bedriftsdemokrati og partssamarbeid.
Skolen må samarbeide mer
med arbeidslivet, både om
entreprenørskapsprosjekter og i annen undervisning.
Roar Flåthen
leder, LO

Hvis du med en ny og
økonomisk bærekraftig løsning
endrer noens fremtid fra ugagn
til skolegang, fra trygd til arbeid,
har du skapt en fremtid og
en verdi gjennom fenomenet
sosialt entreprenørskap. Vi
er stolte over å ha bidratt til
holdningen om at sosialt entreprenørskap
lønner seg, også i UE.
Johan H. Andresen
eier og styreleder, Ferd

Januar
• Gruppen Grønn Kunnskap fra Atlanten videregående
skole vinner nasjonal Gründercamp i Trondheim.
Over 2900 elever fra videregående skoler har
deltatt på lokale gründercamper, hvor de har løst
forskjellige oppdrag knyttet til energieffektivisering,
ny teknologi, fornybar energi og klimautfordringer.
Prosjektet er et samarbeid med Enova.
• Ungt Entreprenørskap Norge deler ut reisestipender
til ungdomsbedrifter som deltar i Enterprise without
Borders (EwB). 14 bedrifter mottar stipend for å dra
til utlandet i 2012.

Februar/mars
• Det gjennomføres fylkesmesser for ungdomsbedrifter
i alle landets fylker. På fylkesmessene kvalifiserer 180
ungdomsbedrifter seg til NM i mai.
• NHO og UE fornyer samarbeidsavtalen. Avtalen
gjelder for 2012, og innebærer blant annet at NM
for Studentbedrifter fortsatt skal arrangeres i
Næringslivets Hus.

Mars
• Søvni UB fra Tora Storm videregående skole i
Trondheim vinner prisen Best sales and marketing
team på JA-YE Europes offisielle Trade Fair i Zürich.
• Under JA-YE Europes årsmøte mottar Ungt
Entreprenørskap den prestisjefylte prisen Thomas
J. Bata Quality Award, og styreleder Vibeke Hammer
Madsen mottar Leadership Award. Organisasjonen
mottar også Model Nation Award sammen med
tolv andre medlemsorganisasjoner i Europa.

April

Juni

• 78 ungdomsbedrifter, 112 lærere og 90 jurymedlemmer deltar på NM for Ungdomsbedrifter
på Norges Varemesse på Lillestrøm. Frii UB fra
Nøtterøy videregående skole blir kåret til Norges
beste Ungdomsbedrift og skal representere Norge
på europamesterskapet i Romania.
• UE fornyer samarbeidsavtalen med SMSØ –
Samarbeid mot svart økonomi. Avtalen gjelder for
2012–2014 og innebærer blant annet at Skatteetaten tilbyr regnskapsopplæring for elever som
driver Ungdomsbedrift.

• Figuma SB fra Høgskolen i Ålesund blir kåret til
Norges beste Studentbedrift 2012, og Utilia SB fra
Høgskolen i Telemark vinner Ferdprisen for Størst
internasjonalt potensial.
• Forberedt EB fra Haugeåsen ungdomsskole i
Fredrikstad vinner Gjensidighetsprisen i konkurranse
med over 8000 elever som har deltatt i prosjektet
Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt
entreprenørskap.
• Nomeno UB fra Oslo handelsgymnasium
blir europamester i sosialt entreprenørskap.
JA-YE Europe Social Enterprise Programme ble
lansert skoleåret 2011/12 i samarbeid med Ferd
og Intel Corporation. Mer enn 2000 elever fra ti
europeiske land har blitt inspirert til å jobbe for å
skape en bedre verden.
• Ungt Entreprenørskap har nettverkssamling i
Oxford for alle ansatte. Nettverkssamling er en
årlig møteplass med fokus på å styrke fellesskapsfølelsen, øke kompetansen og dele erfaringer
i organisasjonen.

Mai
• Asker kommune tildeles Entreprenørskapsprisen
under Skoletinget 2012. Prisen deles ut til en kommune
eller en fylkeskommune som har et godt forankret
fokus på entreprenørskap i utdanningen. Prisen er
et samarbeid mellom KS og Ungt Entreprenørskap.
• Energifrikane fra Gilje skule i Hordaland vinner
SMARTing-prisen for sin idé om et plusshus med
nye og framtidsrettede løsninger for å spare energi.

ÅRSMELDING 2012
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Frii UB kåres til Norges beste Ungdomsbedrift 2012. Fra venstre: Prisutdeler Kristin Halvorsen, Sebastian Førum, Karoline Krogstad,
Bjørn Sondre Saltvik og Vegard R. Samuelsen. Foto: UE Norge.
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Juli

Oktober

• Studentene i Utilia SB mottar prisen Best International
Potential Award på JA-YE Enterprise Challenge (EM
for Studentbedrifter) i Skopje, Makedonia. Figuma
SB hevder seg i konkurransen ved å ta hjem tredjeplassen i Company of the Year Award.
• Sound of Media UB mottar pris for beste bedrift
i Enterprise without Borders (EwB) under EM
i Romania.

• 50 kvinnelige gründerspirer under høyere
utdanning deltar på KAN (Kvinner Ambisjoner
Nettverk) – et program om etablering, ledelse
og styrearbeid. KAN arrangeres i samarbeid med
Innovasjon Norge, Virke og AFF.
• 110 lærere fra 17 nasjoner deltar på EwBkonferanse i regi av Ungt Entreprenørskap Norge.
• Prosjektet Generasjon Grønn startes opp med
Finnmark, Agder og Rogaland som pilotfylker.
Prosjektet er et samarbeid mellom Ungt
Entreprenørskap og Miljøverndepartementet.
Målet er å bygge opp ungdomsskoleelevers
kunnskaper om miljøutfordringer og skape
nysgjerrighet og vitetrang om temaer knyttet
til ressursbruk og gjenvinning.

August
• Sparebank 1 SR-Bank tildeles pris for beste innsats i
Finansstafetten «En dag i skolen» for sitt arbeid med
Ungt Entreprenørskap i Rogaland. Prisen deles ut i
samarbeid med Finans Norge (FNO).
• ONS ønsker en ny generasjon velkommen når elever
fra ti ungdomsskoler presenterer løsninger rundt
årets tema «Confronting Energy Paradoxes».

September
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• 30 elever som har utmerket seg i arbeidet med
Ungdoms- eller Studentbedrift, deltar på Leder
for en dag og får fotfølge hver sin profilerte toppleder gjennom en arbeidsdag. Arrangementet
gjennomføres i samarbeid med ManpowerGroup
og med støtte fra Nordea. Leaders for a Day
arrangeres for første gang av UEs europeiske
moderorganisasjon, JA-YE Europe.

November
• A/S Norske Shell blir ny hovedsamarbeidspartner
med UE Norge og fylkesorganisasjonene i Oslo,
Rogaland og Møre og Romsdal. Avtalen gjelder
i tre år for skoleårene 2012/2013, 2013/2014 og
2014/2015.
• Prisen Årets Entreprenørskapslærer går til tre lærere
som har etablert entreprenørskapslinjen Inspiro
ved Drammen videregående skole i Buskerud. De
tre er Elisabeth Hunnestad, Guro Mette Hedemark
og Anne K. Eggen Lervik. Prisen deles ut på
Hovedorganisasjonen Virkes årskonferanse.
• Finans Norge og UE inngår en ny, treårig
samarbeidsavtale. Avtalen gjelder i tre år fra
og med skoleåret 2012/2013.

Desember
• NorgesGruppen fornyer avtalen og utvider
samarbeidet med UE Norge, UE Oslo og
UE Akershus.
• Ungt Entreprenørskap setter ny aktivitetsrekord,
med 188 102 elev- og studentaktiviteter i 2012.

Sparebank 1 SR-Bank mottar
prisen for beste innsats i
Finansstafetten for sitt arbeid
i Rogaland-skolen. Fra venstre:
Mari Lier Flomark, Aurskog
Sparebank, Arne Hyttnes, FNO
og Inger Rossebø, Sparebank1
SR-bank. Foto: Ragnar Falck,
Sparebankbladet.

Oracle strekker seg
langt for å være ledende
innen innovasjon av framtidens teknologiske løsninger.
Å være med på å motivere
neste generasjon til innovasjon
og nytenking er både verdifull læring for Oracle som
selskap og for våre ansatte. Vi er stolte av å
kunne bidra i en bred samfunnsmessig utvikling
gjennom arbeidet med unge entreprenører.

Vi gleder oss over
samarbeidet med Ungt
Entreprenørskap. I Shell vet
vi at teknologi og innovasjon
er viktig for å løse fremtidens
energiutfordringer. Gjennom
Ungt Entreprenørskap får
unge erfaring med nytenking
og kreativitet, og de får trening i å ta initiativ og å
samarbeide med andre. Dette ønsker vi i Norske
Shell å bidra til.

Tore Bjelland
administrerende direktør, Oracle Norge

Tor Arnesen,
administrerende direktør, A/S Norske Shell

ÅRSMELDING 2012
Ungt Entreprenørskap

9

Figuma SB er Norges beste Studentbedrift 2012. Under europamesterskapet i Skopje vinner de prisen Best International Potential Award.
Fra venstre: Kristin Willoch Haugen, Ungt Entreprenørskap Norge, Inger Anne Overå, Oddbjørn Gudmundsen og Svein Leknes Gryte fra
Figuma SB og foreleser Ola John Mork, Høgskolen i Ålesund. Foto: Torunn Brånå.

Administrerende har ordet

Framtiden formes gjennom
samspill og skaperglede!
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I 2012 nådde Ungt Entreprenørskap nok en gang nye
høyder. Vi skaper aktivitet i stadig flere kommuner, i flere
skoler, og når flere elever og studenter enn noen gang,
over hele landet. Dette skjer fordi utdanningssystemet i
samspill med arbeids- og næringsliv, offentlig og privat,
gir de unge muligheten til å utvikle de entreprenørielle
talentene sine – i begrepets videste forstand. Dette samspillet er med å forme framtiden! Ungt Entreprenørskap
er en sentral tilrettelegger for dette samspillet, og det er
vi stolte av. Når unge ser muligheter i seg selv og rundt
seg – og gjør noe med dem – bygges en viktig del av
grunnmuren for framtidens arbeidsplasser, både i
private og offentlige virksomheter.
Arbeidsåret til Ungt Entreprenørskap har mange
høydepunkter, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Ute i
skolene blomstrer aktiviteten gjennom gründercamper
og prosjektarbeid. Programmer som Vårt lokalsamfunn
og Økonomi og karrierevalg lar de unge møte veiledere
fra samfunnet utenfor skolen. Lokale messer og fylkesmesser gir de unge muligheten til å vise seg fram, lære
av hverandre og konstruktivt konkurrere i mange ulike
disipliner. Våre nasjonale messer og arrangementer
som nasjonal Gründercamp og Leder for en dag gir
progresjon, og nye utfordringer. Gjennom prosjektet
Gjør noe med det! har unge over hele landet satt sosialt

entreprenørskap solid på dagsordenen. Prosjektet
Generasjon Grønn inspirerer til nysgjerrighet og
vitetrang rundt ressursbruk og bærekraft. I prosjektet
Energy Paradoxes i forbindelse med oljemessen i
Stavanger viste realfagselever fra ti fylker seg fram.
Dette er bare en liten del av aktiviteten vi legger til
rette for. De unge får pirret nysgjerrigheten og
skapertrangen innen ulike fag og studieretninger;
entreprenørskap kjenner ingen faglige grenser.
Når unge ser muligheter i seg selv
og rundt seg – og gjør noe med dem
– bygges en viktig del av grunnmuren
for framtidens arbeidsplasser, både
i private og offentlige virksomheter.
Entreprenørskap kjenner heller ikke geografiske
grenser. Gjennom vårt internasjonale nettverk i JA-YE
Europe gis norske ungdommer muligheten til å møte
likesinnede i hele Europa. Og norske elever og studenter
hevder seg på de internasjonale arenaene! Studentbedriften Utilia SB fra Høgskolen i Telemark tok hjem
prisen Best International Potential Award under EM for
studentbedrifter, mens Sound of Media UB fikk prisen for
beste bedrift i Enterprise without Borders. Nomeno UB

må gis tid for å virke. Entreprenørskap handler om
både holdninger, kultur og ferdigheter, noe som må
bygges stein for stein. Vi hevder at entreprenører ikke
er født sånn, men blitt sånn, og at entreprenørskap er
en «muskel» som kan og må trenes, på linje med andre
kunnskaper og ferdigheter. Ungt Entreprenørskap har
ambisjoner på vegne av framtidens verdiskaping og
velferd. Vi vil fortsette vårt arbeid med å legge til rette
for arenaer hvor skole møter arbeids- og næringsliv, og
hvor offentlige og private aktører sammen tar ansvar
for å utdanne framtidens verdiskapere. Framtiden
formes gjennom samspill og skaperglede!

Anne Kathrine Slungård
administrerende direktør i UE Norge
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fra Oslo Handelsgymnasium ble europamestre i
sosialt entreprenørskap. Slikt gir grunnlag for framtidstro og optimisme! Og i møte med våre internasjonale
venner får vi bekreftet at entreprenørskap er noe
universelt: Det handler om holdninger, kultur og
kompetanse – uavhengig av hvor man bor.
Det er et samlet Storting som stiller seg bak
satsingen på entreprenørskap i utdanning. Handlingsplanen Entreprenørskap i utdanningen – fra grunnskole
til høyere utdanning 2009–2014 legger grunnlaget
for arbeidet. Ungt Entreprenørskap har blitt en landsdekkende organisasjon med i overkant av 100 ansatte.
Den aktiviteten som skapes, hadde ikke vært mulig
uten våre samarbeidspartnere i offentlig og privat
sektor. Ungt Entreprenørskap er et eksempel på at
samspill driver oss best framover! Det er meget gledelig
at eksisterende samarbeidspartnere i 2012 fornyet sine
samarbeidsavtaler med oss. I tillegg kan vi ønske
A/S Norske Shell velkommen som ny samarbeidspartner.
Det er en imponerende innsats som legges ned av
våre samarbeidspartnere, både nasjonalt og lokalt,
til beste for økt verdiskaping i Norge i framtiden.
Ulike undersøkelser og forskningsrapporter
dokumenterer at entreprenørskap i utdanning gir
resultater. Det påpekes også at dette er et arbeid som

Visjon, formål og kjerneverdier

Ungt Entreprenørskaps
visjon:
Små og mellomstore
bedrifter utgjør en viktig del
av verdiskapingen i Norge.
Nordea ønsker å motivere
unge gründere og formidle
bankens rolle ved etablering
og drift av virksomheter
og bedrifter. Arbeidet med
entreprenørskap i skolen er en viktig møteplass
for skole og næringsliv. I tillegg til å være synlige
innenfor et viktig område som innovasjon og
entreprenørskap, lar vi oss også inspirere av
ungdommens skaperevne og kreativitet.
Gunn Wærsted,
administrerende direktør, Nordea Bank Norge
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Å få være med å gi
barn og ungdom forståelse av
betydningen av verdiskaping
og nyskaping er ærefullt
og viktig. NorgesGruppen
er stolte over å støtte Ungt
Entreprenørskap, som bidrar
til å fremme kreativitet,
skaperglede og entreprenørskap for framtiden.
Tommy Korneliussen
konsernsjef NorgesGruppen

«Vi skal inspirere unge til å tenke nytt
og til å skape verdier.»
Ungt Entreprenørskaps formål er – i samspill med
utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører – å:
• Utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede
og tro på seg selv
• Gi barn og unge forståelse for betydningen av
verdiskaping og nyskaping i næringslivet
• Fremme barn og unges samarbeidsevne
og ansvarsbevissthet
• Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler
i nærings- og arbeidslivet
• Styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom
nærings- og arbeidslivet og skolene
• Stimulere til samarbeid over landegrensene
• Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial,
kulturell og økonomisk sammenheng

Ungt Entreprenørskaps
KJERNEVERDIER:
Framtid
• Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å
mestre framtiden
• Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping
• Gi viktige bidrag til å skape livskraftige lokalsamfunn
og global bærekraftig utvikling
Samspill
• Lære barn og unge å samarbeide
• Være en forutsigbar og langsiktig samarbeidspartner
i spennet mellom skole og arbeids- og næringsliv
• Skape møteplasser og bygge nettverk – lokalt,
nasjonalt og internasjonalt
Skaperglede
• Gi unge mennesker muligheter til å utvikle
kreativitet, skaperglede og tro på seg selv
• Motivere unge mennesker til å tenke nytt og til
å skape verdier
• Benytte «Lære ved å gjøre» i sentrum for all aktivitet

Veivalg og målområder for UE

1. Forankring og samarbeid
UE skal bidra til å samordne satsingen på entreprenørskap i utdanning i hele utdanningsløpet fra grunnskole
til høyere utdanning. Samarbeidet mellom skole og
arbeids- og næringsliv skal videreutvikles.
2. Omfang, kompetanse og kvalitet
UE skal bidra til at elever og studenter på alle trinn i
utdanningsløpet skal gis tilbud om entreprenørskapsopplæring. For å øke kvaliteten på tilbudet til elevene
og studentene, vil UE bidra til å styrke entreprenørskapskompetansen hos lærere, forelesere og skoleledere.
3. Internasjonalisering
UE skal bidra til samarbeid mellom norske utdanningsinstitusjoner og tilsvarende i utlandet. De unge skal gis
erfaring med og forståelse for betydningen av kontakt
på tvers av landegrenser.
4. Særskilt fokus på Elev-, Ungdomsog Studentbedrift
Bedriftsprogrammene EB, UB og SB gir best samlet
læringseffekt, og skal prioriteres. Programmene skal
revideres for å være i tråd med nye læreplankrav, samt
sikre høy kvalitet på innhold og gjennomføring.
5. Særskilt fokus på høyere utdanning
UE vil bidra til å etablere økt fokus, omfang og bredde på
entreprenørskapstilbudet innenfor ulike studieretninger.

6. Dokumentasjon, evaluering, forskningsog utviklingsarbeid
UEs aktiviteter skal dokumenteres gjennom jevnlige
evalueringer. God dokumentasjon av aktiviteten vil
danne grunnlag for framtidig forskning, samt gi innspill
til et kontinuerlig pedagogisk utviklingsarbeid for å tilby
nye programmer og aktiviteter.

Fra venstre Oda Berntsen, Yngve Aanonsen, Victora Helen
Batt-Rawden, Oda Ellingsen, Stine Granly, Anne Stine Hole
og Athina Holm Veberg

UE Alumni
Ungt Entreprenørskap Alumni gjenoppsto i
2012 med nytt styre og ny struktur. Med over 120
nye og engasjerte medlemmer over hele landet
har organisasjonen skapt et solid fundament for
å utvikle en arena der elever og studenter som
har deltatt i Ungt Entreprenørskaps kjerneprogrammer, skal få anledning til å knytte nye
kontakter. UE Alumni ønsker å opprettholde
medlemmers ønske om å etablere egen bedrift,
i form av faglig påfyll gjennom kurs, nettverkssamlinger, konferanser og lignende – både
nasjonalt og internasjonalt.
I tillegg til å være en verdi for medlemmer
vil UE Alumni også være en ressurs for fylkesorganisasjonene. Alumnimedlemmer har holdt
foredrag for vel 3000 elever og et hundretalls
lærere i 2012 og vil fortsatt gjøre det i årene
som kommer.
Organisasjonen er basert på frivillighet
fra medlemmene og drives med støtte fra
Ungt Entreprenørskap Norge. Med et
nettverk på over 4000 medlemmer og
et titalls arrangementer i hele Europa
byr UE Alumni på unike muligheter.
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Entreprenørskap i utdanning er et viktig grep
for å oppnå økt verdiskaping; for den enkelte og
for samfunnet som helhet. Ungt Entreprenørskap
har utviklet et tjuetalls programmer og aktiviteter
tilpasset de ulike nivåene i hele utdanningssystemet og
i samsvar med kompetansemålene i Kunnskapsløftet.
Progresjonsmodellen har som overordnet mål å bidra
til at den enkelte elev skal bli bedre i stand til å se
muligheter; i seg selv og rundt seg – og å gjøre noe
med dem! UE legger til rette for et samspill mellom
mange samfunnsaktører, og med verdier som framtid,
samspill og skaperglede bidrar UE til å dyktiggjøre
de unge for en framtid hvor vi ennå ikke ser alle
utfordringer som skal løses og muligheter som
kan brukes.
UEs programplan 2010–2014 definerer seks
strategiske satsingsområder som gir føringene for
UEs årlige handlingsplaner og prioriteringer:

Nøkkeltall aktivitet

Alle tiders entreprenørskapsår!
Antall elev-/studenttreff, fylkesvis siste 5 år
25 000
20 000
15 000
10 000

2008
2009
2010
2011
2012

5 000
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I 2012 oppnådde UE totalt 188 102 elev- og studentaktiviteter. Dette er en økning på 18,8 prosent fra
året før.
Totalt sett er UE til stede i flere kommuner (352), på
flere utdanningsinstitusjoner (1271) og når flere unge
enn noen gang. Aldri har så mange lærere (7480) aktivt
brukt våre programmer, og aldri har så mange frivillige
fra arbeids- og næringsliv (19 913) bidratt overfor de
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unge. Ungt Entreprenørskap har i gjeldende planperiode (2010–2014) et mål om å oppnå 200 000
elev-/studenttreff i løpet av ett år.
Mange fylkesorganisasjoner kan vise til fin økning
i totalaktiviteten. UE Agder har en økning på hele 75,7
prosent, UE Vestfold imponerer også – med en økning
på 55,2 prosent. Sogn og Fjordane og Oslo øker med
henholdsvis 41,2 og 34,8 prosent.

Antall elev- og studentaktiviteter på utdanningsnivå
Agder
Akershus
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Telemark
Troms
Trøndelag
Vestfold
Østfold
Sum

1.–7. trinn
50
1 383
1 338
226
277
2 148
421
2 190
319
1 068
146
227
739
1 065
424
55
2 062
14 138

8.–10. trinn
2 516
8 323
4 289
754
4 476
4 826
4 334
5 145
2 223
8 434
7 891
2 015
1 640
2 820
4 009
1 094
8 334
73 123

VGS
1 514
4 152
873
515
1 255
1 029
1 487
1 910
1 232
3 226
1 121
2 840
664
1 247
1 735
651
2 540
27 991

Høyere utdanning
94
395
1
99
141
35
216
2
12
969
8
19
526
48
258
18
366
3 207

Andre aktiviteter
5 711
9 152
1 823
1 502
5 520
3 204
2 979
3 049
4 073
8 676
3 030
3 122
1 541
2 932
3 836
2 246
7 247
69 643

Sum
9 885
23 405
8 324
3 096
11 669
11 242
9 437
12 296
7 859
22 373
12 196
8 223
5 110
8 112
10 262
4 064
20 549
188 102

Ungt Entreprenørskap tilbyr programmer tilpasset ulike målgrupper og nivåer i utdanningsløpet. Programmenes
omfang og kompleksitet varierer, fra korte 5 timers klassebaserte programmer, til bedriftsprogrammene med et
omfang på rundt 120 timer.

Antall elever og studenter per program i UEs progresjonsmodell
(Kategorien «Andre» viser KAN-programmet, Leder for en dag, Jenter og ledelse, Teknovisjon og IA-bedrift).

Vårt lokalsamfunn			
SMART				
SikkSakk Europa			
Se mulighetene!			
Økonomi og karrierevalg		
Jobbskygging			
Gründercamp for ungdomsskolen		
Elevbedrift				
Andre				
Fra utdanning til jobb			
Gründercamp for videregående skole
IA-bedrift				
Ungdomsbedrift			
Gründercamp for høyere utdanning
Studentbedrift			

5,9 %
4,8 %
1,2 %
7,3 %
13,9 %
10,5 %
16,5 %
12,9 %
1,2 %
3,0 %
9,3 %
1,2 %
9,6 %
2,2 %
0,4 %
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Bedriftsprogrammene, utvikling 2009–2012

Elevbedrift

2009
11 535

2010
14 331

2011
15 133

2012
15 312

Ungdomsbedrift

10 841

11 017

10 475

11 313

533

451

536

531

Studentbedrift
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Elev-, Ungdoms- og Studentbedrift er de mest omfattende programmene, og det er de som gir den beste
læringseffekten. UE har i 2012 arbeidet med å styrke bedriftsprogrammenes kvalitet og utbredelse.

Bedriftsprogrammene siste 4 år, fylkesvis utvikling,
antall elever/studenter
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Nøkkeltall økonomi

Finansiering
Ungt Entreprenørskap er finansiert av en rekke private og offentlige samarbeidspartnere og mottar også svært
mange ulike prosjekttilskudd. Finansieringen skjer både nasjonalt og lokalt; en stor andel av de nasjonale midlene
videreføres fra UE Norge til de 17 fylkesorganisasjonene i tillegg til at hver fylkesorganisasjon har en betydelig
andel egenfinansiering. I 2012, som i 2011, hadde organisasjonen 31 prosent privat finansiering (etter eliminering
av interne transaksjoner). Målet er å oppnå 40 prosent privat finansiering.

Finansiering
UE Norge
Offentlig finansiering
Privat finansiering
Total finansiering
Eliminering av
interne transaksjoner
Total finansiering
etter eliminering

FylkesUE Forlag AS organisasjonene

28 663 238
17 318 535
45 981 773

0
1 966 073
1 966 073

-28 309 450

-1 085 000

17 672 323

881 073

55 334 775
19 235 943
74 570 718

Totalt

Eliminering
Total finansiering
av interne transaksjoner* etter eliminering

83 998 013
38 520 551
122 518 564

-19 325 000
-10 069 450
-29 394 450

64 673 013
28 451 101
93 124 114

-29 394 450
74 570 718

93 124 114

Finansiering (etter eliminering av interne transaksjoner*)
Annen offentlig finansiering		
Deltager-, registrerings- og kursinntekter
Departement 			
Fylkeskommuner			
Fylkesmannen			
Internasjonal finansiering		
Kommuner				
Private samarbeidspartnere		
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11,0 %
3,7 %
29,0 %
24,2 %
0,4 %
2,1 %
2,0 %
27,2 %

OMSETNING VS. AKTIVITET
Siden 2007 har finansieringen økt med 45 %. I samme tidsrom har aktivitetstallene økt med hele 108 %.
200 000

Finansiering i kroner (i 1000)
Elev- og studentaktiviteter

180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
2007

2008
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*Interne transaksjoner er eliminert for å vise netto finansiering. Transaksjonene består av internfakturering og finansiering UE Norge mottar og videreformidler
til fylkesorganisasjonene og UE Forlag AS.

Kostnader
Organisasjonen hadde i gjennomsnitt 84 årsverk fordelt på 102 ansatte i 2012. UE Norge har 10,6 av disse
årsverkene, de øvrige er ansatt i de 17 fylkesorganisasjonene med et snitt på 4,3 årsverk i hver fylkesorganisasjon.
Arrangementskostnadene er hovedsakelig knyttet til fylkesmesser for Ungdomsbedrifter, Gründercamper og
NM for Ungdomsbedrifter og Studentbedrifter.

Kostnader

Personalkostnader
Andre driftskostnader
Arrangement/messer
Prosjektutbetalinger
Markedsføring/
læremateriell/
dokumentasjon
Totale kostnader
Eliminering av
interne transaksjoner
Totale kostnader
etter eliminering
Årsresultat
før eliminering

FylkesUE Forlag AS organisasjonene

Totalt

Eliminering
av interne transaksjoner*

Totale kostnader
etter eliminering

9 225 397
2 393 140
3 375 347
29 012 788

0
479 746
0
0

46 711 816
12 386 188
11 842 974
596 055

55 937 213
15 259 073
15 218 320
29 608 843

0
-190 000
-1 324 900
-26 794 550

55 937 213
15 069 073
13 893 420
2 814 293

1 093 318
45 099 989

1 431 855
1 911 601

999 110
72 536 142

3 524 283
119 547 733

-1 085 000
-29 394 450

2 439 283
90 153 283

-27 879 550

0

-1 514 900

-29 394 450

17 220 439

1 911 601

71 021 242

90 153 283

881 783

54 472

2 338 683

3 274 938
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Moderate overskudd har over tid gitt en soliditet som gjør det mulig å forta større investeringer når det er nødvendig.
Ungt Entreprenørskap ønsker også å ha en robust økonomi ettersom organisasjonen etter hvert har et betydelig ansvar som arbeidsgiver.

KOSTNADER (etter eliminering av interne transaksjoner*)

Personalkostnader		
Andre driftskostnader
Arrangement/messer 			
Prosjektutbetalinger			
Markedsføring/læremateriell/dokumentasjon

62,0 %
16,7 %
15,4 %
3,1 %
2,7 %

*Interne transaksjoner er eliminert for å vise netto kostnader. Transaksjonene består av internfakturering og finansiering UE Norge mottar og videreformidler til
fylkesorganisasjonene og UE Forlag AS.
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UE Norge

Samarbeidspartnere

UE Norge og ManpowerGroup arrangerer hvert år Leder for en dag der utvalgte elever og studenter får fotfølge hver sin toppleder gjennom arbeidsdagen.
Caroline Oxford (til venstre) fikk følge Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup. Foto: ManpowerGroup.
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Entreprenørskap i utdanning er et samspill mellom mange aktører.
Ungt Entreprenørskap befinner seg i et dynamisk møtepunkt mellom offentlige
og private virksomheter og mellom skole, arbeids- og næringsliv. Samspillet
mellom alle disse aktørene er det helt spesielle med Ungt Entreprenørskap.
Et av målene i programarbeidet er å sikre, videreføre og utvide det gode
samarbeidet som er etablert med våre samarbeidspartnere, både de offentlige
organisasjonene og de private bedriftene. Det er i disse samarbeidsrelasjonene
vi skal balansere organisasjonen mellom offentlig og privat virksomhet og
mellom utdanning og nyetablering.
Enova

Ferd

Enovas formål er å fremme en miljøvennlig omlegging av
energibruk og energiproduksjon samt utvikling av energiog klimateknologi. Som en del av Enovas satsing på barn
og unge, med fokus på atferds- og holdningsskapende
arbeid, arrangerer Enova hvert år for elever i den videregående skolen en nasjonal gründercamp – Energi for
framtiden – der vinnerne av fylkesvise gründercamper
deltar. Enova deler også ut EnergiDesignprisen til den
beste energibedriften under NM for Ungdomsbedrifter.

Ferds engasjement i UE springer ut av konsernets
visjon om å skape varige verdier og sette tydelige
spor. Vi i Ferd, og næringslivet ellers, er avhengige
av å rekruttere ungdom som får mulighet til selvinnsikt tidlig slik at de tar bedre valg i livet. UE gir
en slik mulighet. Ferd har etablert to nasjonale
konkurranser: Størst verdiskapingspotensial for
ungdomsbedrifter, og Størst internasjonalt
potensial for studentbedrifter.

Finans Norge (FNO)

LO

FNO samarbeider aktivt med UE innenfor grunnskoleprogrammene og bidrar med allmennopplysning innen
personlig økonomi og forsikring. Lokale banker gjennomfører Økonomi og karrierevalg i skoler over hele landet,
og det har bidratt til en formidabel økning i utbredelsen
av dette programmet. Medarbeidere i finansbedrifter engasjerer seg som veiledere, jurymedlemmer og mentorer
innenfor UEs ulike programmer. FNO og UE kårer hvert
år en finansinstitusjon som vinner av Finansstafetten.

LO er Norges største arbeidstakerorganisasjon.
Over 890 000 medlemmer er organisert i 22
fagforbund som er tilsluttet LO. LO mener at
utdanning skal sikre samfunnet nødvendig tilgang
til kompetente arbeidstakere, samtidig som den
enkelte får realisert sine evner. LO er representert
både i det nasjonale styret og i en rekke fylker, og
det er godt samarbeid med LOs ungdomssekretærer.

Utdanning

Offentlig sektor

Næringsliv

KS

ManpowerGroup

KS er en viktig samarbeidspartner for UE når
det gjelder å få til en god eierforankring av
entreprenørskap i grunnskole og videregående
opplæring. For å stimulere til lokal entreprenørskapsaktivitet og styrke samarbeidet mellom KS og UE
lokalt har organisasjonene i fellesskap etablert
Entreprenørskapsprisen. Prisen deles ut hvert
annet år til en kommunal eller fylkeskommunal
skoleeier som har jobbet systematisk med en
helhetlig satsing på entreprenørskap over tid.

ManpowerGroup og Ungt Entreprenørskap er opptatt av
at unge skal få kompetanse til å møte framtidens arbeidsliv. ManpowerGroup bidrar under NM for Studentog Ungdomsbedrift med prisen Beste HR-bedrift, og
samarbeider med UE om programmet Fra utdanning til
jobb, som ManpowerGroup gjennomfører i videregående
skoler. ManpowerGroup har også i flere år vært vertskap
for Leder for en dag. Internasjonalt er ManpowerGroup
engasjert som JA-YE Worldwides hovedsamarbeidspartner og som medlem i JA-YE Europes styre.
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Privat sektor

Johan H. Andresen besøker Braketech SBs stand på fylkesmessen for Studentbedrifter i Møre og Romsdal. Foto: Kine Norheim/HiÅ.
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NHO
Siden NHOs initiativ til opprettelsen av UE i 1997
har organisasjonen vokst til å bli en viktig kraft i
entreprenørskapsopplæringen for elever og studenter.
Samspillet mellom UEs fylkesforeninger og NHOs
regionapparat og lokale medlemsbedrifter har gitt
entreprenørskap et betydelig nasjonalt løft. Årlig
samarbeid om gjennomføringen av NM for studentbedrifter i Næringslivets Hus er et godt eksempel.

Nordea
Nordea har støttet UE siden etableringen i 1997 og
deler ut prisen for beste forretningsplan i de nasjonale
konkurransene for ungdomsbedrifter og studentbedrifter.
Nordea har som mål å være den ledende banken i
Europa. Vi har dyktige og profesjonelle medarbeidere
som er opptatt av å skape verdier både for kundene
og eierne våre.

NorgesGruppen
NorgesGruppen er landets største handelshus.
Kjernevirksomheten er detalj- og engrosvirksomhet
innenfor daglige forbruksvarer. NorgesGruppen har

over 1 700 dagligvarebutikker, rundt 600 kiosker
og rundt 30 000 medarbeidere som jobber under
visjonen «Vi skal gi deg en bedre hverdag».
Som del av samarbeidsavtalen med UE deler
NorgesGruppen ut prisen for Beste selger under
NM for Ungdomsbedrifter. NorgesGruppens ansatte
engasjerer seg også som mentorer for ungdomsbedrifter og gjennomfører UEs programmer i skolen.

A/S norske Shell
I anledning Norske Shells 100-årsjubileum ble de
ansatte invitert til å stemme fram et samarbeidsprosjekt
mellom selskapet og en av flere mulige organisasjoner.
Flest ansatte ønsket seg Ungt Entreprenørskap (UE)
som samarbeidspartner. Gjennom samarbeidet vil de
ansatte få anledning til å bidra i UEs aktiviteter rettet
mot skolen, fra grunnskole til høyere utdanning.

Oracle
En del av Oracles visjon er å bidra til det samfunnet
bedriften og dens ansatte lever i. Gjennom et utstrakt samarbeid med UE gjør Oracle nettopp det ved blant annet
å tilby alle sine ansatte muligheten til å være veiledere i

gjennomføringen av ulike programmer. For tiden kjører vi
programmet Økonomi og karrierevalg, hvor de ansatte er
lærere for en dag; inspirerende og morsomt! I NM for
Ungdomsbedrifter stiller Oracle med ansatte som jurymedlemmer og deler ut Oracleprisen for Beste nettsted.

SMSØ
Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) er en allianse
mellom Skatteetaten, LO, NHO, Unio, YS og KS. SMSØ
arbeider forebyggende mot svart økonomi. Det er laget
veiledningshefter for skatt og regnskap – det siste i
samarbeid med NARF, Økonomiforbundet og Revisorforeningen. SMSØ tilbyr regnskapsopplæring for elever
og lærere. Gjennom konkurransen Beste regnskap
setter vi søkelys på regnskapets betydning for
seriøse bedrifter.

Utdanningsforbundet
Med over 153 000 universitets- og høyskoleutdannede
medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

største fagforening. Medlemmene er ansatt i alle
deler av det norske utdanningssystemet. Forbundet
har medlemmer i barnehager, i grunnskoler, i videregående opplæring og på universiteter og høyskoler. Det
gir forbundet en viktig og unik posisjon i forankring av
entreprenørskap i utdanningen. Utdanningsforbundet
har vært en nær samarbeidspartner til UE gjennom
mange år.

Virke
Hovedorganisasjonen Virke har styreledervervet
i UE Norge. Virke har et nært og tett samarbeid
med både UE Norge og flere UE-avdelinger. Virkes
ansatte gjennomfører UEs programmer gjennom
samarbeidsavtaler med skoler på barne-, ungdomsog videregående trinn. Virke ser fram til spennende
samarbeid med UE i EU-prosjektet «The Entrepreneurial
School», der det vil bli etablert ti nasjonale grupper
som skal nominere gode pedagogiske prinsipper fra
forskjellige land.
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I forbindelse med JA-YE Europe's årsmøte i Zürich ble det prisdryss til Norge. Organisasjonen ble hedret med Model Nation Award og
Thomas J. Bata Quality Award. Styreleder Vibeke Hammer Madsen mottok Leadership Award, en pris som tildeles styremedlemmer
som gjør en ekstraordinær innsats for organisasjonen både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Storting og regjering satser på
entreprenørskap i utdanning
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Kunnskapsminister Kristin Halvorsen tok seg god tid da hun besøkte elevene på stand under NM for Ungdomsbedrifter. Hos Frii UB, den kommende
norgesmesteren, ble det handel! Foto: Eivind Husabø/UE Norge.
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UE har et godt samarbeid med regjeringen. Kommunal- og regionaldepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Kunnskapsdepartementet
og Landbruks- og matdepartementet er direkte involvert, og er representert i
det nasjonale styret med observatører med talerett.
Regjeringens arbeid med entreprenørskap i
utdanning er forankret i stortingsmeldinger1 og i
handlingsplanen Entreprenørskap i utdanningen – fra
grunnskole til høyere utdanning 2009–2014. Handlingsplanen viderefører satsingen på grunnopplæringen fra
strategiplanen Se mulighetene og gjør noe med dem!
– strategi for entreprenørskap i utdanning 2004–2008.
I handlingsplanen oppfordres Ungt Entreprenørskap
til å videreutvikle og arbeide for økt utbredelse av eksisterende opplæringsprogrammer. Ungt Entreprenørskap
oppfordres også til å arbeide videre for å fremme samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv.

UE fikk i underkant av 26,9 millioner kroner i
departemental støtte i 2012. Formålet med tilskuddene
er å bidra til at UE viderefører og utvikler sin innsats
med å styrke entreprenørskapsopplæringen i det
norske utdanningssystemet.
Fotnote 1:
St.meld. nr. 7 (2008–2009)
Et nyskapende og bærekraftig Norge
St.meld. nr. 25 (2008–2009)
Lokal vekstkraft og framtidstru
St.meld. nr. 44 (2008–2009) Utdanningslinja

Sagt om Ungt Entreprenørskap

Jens Stoltenberg,
statsminister

For å sikre landets konkurranseevne er vi avhengige av en arbeidsstyrke som våger å tenke nytt og finne
løsninger på eksisterende utfordringer.
Ungt Entreprenørskap er en sentral
samarbeidspartner i regjeringens
arbeid for å fremme entreprenørskap
i utdanningen. De legger gjennom sine opplæringsprogrammer til rette for at elever og studenter tidlig
utfordres til å tenke nytt og skape verdier. Gjennom
vår satsing vil vi bidra til at Ungt Entreprenørskap kan
videreføre det gode samarbeidet med næringsliv,
utdanningsinstitusjoner og offentlige myndigheter.
Trond Giske
nærings- og handelsminister
Eg er oppteken av at det er
eit rikt mangfald av arbeidsplassar
over heile landet. For å få det til,
treng vi folk med pågangsmot og ståpå-vilje som vel å starte sine eigne
bedrifter. Eg er imponert over
engasjementet, kreativiteten og
motet som arbeidet til UE er med å utløyse hos unge
skaparar, og den kunnskapen elevane får. UE medverkar
til regional utvikling ved å gjere barn og unge kjent med
lokalt arbeids- og næringsliv og ved å skape interesse
or sjølv å etablere arbeidsplassar eller finne arbeidsmoglegheiter i eige distrikt etter fullført utdanning.

Å prøve ut kunnskaper
gjennom praktisk arbeid skaper
trivsel og øker interessen. Vi
trenger de unges evne og vilje
til å ta initiativ og å bruke sin
kreativitet. Entreprenørskapsopplæring skal gi barn og ungdom mulighet til å utvikle skaperglede og selvtillit.
Vi vil ha et nyskapende og omstillingsdyktig
arbeidsliv, noe som er viktig for å sikre landet en
kunnskapsrik og kompetent arbeidsstyrke. Dette
er igjen avgjørende for vår innovasjonsevne og
verdiskaping. Ungt Entreprenørskaps arbeid med
å knytte elever og arbeidsliv sammen gir elevene
erfaringer med andre arbeidsmåter som er nyttig
for all læring. Dette vil vi ha mer av!

Samarbeidet med Ungt
Entreprenørskap er viktig og nyttig
for Landbruks- og matdepartementet.
Jeg er spesielt glad for at Ungt
Entreprenørskap bidrar til å synliggjøre overfor unge hvilke muligheter
som ligger i skjæringspunktet mellom
mat og reiseliv. En viktig del av samarbeidet er utdelingen
av Gastronomiprisen på fylkesmesser og på NM for
Ungdomsbedrifter. Her har de unge fått en arena til å
vise at de ser muligheter i sitt nærmiljø – og at de
faktisk tar dem i bruk!

Kristin Halvorsen
kunnskapsminister

Trygve Slagsvold Vedum
landbruks- og matminister

Liv Signe Navarsete
kommunal- og regionalminister
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Det er skaperkraften
som kjennetegner framtidens
Norge. Vi trenger nysgjerrige,
nytenkende og nyskapende
mennesker som tør å satse på
ideene sine. Det er viktig å skape
en kultur for entreprenørskap
i utdanningen, og der gjør Ungt Entreprenørskap
en viktig jobb.
Helt siden oppstarten i 1997 har Ungt
Entreprenørskap bidratt til skaperevne blant
ungdommer og studenter. Ved å arbeide med
ungdomsbedrifter og studentbedrifter får den
enkelte nyttig erfaring som kommer godt med
når han eller hun skal ut i arbeidslivet. Ikke minst
lærer deltakerne mye om det å skape og drifte
sin egen arbeidsplass.
De som har arbeidet med ungdoms- og
studentbedrifter, lærer seg å løse problemer på
nye og utradisjonelle måter. Jeg håper dette vil
bidra til at enda flere tør å satse og at det blir etablert
enda flere bedrifter. Det er en viktig forutsetning for
fortsatt verdiskaping og økonomisk vekst.
Ungt Entreprenørskap er innovasjon i praksis.
Lykke til videre!

Progresjonsmodellen

Ungt Entreprenørskap har utviklet et tyvetalls programmer – for bruk i
grunnskolen og opp til høyere utdanning. På de ulike trinnene ligger det
pedagogiske programmer som ivaretar en god progresjon gjennom
hele utdanningsløpet. En vesentlig suksessfaktor er at programmene
gjennomføres i nært samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv.

HØYERE UTDANNING
Studentbedrift
Gründercamp
KAN
Leder for en dag

11.–13. TRINN
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Ungdomsbedrift
Gründercamp
Fra utdanning til jobb
Enterprise without Borders
Leder for en dag
Jenter og ledelse
Inkluderende arbeidsliv

8.–10. TRINN
Elevbedrift
Gründercamp
Jobbskygging
Økonomi og karrierevalg
Se mulighetene!
TeknoVisjon

1.–7. TRINN
SikkSakk Europa
SMART
Vårt lokalsamfunn

Vi trenger å utarbeide
gode kvalitetskriterier for
god entreprenøriell læring.
Et eget «kvalitetsrammeverk» sikrer skolen gjennomføring av pedagogisk entreprenørskap, slik at elevene
blir forberedt på framtida.
Vibeke Hammer Madsen
administrerende direktør,
Hovedorganisasjonen Virke

Entreprenørskapsprogrammer er viktig for
mangfold og variasjon i
norsk utdanning. Gjennom
entreprenørskapsaktiviteter
ser elever og studenter
sammenheng mellom teori
og praksis på en måte som
er motiverende for dem – og for lærerne.
Utdanningsforbundet er stadig på jakt etter
nye innfallsvinkler til å gjøre undervisningen
meningsfylt og motiverende. Nettopp derfor
er samarbeidet med UE viktig for oss.
Ragnhild Lied
leder, Utdanningsforbundet

UEs pedagogiske plattform

«UE skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier»
Entreprenørskap er evnen til å se muligheter og
gjøre noe med dem. Det handler om å ha mot og vilje
til å omsette ideer til praktisk handling. Evnen til
entreprenørskap kan trenes, og UE jobber for at flest
mulig elever og studenter skal få styrket sin
entreprenørskapskompetanse.
UE bygger sine programmer på en læringsstrategi
der erfaringslæring og refleksjon er viktig. Personlig
engasjement og egne ressurser er drivkraften i
læringsprosessen.
UE vil bidra til å kvalifisere barn og unge til å møte en
framtid i rask endring og gi grunnlag for å kunne gå inn
i yrker som ennå ikke er skapt. Vi legger stor vekt på å
knytte til oss gode samarbeidspartnere fra næringsog arbeidsliv som kan være med å styrke broen mellom
utdanning og næringsliv gjennom å legge til rette for
at de kan være aktive bidragsytere i våre programmer
og aktiviteter.
UE har utviklet et tyvetalls programmer som skal
bidra til å bygge opp barn og unges entreprenørskaps-

kompetanse i en progresjon gjennom hele utdanningsløpet. Alle programmer gjennomføres i nært samarbeid
med lokalt arbeids- og næringsliv. Alle UEs programmer
i grunnutdanningen er godt forankret i LK-06. I høyere
utdanning er nytenking og innovasjon forankret i det
nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

Entreprenørskapskriterier
UE har definert fem kriterier som skal være tydelige
elementer i alle UEs programmer og aktiviteter:
• Kreative prosesser
• Læring gjennom handling
• Tverrfaglighet
• Samarbeid mellom utdanningsinstitusjon
og nærings- og arbeidsliv
• Verdiskaping
De fem kriteriene er sidestilte, men hvilke av dem
som har sterkest fokus i ulike programmer og
aktiviteter, vil variere.

Entreprenørskap i utdanningen
Utvikle personlige egenskaper
og holdninger
• Evne og vilje til å ta initiativ
• Nytenking og kreativitet
• Risikovilje
• Selvtillit
• Samarbeidsevne og
sosiale ferdigheter

Lære fag og grunnleggende
ferdigheter ved bruk av
entreprenørielle arbeidsformer

Lære kunnskap og ferdigheter
om forretningsutvikling
og nyskapingsprosesser

Ref. Handlingsplanen Entreprenørskap i utdanningen
– fra grunnskole til høyere utdanning 2009–2014

For oss er det viktig at ungdom lærer å gjøre ting riktig fra begynnelsen av.
Gjennom UEs ulike programmer og konkurranser for ungdom opplever vi et ekte og
spennende engasjement fra alle involverte, og – ikke minst – vi får ungdommene
i direkte dialog, på deres egne arenaer.
Svein Kristensen
skattedirektør
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t Entreprenørskaps
onale samarbeidspartnere er:
ærings- og handelsdepartementet (NHD)
ommunal- og regionaldepartementet (KRD)
unnskapsdepartementet (KD)
andbruks- og matdepartementet (LMD)
amarbeid mot svart økonomi (SMSØ)
rønnøysundregistrene

ovedorganisasjonen Virke
æringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
andsorganisasjonen i Norge (LO)
tdanningsforbundet
ommunesektorens organisasjon (KS)
nans Norge (FNO)

ordea
erd
anpowerGroup
nova
/S Norske Shell
orgesGruppen

Oslo
www.ue.no

SMARTe elever ved Årvoll skole
har laget en paraply som man kan
feste rundt livet! Foto: UE Oslo.

Programmene vektlegger å utvikle personlige egenskaper og holdninger gjennom
å stimulere kreativitet og utforskertrang. Programmene styrker elevenes identitet
og tilhørighet til eget lokalmiljø og bevisstgjør dem på at de kan være med å
påvirke sine egne omgivelser.
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UEs læringsaktiviteter på 1.–7. trinn handler om å
stimulere og inspirere barns skapertrang og kreativitet.
Disse egenskapene bruker de til å utforske muligheter
og utfordringer i eget lokalmiljø, og de bevisstgjøres
på hvordan verdier skapes i et samfunn – både sosialt,
kulturelt og økonomisk. Å bygge opp elevenes entreprenørskapskompetanse styrker deres egen tro på at de
kan bidra til å gjøre en forskjell for seg selv og andre.
Læreplanen for Kunnskapsløftet (LK-06) legger til
rette for entreprenørskap gjennom et sett av ulike
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Grunnskole 1.–7. trinn

kompetanseområder. Den generelle delen peker flere
steder på betydningen av å utruste elevene med kompetanse til å gå inn i en framtid vi i dag ikke kjenner, men
også i de enkelte fagene er entreprenørskapsmetodikk
et egnet verktøy til å oppfylle læreplanens intensjon.
Lokalt arbeids- og næringsliv tar aktivt del i
gjennomføring av alle UEs programmer. Dette bidrar til
å bygge gode relasjoner mellom utdanning og næringsliv, i tillegg til at det gir elevene en virkelighetsnær
og annerledes læringsopplevelse.

PROGRAMMER
Vårt
lokalsamfunn
FRAMTID – SAMSPILL– SKAPERGLEDE

FRAMTID – SAMSPILL– SKAPERGLEDE

UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) skal inspirere unge
til å tenke nytt og til å skape verdier. UE er etablert
nasjonalt og i alle fylker og er en del av et verdensomspennende nettverk gjennom medlemskap i
JA-YE Europe og JA Worldwide.

UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) skal inspirere unge
til å tenke nytt og til å skape verdier. UE er etablert
nasjonalt og i alle fylker og er en del av et verdensomspennende nettverk gjennom medlemskap i
JA-YE Europe og JA Worldwide.

Ungt Entreprenørskaps formål er – i samspill
med utdanningssystemet, næringslivet og andre
aktører – å:
• utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede
og tro på seg selv
• gi barn og unge forståelse for betydningen av
verdiskaping og nyskaping i næringslivet
• fremme barn og unges samarbeidsevne
og ansvarsbevissthet
• gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler
i nærings- og arbeidslivet
• styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom
nærings- og arbeidslivet og utdanningssystemet
• stimulere til samarbeid over landegrensene
• inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial,
kulturell og økonomisk sammenheng

Vårt lokalsamfunn

Ungt Entreprenørskaps
nasjonale samarbeidspartnere er:
• Nærings- og handelsdepartementet (NHD)
• Kommunal- og regionaldepartementet (KRD)
• Kunnskapsdepartementet (KD)
• Landbruks- og matdepartementet (LMD)
• Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ)
• Brønnøysundregistrene
• Hovedorganisasjonen Virke
• Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
• Landsorganisasjonen i Norge (LO)
• Utdanningsforbundet
• Kommunesektorens organisasjon (KS)
• Finans Norge (FNO)
• Nordea
• Ferd
• ManpowerGroup
• Enova
• A/S Norske Shell
• NorgesGruppen

Et program fra Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap Norge
Postboks 5250 Majorstua • 0303 Oslo
Telefon 23 08 82 10 • ue@ue.no • www.ue.no

Ungt Entreprenørskaps formål er – i samspill
med utdanningssystemet, næringslivet og andre
aktører – å:
• utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede
og tro på seg selv
• gi barn og unge forståelse for betydningen av
verdiskaping og nyskaping i næringslivet
• fremme barn og unges samarbeidsevne
og ansvarsbevissthet
• gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler
i nærings- og arbeidslivet
• styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom
nærings- og arbeidslivet og utdanningssystemet
• stimulere til samarbeid over landegrensene
• inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial,
kulturell og økonomisk sammenheng

SikkSakk Europa

Ungt Entreprenørskaps
nasjonale samarbeidspartnere er:
• Nærings- og handelsdepartementet (NHD)
• Kommunal- og regionaldepartementet (KRD)
• Kunnskapsdepartementet (KD)
• Landbruks- og matdepartementet (LMD)
• Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ)
• Brønnøysundregistrene
• Hovedorganisasjonen Virke
• Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
• Landsorganisasjonen i Norge (LO)
• Utdanningsforbundet
• Kommunesektorens organisasjon (KS)
• Finans Norge (FNO)
• Nordea
• Ferd
• ManpowerGroup
• Enova
• A/S Norske Shell
• NorgesGruppen

Et program fra Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap Norge
Postboks 5250 Majorstua • 0303 Oslo
Telefon 23 08 82 10 • ue@ue.no • www.ue.no

SMART
Et program fra Ungt Entreprenørskap

SikkSakk
Europa

SMART

2010

5 432

980

4 894

2011

7 863

1 268

3 597

2012

6 974

1 458

5 706

ANTALL ELEVAKTIVITETER
PÅ LANDSBASIS

2009
2010
2011
2012

7 848
8 915
11 306
12 728
12 728

Sigrun Vågeng
administrerende direktør, KS
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2008

Entreprenørskap handler
om jakten på mulighetene.
I KS ønsker vi at skolen skal
fremelske en kultur for å se
mulighetene, og ungdommer
som har tro på at de kan utgjøre en positiv forskjell for
samfunnet og i egne liv.

Elever på 5. trinn ved Finstad skole i Ski har Vårt lokalsamfunn på timeplanen. Foto: Camille Sanchez/UE Akershus.

t Entreprenørskaps
onale samarbeidspartnere er:
ærings- og handelsdepartementet (NHD)
ommunal- og regionaldepartementet (KRD)
unnskapsdepartementet (KD)
andbruks- og matdepartementet (LMD)
amarbeid mot svart økonomi (SMSØ)
rønnøysundregistrene

ovedorganisasjonen Virke
æringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
andsorganisasjonen i Norge (LO)
tdanningsforbundet
ommunesektorens organisasjon (KS)
nans Norge (FNO)

ordea
erd
anpowerGroup
nova
/S Norske Shell
orgesGruppen

Oslo
www.ue.no

Programmene videreutvikler elevenes evne og vilje til å ta initiativ, samt deres
samarbeidsevne og sosiale ferdigheter. De får elevene til å reflektere over egne
muligheter knyttet til utdanning og karrierevalg. Gjennom programmet
Elevbedrift får elevene erfaring med enkel bedriftsetablering og forståelse
av verdiskapingsbegrepet.
Ungdomstrinnet er et viktig satsingsområde fra
myndighetenes side med sikte på å skape motivasjon
for læring og lyst til å gjennomføre hele skoleløpet.
Ungdomsskolemeldingen Motivasjon – Mestring –
Muligheter vektlegger behovet for en bredere tilnærming
til læring gjennom varierte arbeidsformer og mer praktisk
arbeid med fagene.
UEs programmer bidrar til å styrke elevenes
faglige motivasjon ved å ta utgangspunkt i deres
interesser, mestringskompetanse og arbeidsglede.
Programmene vektlegger samarbeid med lokalt
arbeids- og næringsliv for å gi dem gode forutsetninger
for egne utdannings- og karrierevalg samt motivasjon
for læring. Elevene får også erfaring med enkel
bedriftsetablering og forståelse av hvordan verdiskaping skjer. Programmene er basert på tverrfaglig
læring og dekker kompetansemål i flere fag.
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Grunnskole 8.–10. trinn

og interesserte seksåringene. Lærerne og rektorene
på skolene sier vi gjør en viktig og god jobb, forteller
jentene til Rakkestad blad.
Mange har vært imponert over nivået på
elevbedriften fra Rakkestad og på fylkesmessa for
elevbedrifter vant Ung og Trygg EB premien for beste
logo og beste IA-bedrift. De ble også nummer to i
klassen for beste sosiale entreprenør.

Sosialt entreprenørskap
Sosiale entreprenører ser muligheter der andre ser
problemer. De dreier perspektivet i entreprenørskapsarbeid mot forbedring av velferdstjenester og inkludering
av grupper som ofte står utenfor fellesskapet.
Gjennom prosjektet Gjør noe med det! har over
10 000 elever i ungdomsskolen hatt sosialt entreprenørskap på timeplanen. Elevene har fått trening i å
identifisere sosiale utfordringer og å gjøre noe med
dem gjennom å starte Elevbedrift. I elevbedriftene
har de jobbet med å løse sosiale utfordringer innen
områder som miljø, helse, utdanning, menneskerettigheter og økonomisk utvikling. I tolv fylker har
lærere og veiledere fått trening i å formidle dette på
en måte som engasjerer ungdom til aktiv handling.
Forberedt EB ville forberede elever på 7. trinn
på overgangen til ungdomsskolen. For denne ideen
ble de kåret til beste sosiale entreprenør i skoleåret
2011/2012.

ELEVBEDRIFT
I Østfold får alle elever i ungdomsskolen tilbud om å
delta i programmet Elevbedrift. Ung og Trygg EB fra
Rakkestad ungdomsskole ble til som et resultat av dette.
– Etter at det hadde skjedd to påkjørsler og én nestenulykke ved barneskolene i kommunen, fant vi ut at vi
ville arrangere trafikksikkerhetskurs for alle førstetrinnselevene. Vi har nå gjennomført kurset på to skoler og
gleder oss allerede til å ta fatt på det tredje. Dette er
lærerikt både for oss 14–15-åringer og for de små, søte

PROGRAMMER

FRAMTID – SAMSPILL– SKAPERGLEDE

FRAMTID – SAMSPILL– SKAPERGLEDE

FRAMTID – SAMSPILL– SKAPERGLEDE

FRAMTID – SAMSPILL– SKAPERGLEDE

UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) skal inspirere unge
til å tenke nytt og til å skape verdier. UE er etablert
nasjonalt og i alle fylker og er en del av et verdensomspennende nettverk gjennom medlemskap i
JA-YE Europe og JA Worldwide.

UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) skal inspirere unge
til å tenke nytt og til å skape verdier. UE er etablert
nasjonalt og i alle fylker og er en del av et verdensomspennende nettverk gjennom medlemskap i
JA-YE Europe og JA Worldwide.

UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) skal inspirere unge
til å tenke nytt og til å skape verdier. UE er etablert
nasjonalt og i alle fylker og er en del av et verdensomspennende nettverk gjennom medlemskap i
JA-YE Europe og JA Worldwide.

UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) skal inspirere unge
til å tenke nytt og til å skape verdier. UE er etablert
nasjonalt og i alle fylker og er en del av et verdensomspennende nettverk gjennom medlemskap i
JA-YE Europe og JA Worldwide.

Ungt Entreprenørskaps formål er – i samspill
med utdanningssystemet, næringslivet og andre
aktører – å:
• utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede
og tro på seg selv
• gi barn og unge forståelse for betydningen av
verdiskaping og nyskaping i næringslivet
• fremme barn og unges samarbeidsevne
og ansvarsbevissthet
• gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler
i nærings- og arbeidslivet
• styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom
nærings- og arbeidslivet og utdanningssystemet
• stimulere til samarbeid over landegrensene
• inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial,
kulturell og økonomisk sammenheng

Elevbedrift

Ungt Entreprenørskaps
nasjonale samarbeidspartnere er:
• Nærings- og handelsdepartementet (NHD)
• Kommunal- og regionaldepartementet (KRD)
• Kunnskapsdepartementet (KD)
• Landbruks- og matdepartementet (LMD)
• Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ)
• Brønnøysundregistrene
• Hovedorganisasjonen Virke
• Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
• Landsorganisasjonen i Norge (LO)
• Utdanningsforbundet
• Kommunesektorens organisasjon (KS)
• Finans Norge (FNO)
• Nordea
• Ferd
• ManpowerGroup
• Enova
• A/S Norske Shell
• NorgesGruppen

Et program fra Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskaps formål er – i samspill
med utdanningssystemet, næringslivet og andre
aktører – å:
• utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede
og tro på seg selv
• gi barn og unge forståelse for betydningen av
verdiskaping og nyskaping i næringslivet
• fremme barn og unges samarbeidsevne
og ansvarsbevissthet
• gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler
i nærings- og arbeidslivet
• styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom
nærings- og arbeidslivet og utdanningssystemet
• stimulere til samarbeid over landegrensene
• inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial,
kulturell og økonomisk sammenheng
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• Nærings- og handelsdepartementet (NHD)
• Kommunal- og regionaldepartementet (KRD)
• Kunnskapsdepartementet (KD)
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• Nordea
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• ManpowerGroup
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• A/S Norske Shell
• NorgesGruppen

Et program fra Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskaps formål er – i samspill
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• stimulere til samarbeid over landegrensene
• inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial,
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for 8.–10. trinn
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Ungt Entreprenørskaps formål er – i samspill
med utdanningssystemet, næringslivet og andre
aktører – å:
• utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede
og tro på seg selv
• gi barn og unge forståelse for betydningen av
verdiskaping og nyskaping i næringslivet
• fremme barn og unges samarbeidsevne
og ansvarsbevissthet
• gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler
i nærings- og arbeidslivet
• styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom
nærings- og arbeidslivet og utdanningssystemet
• stimulere til samarbeid over landegrensene
• inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial,
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Økonomi og
karrierevalg

Ungt Entreprenørskaps
nasjonale samarbeidspartnere er:
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• Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ)
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• Kommunesektorens organisasjon (KS)
• Finans Norge (FNO)
• Nordea
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• ManpowerGroup
• Enova
• A/S Norske Shell
• NorgesGruppen

Se mulighetene!
Et program fra Ungt Entreprenørskap

Et program fra Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap Norge
Postboks 5250 Majorstua • 0303 Oslo
Telefon 23 08 82 10 • ue@ue.no • www.ue.no

– Da vi skulle begynne på ungdomsskolen, oppdaget
vi ting vi skulle ønske at vi hadde blitt fortalt før vi
begynte. Forretningsideen er derfor utviklet med bakgrunn i egne erfaringer. Vi ønsker å være med på å
skape gode overganger for yngre elever, sier jentene i
Forberedt EB.
I Juryens begrunnelse het det: Forberedt EB peker
på en utfordring som er selvopplevd, og har laget et
konsept basert på egne erfaringer. Modellen er enkel
og kan lett overføres til andre skoler.

Ungdom og personlig økonomi

Om å vinne prisen sier banksjef
Inger Rossebø i Sparebank 1 SR-Bank:
– Jeg kommer direkte fra filmbyen Haugesund og
en fantastisk Amandapris-utdeling. Å motta denne
prisen er helt på høyden! Sparebank 1 SR-Bank
driver forebyggende arbeid og lærer ungdom smart
hverdagsøkonomi, og at det blir lagt merke til, er flott.
Harde fakta sier at 18 000 ungdommer mellom 19 og
24 år har betalingsanmerkninger. Økt fokus på ungdom
og økonomi er nødvendig for å skape gode holdninger,
sa banksjef Inger Rossebø da hun mottok prisen.

Elevbedrift

Gründercamp

Jobbskygging

Jentene i Forberedt EB forbereder 7. klassinger til ungdomskolen.
I juni mottok de Gjensidighetsprisen som beste sosiale entreprenør.
Foto: EU Østfold.

ANTALL ELEVAKTIVITETER
PÅ LANDSBASIS
2008
2009

24 091
38 899

2010

54 124

2011

59 425

2012

Økonomi og
karrierevalg

73 123

Se
mulighetene!

2010

14 331

16 965

5 786

9 400

5 994

2011

15 133

15 592

8 968

11 943

6 878

2012

15 312

19 586

12 400

16 502

8 625
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Programmet Økonomi og karrierevalg lar elevene
se sammenhengen mellom økonomi og yrkesvalg
og betydningen av å ha ryddighet og oversikt i sin
personlige økonomi. Finansstafetten engasjerer
ansatte i finanssektoren i Norge til å bidra med et
dagsverk som veileder. Økonomi og karrierevalg dekker
kompetansemål i norsk, matematikk og samfunnsfag,
og er godt egnet til bruk i faget utdanningsvalg.
Programmet gjennomføres i samarbeid med finansinstitusjoner over hele landet. Sparebank 1 SR-Bank
i Rogaland ble tildelt prisen for beste innsats i
Finansstafetten i 2012.

t Entreprenørskaps
onale samarbeidspartnere er:
ærings- og handelsdepartementet (NHD)
ommunal- og regionaldepartementet (KRD)
unnskapsdepartementet (KD)
andbruks- og matdepartementet (LMD)
amarbeid mot svart økonomi (SMSØ)
rønnøysundregistrene

ovedorganisasjonen Virke
æringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
andsorganisasjonen i Norge (LO)
tdanningsforbundet
ommunesektorens organisasjon (KS)
nans Norge (FNO)

ordea
erd
anpowerGroup
nova
/S Norske Shell
orgesGruppen

Oslo
www.ue.no

Søvni UB fra Trondheim, som har utviklet sengetøy
med sosial profil, får prisen for beste salgsteam
under den offisielle JA-YE Trade Fair i Zürich. Fra
venstre: Martine Sivertsen, Ingrid Marie Myklebust
Haaseth, Tobias Nervik og Julie Mastad Hatlen.
Foto: Eivind Husabø/UE Norge.

Programmene gir erfaring med bedriftsetablering og bevissthet om hvordan hver
enkelt kan bidra til å skape verdier i eget lokalsamfunn. Det er også lagt inn en
internasjonal dimensjon, der elevene kan få erfaring med internasjonalt samarbeid
og innsikt i andre kulturer.
Ungdomsbedrift
Det er ingen kunnskap som sitter så godt som den man
tilegner seg gjennom egen erfaring. Ungdomsbedrift
som metode er basert på elevaktiv læring. Gjennom
et skoleår etablerer, driver og avvikler elevene ungdomsbedriften. Underveis i driften må de løse ulike
arbeidsoppgaver og utfordringer. Elevene må aktivt
søke veiledning fra både lærer, mentor og andre i sine
nettverk som kan bidra til at de lykkes med bedriften sin.
UE tilbyr en rekke kurs, blant annet i Inkluderende
Arbeidsliv (IA), ledelse, markedsføring, mediearbeid
og regnskap. Ungdomsbedrift gir gode muligheter for
tverrfaglig læring og er godt forankret i kompetansemål i en rekke studiespesialiserende og yrkesfaglige
utdanningsprogrammer.
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APERGLEDE

Videregående opplæring 11.–13. trinn

Gjennom programmet Ungdomsbedrift erfarer elevene
at menneskelige ressurser og godt samarbeid er
avgjørende for bedriftens resultater. Mange ungdomsbedrifter velger å inngå samarbeidsavtale med
NAV og bli sertifisert som IA-ungdomsbedrift.
UEs tilknytning til den europeiske organisasjonen
JA-YE Europe og 38 søsterorganisasjoner i Europa
åpner en rekke internasjonale arenaer for norske elever.
Med støtte fra Næringslivets Internasjonaliseringsstiftelse
(NORINT) delte UE i 2012 ut 14 reisestipender til
ungdomsbedrifter som deltok i programmet Enterprise
without Borders (EwB). Gjennom EwB inngår ungdomsbedrifter fra ulike land samarbeid med hverandre. Flere
hundre elever deltok på internasjonale messer i regi av
våre søsterorganisasjoner og UE.

PROGRAMMER
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UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) skal inspirere unge
til å tenke nytt og til å skape verdier. UE er etablert
nasjonalt og i alle fylker og er en del av et verdensomspennende nettverk gjennom medlemskap i
JA-YE Europe og JA Worldwide.
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Ungt Entreprenørskaps formål er – i samspill
med utdanningssystemet, næringslivet og andre
aktører – å:
• utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede
og tro på seg selv
• gi barn og unge forståelse for betydningen av
verdiskaping og nyskaping i næringslivet
• fremme barn og unges samarbeidsevne
og ansvarsbevissthet
• gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler
i nærings- og arbeidslivet
• styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom
nærings- og arbeidslivet og utdanningssystemet
• stimulere til samarbeid over landegrensene
• inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial,
kulturell og økonomisk sammenheng

ungdomsbedrift

Ungt Entreprenørskaps
nasjonale samarbeidspartnere er:
• Nærings- og handelsdepartementet (NHD)
• Kommunal- og regionaldepartementet (KRD)
• Kunnskapsdepartementet (KD)
• Landbruks- og matdepartementet (LMD)
• Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ)
• Brønnøysundregistrene
• Hovedorganisasjonen Virke
• Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
• Landsorganisasjonen i Norge (LO)
• Utdanningsforbundet
• Kommunesektorens organisasjon (KS)
• Finans Norge (FNO)
• Nordea
• Ferd
• ManpowerGroup
• Enova
• A/S Norske Shell
• NorgesGruppen
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• styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom
nærings- og arbeidslivet og utdanningssystemet
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• inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial,
kulturell og økonomisk sammenheng
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Inkluderende arbeidsliv
Et program fra Ungt Entreprenørskap

Det er veldig motiverende
å møte morgendagens talenter
gjennom UE. De egenskapene
elevene utvikler gjennom UE, er
etterspurt i arbeidslivet. Arbeidsgivere jakter på talenter som kan
omsette kunnskap til verdier. Vi
støtter UE fordi deres oppgave er
sammenfallende med våre verdier, som innovasjon
og nyskaping.

Entreprenørskap og innovasjon,
med fokus på utvikling av nye energiog klimateknologier, er essensielt
med tanke på utfordringene neste
generasjon står overfor når det gjelder
energi og klima. Ungt Entreprenørskap
er en viktig samarbeidspartner i vår
satsing på ungdom. Sammen bidrar vi
til økt kunnskap og engasjement i den målgruppen som
virkelig representerer framtiden.

Maalfrid Brath,
konsernsjef, ManpowerGroup

Nils Kristian Nakstad
administrerende direktør, Enova SF

«Energi for framtida»-gründercamper
Nær 2500 elever i videregående skole har i 2012
deltatt i «Energi for framtida»-gründercamper. På
gründercamper over hele landet har elevene jobbet med
oppdrag knyttet til energieffektivisering, ny teknologi,
fornybar energi og klimautfordringer. Enova SF har
vært oppdragsgiver. Gründercampene knytter teori og
praksis sammen og trener elevenes evne til kreativitet
og samarbeid.

Ungdomsbedrift Gründercamp
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Fra utdanning til jobb
Programmet Fra utdanning til jobb skal gjøre elevene
bedre rustet til å søke jobber og gir den enkelte elev
økt selvinnsikt gjennom å få gjøre seg bedre kjent med
egne interesser, ferdigheter og verdier. Programmet er
basert på elevaktiv læring gjennom diskusjon, refleksjon
og ulike arbeidsoppgaver som elevene blir utfordret
med. Arbeidsøktene gjennomføres med en representant
fra lokalt næringsliv som veileder.

Leder for
en dag

Jenter og
ledelse

Inkluderende
arbeidsliv

2010

11 017

9 839

1 816

407

40

180

1 452

2011

10 475

11 237

3 262

379

40

227

1 328

2012

11 333

11 038

3 553

356

40

222

1 451
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Gult er kult SB fra Universitetet
i Oslo hedres med Salgsprisen
under NM for Studentbedrifter.
Gründerne bak Moods of Norway
er prisutdelere. Fra venstre: Jan
Egil Flo, Viggo Venn, Silje Urke
Antonsen og Simen Staalnacke.

Aktiviteten i høyere utdanning er tett knyttet opp mot arbeids- og næringsliv.
Dette gir studentene gode læringsarenaer og forståelse av hvordan deres faglige
kunnskap kan anvendes i reelt arbeid, enten gjennom bedriftsetablering eller
ved å jobbe i innovative prosesser.
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Innenfor høyere utdanning legges det vekt på å
utvikle studenters kunnskap om og ferdigheter
innen innovasjonsprosesser, bedriftsetableringer og
forretningsutvikling. Ifølge regjeringens handlingsplan
Entreprenørskap i utdanningen – fra grunnskole til
høyere utdanning 2009–2014 skal innovasjons- og
nyskapingskompetanse være integrert i alle fagområder
på alle nivåer i høyere utdanning innen 2012.
UE utvikler og tilrettelegger tiltak og programmer
for innføring og trening i entreprenørskap for studenter
i høyere utdanning. Programmet Studentbedrift legger
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APERGLEDE

Høyere utdanning

opp til erfaringsbasert læring der studentene er
aktive i tilegningen av ny kunnskap. Gjennom å drive
egen studentbedrift får studentene brukt teoretisk
kunnskap i praksis. I tillegg til faglig kompetanse
opparbeider de handlings-, endrings- og sosial
kompetanse. Ved å gjennomføre Studentbedrift
skaper studentene nettverk med regionalt næringsliv
og offentlige myndigheter.
Hver enkelt studentbedrift har minst én mentor fra
det lokale næringslivet, samtidig som etablering ofte
krever kontakt med offentlige myndigheter.

PROGRAMMER
Studentbedrift
FRAMTID – SAMSPILL– SKAPERGLEDE

FRAMTID – SAMSPILL– SKAPERGLEDE

UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) skal inspirere unge
til å tenke nytt og til å skape verdier. UE er etablert
nasjonalt og i alle fylker og er en del av et verdensomspennende nettverk gjennom medlemskap i
JA-YE Europe og JA Worldwide.

UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) skal inspirere unge
til å tenke nytt og til å skape verdier. UE er etablert
nasjonalt og i alle fylker og er en del av et verdensomspennende nettverk gjennom medlemskap i
JA-YE Europe og JA Worldwide.

Ungt Entreprenørskaps formål er – i samspill
med utdanningssystemet, næringslivet og andre
aktører – å:
• utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede
og tro på seg selv
• gi barn og unge forståelse for betydningen av
verdiskaping og nyskaping i næringslivet
• fremme barn og unges samarbeidsevne
og ansvarsbevissthet
• gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler
i nærings- og arbeidslivet
• styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom
nærings- og arbeidslivet og utdanningssystemet
• stimulere til samarbeid over landegrensene
• inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial,
kulturell og økonomisk sammenheng

Studentbedrift

Ungt Entreprenørskaps
nasjonale samarbeidspartnere er:
• Nærings- og handelsdepartementet (NHD)
• Kommunal- og regionaldepartementet (KRD)
• Kunnskapsdepartementet (KD)
• Landbruks- og matdepartementet (LMD)
• Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ)
• Brønnøysundregistrene
• Hovedorganisasjonen Virke
• Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
• Landsorganisasjonen i Norge (LO)
• Utdanningsforbundet
• Kommunesektorens organisasjon (KS)
• Finans Norge (FNO)
• Nordea
• Ferd
• ManpowerGroup
• Enova
• A/S Norske Shell
• NorgesGruppen

Et program fra Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskaps formål er – i samspill
med utdanningssystemet, næringslivet og andre
aktører – å:
• utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede
og tro på seg selv
• gi barn og unge forståelse for betydningen av
verdiskaping og nyskaping i næringslivet
• fremme barn og unges samarbeidsevne
og ansvarsbevissthet
• gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler
i nærings- og arbeidslivet
• styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom
nærings- og arbeidslivet og utdanningssystemet
• stimulere til samarbeid over landegrensene
• inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial,
kulturell og økonomisk sammenheng

Gründercamp

Ungt Entreprenørskaps
nasjonale samarbeidspartnere er:
• Nærings- og handelsdepartementet (NHD)
• Kommunal- og regionaldepartementet (KRD)
• Kunnskapsdepartementet (KD)
• Landbruks- og matdepartementet (LMD)
• Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ)
• Brønnøysundregistrene
• Hovedorganisasjonen Virke
• Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
• Landsorganisasjonen i Norge (LO)
• Utdanningsforbundet
• Kommunesektorens organisasjon (KS)
• Finans Norge (FNO)
• Nordea
• Ferd
• ManpowerGroup
• Enova
• A/S Norske Shell
• NorgesGruppen

Et program fra Ungt Entreprenørskap

KAN – kvinner,
ambisjoner, nettverk
Et program fra Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap Norge
Postboks 5250 Majorstua • 0303 Oslo
Telefon 23 08 82 10 • ue@ue.no • www.ue.no

Ungt Entreprenørskap Norge
Postboks 5250 Majorstua • 0303 Oslo
Telefon 23 08 82 10 • ue@ue.no • www.ue.no

Gründercamp KAN-programmet

2010

451

1 756

40

2011

536

2 816

56

2012

531

2 610

53

Masterstudent Jane Nysæther Madsen
Høgskolen i Telemark

Programmet Gründercamp er en idékonkurranse
for studenter, og samtidig en treningsleir for kreativitet
og nyskaping. I løpet av en avgrenset tidsperiode skal
studentene levere den best mulige løsningen på en reell
utfordring gitt av en ekstern oppdragsgiver. Gründercamp
er en utmerket samarbeidsarena for lokalt arbeids- og
næringsliv og utdanningsinstitusjonen.
For at entreprenørskap skal bli et godt pedagogisk
tilbud i grunnopplæringen må lærere kunne tilrettelegge
opplæringen og veilede elevene både faglig og metodisk.
Ungt Entreprenørskap samarbeider med lærerutdanningsinstitusjoner over store deler av landet for å sikre framtidens entreprenørskapskompetanse.

ANTALL studentAKTIVITETER
PÅ LANDSBASIS

Uten entreprenører
stopper utviklingen.
Evnen til å tenke utenom
det vanlige kan læres og
trenes. Her spiller UEs
programmer en usedvanlig
viktig rolle i hele utdanningsløpet. NHO vil fortsette
arbeidet med å styrke arbeidslivet som læringsarena gjennom aktiv deltakelse i UEs programmer
og i UEs sentrale og regionale styrende organer.
Kristin Skogen Lund
administrerende direktør NHO

Gjennom UEs
programmer og nettverk når
finansnæringen ut til en ung
målgruppe. Vi er opptatt av
at ungdom har god forståelse
av og innsikt i egen økonomi.
Samarbeidet med UE styrker
finansnæringens arbeid
overfor skolen og bidrar til at næringens
kjernekompetanse kan brukes på bred basis
i skoleverket.

2008 713
2009
2010
2011
2012

Idar Kreutzer
administrerende direktør, Finans Norge

1 599
2 270
3 487
3 207
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Forsterket selvsikkerhet og økt ambisjonsnivå
bidro til at jeg bestemte meg for å fortsette videre
på en masterutdannelse. Dette, slik jeg ser det, åpner
arbeidsmarkedet for meg på en helt annen måte, og
jeg kan vel trygt si at det sannsynligvis ikke hadde
skjedd uten studentbedrifterfaringen i ryggen.

UE Norge
Styrets årsmelding 2012
Styremedlemmer

Observatører

ValgkomitÉ

Siv Elin Dammen, UE Oslo
Ole Magnus Aurdal, KRD
Inger Slottet, NHD
Randi Schiøll Heneide, KD
Jon Arild Ruud, SMSØ
Kristin Orlund, LMD

Katinka Greve Leiner, Ferd
Anne K. Eggen Lervik,
Hovedorganisasjonen Virke
Are Turmo, NHO

Vibeke Hammer Madsen
Hovedorganisasjonen Virke,
styreleder

Om Ungt Entreprenørskap Norge

Maalfrid Brath
ManpowerGroup,
nestleder
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Johan H. Andresen
Ferd
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Arne Hyttnes
Finans Norge

Jan Sivert Jøsendal
KS

Svein Oppegaard
NHO

Marianne Ødegaard Ribe
NorgesGruppen

Ungt Entreprenørskap (UE) Norge ble etablert
21. oktober 1997 og er en ideell organisasjon. UE Norge
har kontor i Oslo og er det nasjonale sekretariatet for
den landsdekkende organisasjonen med totalt
17 fylkesorganisasjoner.
Ungt Entreprenørskap Norges formål er
– i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og
andre aktører – å:
• Utvikle barn og unge kreativitet, skaperglede og
tro på seg selv
• Gi barn og unge forståelse for betydningen av
verdiskaping og nyskaping i næringslivet
• Fremme barn og unges samarbeidsevne og
ansvarsbevissthet
• Gi barn og unge forståelse for og kunnskap om
etikk og regler i nærings- og arbeidslivet
• Styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom
nærings- og arbeidslivet og skolene
• Stimulere til samarbeid over landegrensene
• Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial,
kulturell og økonomisk sammenheng

Samarbeidspartnere

Anne Stärk-Johansen
Nordea

Ragnhild Lied
Utdanningsforbundet,
møtende varamedlem

Georg Vestby
Olav Thon gruppen
og UE Akershus

Kristian Tangen
LO,
møtende varamedlem

Ungt Entreprenørskap har hundretalls samarbeidspartnere fra offentlig og privat sektor landet rundt.
Ungt Entreprenørskap Norge har følgende institusjoner
og organisasjoner som nasjonale samarbeidspartnere:
Private bedrifter:
• Ferd
• Nordea
• ManpowerGroup
• Oracle Norge
• NorgesGruppen
• Enova
• A/S Norske Shell

Departementer:
• Kommunal- og regionaldepartementet (KRD)
• Landbruks- og matdepartementet (LMD)
• Nærings- og handelsdepartementet (NHD)
• Kunnskapsdepartementet (KD)

Årsmøte 2012
Årsmøtet i 2012 ble avviklet fredag 4. mai i forbindelse
med NM for Ungdomsbedrifter på Thon Hotell Arena på
Lillestrøm. Det deltok 44 utsendinger, som representerte
28 stemmer.
Saksliste:
Sak 1
Konstituering
Sak 2
Årsberetning og regnskap 2011
Sak 3
Kontingenter
Sak 4 	Vedtektsendring: Valg av valgkomité
Sak 5	Valg
På årsmøtet i 2012 ble Svein Oppegaard, NHO, valgt inn
i styret i UEN. Det ble gjenvalg for Anne Stärk-Johansen,
Nordea, og Arne Hyttnes, FNO (sistnevnte kun for ett
år). Styret takker John G. Bernander, NHO, for innsatsen.
Årsmøtet foretok gjenvalg av Katinka Greve Leiner, Ferd,
til UEs valgkomité.

Rådsmøter 2012
Rådet består av én representant fra hvert fylkeslag,
primært styreleder og en representant utpekt/valgt fra
hver av de nasjonale samarbeidspartnerne. I 2012 har
det vært to møter i rådet. Våren 2012 ble rådsmøtet
avholdt i tilknytning til årsmøtet 4. mai. Tema for møtet
var utarbeidelse av nye vedtekter for UE Norge og
mønstervedtekter for fylkesorganisasjonene, samt felles,
anbefalt arbeidsgiverpolitikk for UE.
Det andre rådsmøtet ble holdt 15. november. For
andre gang arrangerte UE en samling for alle styrene i
fylkesorganisasjonene. Styreledere og styremedlemmer

fra alle fylker deltok. Overordnede temaer for samlingen
var drøftinger rundt nye vedtekter for organisasjonen,
kommunikasjon av effekter av UEs programmer og
strategisk satsingsområde for 2013.
Det har vært avholdt fem styremøter i 2012, hvor
totalt 53 saker har blitt behandlet.

Styret i Ungt Entreprenørskap
Norge 2012
Når ulikt møtes, skjer nyskaping!
Det vi med størst sikkerhet kan si om framtiden, er at
verken Norge eller verden blir som i dag. Vi vet også med
sikkerhet at en stor del av framtidens arbeidsplasser
ennå ikke er skapt. Det er de som går på skolen i dag,
som vil ha hovedansvaret for utvikling av både offentlig
og privat sektor i framtiden.
Det er et samlet Storting som stiller seg bak satsingen
på entreprenørskap i skolen. Regjeringen har utarbeidet
handlingsplanen Entreprenørskap i utdanningen
– fra grunnskole til høyere utdanning 2009–2014. Det
er ikke et spørsmål om «om», men «hvordan» landets
unge skal få entreprenørskap som del av sin utdanning,
på alle nivåer. Norge vil i framtiden være helt avhengig av
mennesker som ser muligheter – og gjør noe med dem.
Man hører og glemmer, man ser og husker, man
gjør og lærer. En kombinasjon av praktisk og teoretisk
tilnærming gir de beste resultatene. Flere forskningsprosjekter og -rapporter dokumenterer at elevene tilegner
seg entreprenørielle holdninger gjennom sitt arbeid
med elev-, ungdoms- og studentbedrifter. I de praktiske
bedriftsprogrammene får elevene mulighet til å utvikle
egne produkter og ideer, benytte kompetente nettverk,
lære økonomisk styring og erfare samarbeid i praksis.
I tillegg til de mer omfattende bedriftsprogrammene
har Ungt Entreprenørskap utviklet flere programmer
og aktiviteter som underbygger og stimulerer unges
lyst, vilje og evne til kreativitet, samspill og skaperkraft.
Sammen med lærerne var det i 2012 nær 20 000 frivillige
fra arbeids- og næringsliv som bidro til at elevenes og
studentenes læring ble virkelighetsnær og effektfull.
Når ulike parter slår seg sammen, skjer nyskaping
og innovasjon!
Norske elever og studenter hevder seg på de
internasjonale arenaene. Studentbedriften Utilia SB
fra Høgskolen i Telemark tok hjem prisen Best
International Potential Award under EM for Studentbedrifter, mens Sound of Media UB fikk prisen for
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Organisasjoner og stiftelser:
• Hovedorganisasjonen Virke
• NHO
• Finans Norge (FNO)
• KS
• Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ)
• Utdanningsforbundet
• Brønnøysundregistrene
• LO
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beste bedrift i Enterprise without Borders. Nomeno UB
fra Oslo handelsgymnasium ble europamestere i sosialt
entreprenørskap. Prestasjonene kommer som resultat
av målrettet arbeid i utdanningsinstitusjonene – med
sterkt engasjement fra bevisste og dedikerte lærere.
Arbeidet med å skaffe robust og langsiktig
finansiering er et kontinuerlig arbeid for styret. Det er
hyggelig at eksisterende samarbeidspartnere fornyer
avtalene og øker ambisjonene for samarbeidet! I 2012
kunne vi også ønske A/S Norske Shell velkommen som
ny nasjonal hovedsamarbeidspartner. I tillegg har
Miljøverndepartementet kommet til som samarbeidspartner, i prosjektet Generasjon Grønn.
Det er et mål å få med flere på laget, både fra
privat og offentlig sektor. Skal UE nå sine mål om å
tilby entreprenørskapsopplæring til flere norske elever
og studenter, trengs det flere ressurser. UE arbeider
kontinuerlig med å videreutvikle og profesjonalisere
organisasjonen – med særlig fokus på kvalitet i
arbeidsprosesser, kompetanse, kommunikasjon og
arbeidsgiverrollen. Hele organisasjonen er involvert
i dette arbeidet.
Den norske modellen for entreprenørskap i
utdanning får anerkjennelse internasjonalt. Samhandlingen mellom utdanningssystemet, offentlig og
privat sektor, samt partene i arbeids- og næringsliv
blir pekt på som ideell. Ungt Entreprenørskap er del
av et globalt nettverk, der deltakerne gjerne deler
erfaringer og beste praksis med hverandre. På JA-YE
Europes årsmøte for 2012 mottok Ungt Entreprenørskap
den prestisjefylte Thomas J. Bata Quality Award.
Prisen deles ut til en medlemsnasjon som utmerker
seg med gjennomgående god kvalitet i alle ledd i
organisasjonen, og som bidrar betydelig til å nå JA-YE
Europes strategiske mål. I tillegg ble vår styreleder,
Vibeke Hammer Madsen, tildelt The Leadership Award,
en pris som tildeles styremedlemmer som gjør en
ekstraordinær innsats for organisasjonen både på
nasjonalt og internasjonalt nivå. Ungt Entreprenørskap
mottok også prisen Model Nation Award, sammen
med tolv andre medlemsorganisasjoner.

Wenche Wærner, kommunikasjonsansvarlig
Hege Elisabeth Sætre, koordinator grunnskole
Trine I. Haugaard, koordinator videregående skole
Anette Nygårdsmoen, koordinator høyere utdanning
Torild Nilsen Mohn, koordinator høyere utdanning
Kurt Henning Johnsen, rådgiver HR og organisasjon
Kjell Vidar Jørgensen,
IT-ansvarlig/arrangementskoordinator
Harald Bang Olsen, videodokumentasjon og web-tv
Kaja Ruud, økonomiansvarlig
Yngve Aanonsen, midlertidig prosjektmedarbeider

Revisor
PricewaterhouseCoopers AS

Økonomi
Forutsetningene om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp i tråd med dette.
Organisasjonen har positiv egenkapital. Årsregnskapet
for 2012 for Ungt Entreprenørskap Norge viser et
positivt årsresultat på kr 881 783,-.

Ungt Entreprenørskap Forlag AS
Styret i Ungt Entreprenørskap Norge opprettet i
2001 aksjeselskapet Ungt Entreprenørskap Forlag
AS, med en aksjekapital på kr 100 000. Styret i Ungt
Entreprenørskap Forlag AS består av Anne Kathrine
Slungård (styreleder), Kristin Willoch Haugen og Kjell
Vidar Jørgensen. Revisor er PricewaterhouseCoopers AS.
Ungt Entreprenørskap har rettigheter til alt materiell
som blir utviklet og distribuert gjennom Ungt
Entreprenørskap Forlag AS. Ungt Entreprenørskap
Forlag AS hadde et positivt årsresultat i 2012
på kr 54 473,-.

Tilsatte i UE
Per 31.12.2012 var det i Ungt Entreprenørskap Norge
og fylkesorganisasjonene til sammen 102 tilsatte.
Deres samlede arbeid utgjør 84 årsverk.
Det har vært avholdt ett nettverksmøte og tre
ledermøter i 2012.

Ansatte i UE Norge per 31.12.2012

HMS

Anne Kathrine Slungård,
administrerende direktør (permisjon)
Kristin Willoch Haugen,
fungerende administrerende direktør/CFO
Cathrine Jansen, leder av pedagogisk avdeling

Ungt Entreprenørskap har jobbet aktivt med HMS i
2012. Rutine for HMS under arrangementer ble utviklet
og implementert, og i alt åtte ansatte i UE Norge har
gjennomført førstehjelpskurs i regi av Norsk Folkehjelp.
UE Norge har innført bedriftshelsetjeneste, og har også

Generelle opplysninger
Styret består av 55 prosent menn og 45 prosent
kvinner, varamedlemmene inkludert. Per 31.12.2012 er
fordelingen i administrasjonen 31 prosent menn og 69
prosent kvinner. Administrerende direktør er kvinne.
Totalt sett var sykefraværet i UE Norge på 6,9 prosent.
Ser man bort fra en langtidssykemelding, er tallet 2,9
prosent. Det har ikke vært noen skader eller ulykker.
Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Organisasjonen
forurenser ikke det ytre miljø.

Aktiviteter i
Ungt Entreprenørskap
Ungt Entreprenørskap oppnådde totalt 188 102 elevog studentaktiviteter i 2012. Dette er en økning på
18,8 prosent fra året før. Totalt sett er UE til stede i
flere kommuner (352), på flere utdanningsinstitusjoner
(1271) og når flere unge enn noen gang. Aldri har så
mange lærere (7480) aktivt brukt våre programmer,
og aldri har så mange frivillige fra nærings- og arbeidsliv (19 913) bidratt overfor de unge. Dette er en ønsket
utvikling, som vi gjerne vil se mer av. Mange fylkesorganisasjoner kan vise til fin økning i totalaktiviteten.
UE Agder har en økning på hele 75,7 prosent, UE
Vestfold imponerer også – med en økning på 55,2
prosent. Sogn og Fjordane og Oslo øker med
henholdsvis 41,2 og 34,8 prosent.
Det er bedriftsprogrammene – EB, UB og SB – som
gir den beste læringseffekten. Ungt Entreprenørskap
ønsker å øke aktiviteten innen disse. EB holder seg på
et høyt nivå, UB øker etter flere år med flat/svak negativ
utvikling, og vi venter en markert effekt av satsingen
innen SB.

Sluttord
Ungt Entreprenørskap er stolt av å være bindeledd
mellom de mange aktørene som bidrar til å realisere
målene i regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanning. Støtten fra et samlet Storting gir
tyngde – og tro på at vi kan nå våre felles mål.
Gjennom våre bedriftsprogrammer og øvrige

programmer og aktiviteter ser vi at elever, studenter,
lærere og frivillige fra arbeids- og næringsliv finner
inspirasjon, læreglede og kreativitet. Av slikt blir
det nyskaping!
Styret vil rette en stor takk til alle som er engasjert i
entreprenørskap i utdanning, og som dermed gjør dette
mulig. Norge trenger det, og de unge fortjener det!
Oslo, 13. februar 2013
Vibeke Hammer Madsen
styreleder
Maalfrid Brath
nestleder
Johan H. Andresen
styremedlem
Arne Hyttnes
styremedlem
Jan Sivert Jøsendal
styremedlem
Svein Oppegaard
styremedlem
Marianne Ødegaard Ribe
styremedlem
Anne Stärk-Johansen
styremedlem
Georg Vestby
styremedlem
Anne Kathrine Slungård
administrerende direktør
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gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse i regi av denne.
Samtlige ansatte har fått tilbud om bistand til tilpasning
av sin kontorplass.
UE Norge undertegnet avtale om Inkluderende
arbeidsliv 9. november 2012 og har innført HMS og IA
som faste punkter i sine interne møter.

UE Norges
Årsregnskap 2012
Resultatregnskap 2012
Note

2012

2011

Inntekter
Salgsinntekt

2

1 511 814

2 987 929

Annen driftsinntekt

3

44 469 959

43 127 286

45 981 773

46 115 215

9 225 397

8 717 514

Sum driftsinntekt
Driftskostnader
Eksamensavgift

1 032

Lønnskostnad

4

Annen driftskostnad

4,5

36 094 873

37 783 944

45 320 270

46 502 491

661 503

-387 276

44 231

64 283

Annen renteinntekt

180 173

37 343

Annen finansinntekt

736

92

Annen rentekostnad

-1 306

-1 579

Sum driftskostnad
Driftsresultat
Finansposter
Renteinntekt fra datterselskap

Annen finanskostnad

38

Sum finansposter
Årsresultat

8

-3 553

-5 709

220 281

94 431

881 783

-292 845
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Oslo, 13. februar 2013
Vibeke Hammer Madsen
styreleder

Johan H. Andresen
styremedlem

Jan Sivert Jøsendal
styremedlem

Marianne Ødegaard Ribe
styremedlem

Georg Vestby
styremedlem

Maalfrid Brath
nestleder

Arne Hyttnes
styremedlem

Svein Oppegaard
styremedlem

Anne Stärk-Johansen
styremedlem

Anne Kathrine Slungård
administrerende direktør

Balanse per 31.12.2012
Note

2012

2011

Anleggsmidler
Aksjer i datterselskap

6

100 000

100 000

Fordring på datterselskap

7

1 596 461

1 212 230

1 696 461

1 312 230

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer

7

Sum fordringer
Bankinnskudd

10

104 237

724 305

1 289 816

3 387 913

1 394 053

4 112 218

8 072 179

6 285 790

Sum omløpsmidler

9 466 232

10 398 008

Sum eiendeler

11 162 693

11 710 238

Egenkapital
Opptjent egenkapital

8

Sum egenkapital

7 303 032

6 421 249

7 303 032

6 421 249
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Gjeld
Leverandørgjeld

1 591 687

Skyldig offentlige avgifter

1 789 858

697 298

703 634

1 570 676

2 795 498

Sum kortsiktig gjeld

3 859 661

5 288 990

Sum gjeld

3 859 661

5 288 990

Annen kortsiktig gjeld

Sum egenkapital og gjeld

9

11 162 693

11 710 238
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Kortsiktig gjeld

Noter til regnskapet per 31.12.2012

Note 1 Regnskapsprinsipper
Generelt
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Inntekter
Salgsinntekter inntektsføres i sin helhet når tjenesten/arrangementet er levert.
Annen driftsinntekt bruttoføres og inntektsføres på grunnlag av tilsagn fra de ulike bidragsyterne.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering
av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler er vurdert til laveste av
anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
Aksjer i datterselskap
Datterselskapet vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for
aksjene med mindre nedskriving har vært nødvendig. Det blir foretatt nedskrivning til virkelig verdi dersom verdifall
skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk.
Nedskrivninger blir reversert dersom grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.
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Note 2 Salgsinntekter
2012
Eksamensavgifter (3210)
Inntekter arrangementer (3260)
Sum salgsinntekt

2011

1 500

2 200

1 510 314

2 985 729

1 511 814

2 987 929

Note 3 Annen driftsinntekt

Private samarbeidspartnere (3230)
Enova
Nordea
A/S Norske Shell
Ferd
ManpowerGroup
Oracle
NorgesGruppen
Norges Varemesse
Sum private samarbeidspartnere
Generelle tilskudd (3440)
KRD
NHD
KD/Utdanningsdirektoratet
Samarbeid Mot Svart Økonomi (SMSØ)
NHO
Hovedorganisasjonen Virke
FNO
KS
Sum generelle tilskudd
Andre prosjekttilskudd (3460)
Gjensidigestiftelsen
KRD Nordområdesatsing
Norad
Næringslivets Internasjonaliseringsstiftelse
Miljøverndepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Innovasjon Norge
NHO, NM SB
Exxon Mobile
Mesterbrevnemnda
Citi
JA-YE Europe, SEP
AFF, KAN
Norges forskningsråd, NM SB
Siva, NM SB
JA-YE Europe/Accenture, EwB
Fredskorpset
ManpowerGroup, Leder for en dag
Nordea, Leder for en dag
JA-YE Europe/EU, EwB
Frifond
Nordea, EM UB
Ferd, EM UB
Finansmarkedsfondet
Norges Varemesse

2011

190 000

190 000

1 900 000
1 100 000
1 100 000
750 000
500 000
500 000
500 000
476 875
6 826 875

1 900 000
1 100 000

5 250 000

12 000 000
12 000 000
1 000 000
500 000
300 000
300 000
300 000
300 000
26 700 000

11 000 000
11 000 000
1 000 000
500 000
300 000
300 000
300 000
300 000
24 700 000

5 600 000
1 000 000
983 192
900 000
450 000
400 000
290 046
200 000
154 100
100 000
86 829
74 650
51 000
40 000
40 000
38 375
37 758
27 929
20 000
16 073

4 000 000
1 000 000
1 601 898

750 000
500 000
500 000
500 000

400 000
200 000
161 060
100 000
83 718
51 000

23 000
20 000
1 680 522
700 000
700 000
450 000
405 500
forts. neste side
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Kontingenter (3200)

2012

Noter til regnskapet per 31.12.2012

forts. Andre prosjekttilskudd (3460)
Utdanningsdirektoratet, nynorsk
Innovasjon Norge
Norgesgruppen, EM UB
JA-YE Europe/EU, Innovation Camp Yrkesfag
JAW, EM UB
ManpowerGroup, EM UB
Virke, KAN
Skattedirektoratet, EM UB
KD, EM UB
HSH, EM UB
FNO, EM UB
Utdanningsforbundet, EM UB
KS, EM UB
NHO, EM UB
LMD, EM UB
JA-YE Europe, EM UB
GE
JAW/ManpowerGroup
Sum prosjekttilskudd
Andre inntekter (3900)
Sum Annen driftsinntekt

42

10 509 951

250 000
183 000
100 000
86 333
83 684
60 000
50 000
50 000
50 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
38 340
29 344
29 170
12 826 568

243 132

160 719

44 469 959

43 127 286

Note 4 Lønn, godtgjørelser mv.
2012
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Lønninger og innleid hjelp
Refundert sykelønn
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum
Gjennomsnittlig antall ansatte
Godtgjørelser:
Lønn og andre ytelser, adm. dir.

2011

7 798 898
-554 109
1 126 204
484 989
369 416
9 225 397

6 996 772
-705 179
1 048 350
964 396
413 175
8 717 514

13

12

2012
1 098 986

2011
1 049 038

Alle faste ansatte er omfattet av kollektiv pensjonsordning. Ordningen er ikke balanseført. Betalt pensjonspremie inkl. arbeidsgiveravgift kostnadsføres løpende.
Revisor: Kostnadsført honorar til revisor utgjør kr. 101 250. Herav gjelder kr. 51 250 ordinær revisjon og kr. 50 000 revisjon av prosjekter. Beløpene er inkl. mva.

Note 5 Annen driftskostnad
2012
Reiser
Prosjektstøtte
Nasjonale og internasjonale arrangement
Konsulenttjenester
Andre administrative kostnader
Sum annen driftskostnad

567 904
30 097 788
2 489 633
305 287
2 634 261
36 094 873

2011
596 305
28 595 281
6 044 824
332 429
2 215 105
37 783 944

Note 6 Aksjer i datterselskap
Ungt Entreprenørskap Forlag AS er et 100 % eid datterselskap. Aksjene er balanseført til kostpris.
Selskapet holder til i Essendrops gate 3 i Oslo
Selskapets egenkapital 31.12.2012
Ungt Entreprenørskap Forlag AS

173 267

Selskapets resultat for 2012
54 473

Note 7 Andre fordringer
2012
Lån ansatte
Forskuddsbetalte kostnader
Til gode tilskudd
Sum andre fordringer uten datterselskap
Fordring på datterselskap
Sum andre fordringer

2011

16 000
171 495
1 102 321
1 289 816
1 596 461
2 886 277

540 621
2 847 292
3 387 913
1 212 230
4 600 144

1 596 461

1 212 230

Fordring på datterselskap renteberegnes.

Note 8 Egenkapital
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2012

Opptjent egenkapital 01.01.2012
Årets overskudd
Årets underskudd
Opptjent egenkapital 31.12.2012

6 421 249
881 783
7 303 032

2011
6 714 093
292 845
6 421 248

Note 9 Annen kortsiktig gjeld
2012
Påløpte feriepenger og skyldig lønn
Påløpte kostnader
Fakturert, gjelder neste år
Skyldig prosjektmidler til fylkene
Sum annen kortsiktig gjeld

Note 10 Bankinnskudd
Herav er bundet på skattetrekkskonto kr 878 772.

871 006
300 000
399 670
1 570 676

2011
763 195
453 294
49 000
1 530 010
2 795 498
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Fordring med forfall senere enn ett år
Fordring på datterselskap

Revisjonsberetning
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Styremedlemmer
i UEs fylkesorganisasjoner

Akershus

Buskerud

Finnmark

Hedmark

Anne Christine Broll
Maiken Messel
Ingunn Etterstøl
Elisabeth Haaversen
Wenche Fresvik
Johan Pensgård
Fred Skagestad
Erik Arntsen
Torbjørn Henrik Torblå
Karen Grundesen
Kirsti Solvang Salvesen
Georg Vestby
Kari Hauge
Arne Rune Gjelsvik

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Styreleder
Nestleder
Styremedlem

Hilde Furdal Wold
Håvard Lindtvedt
Nina Solli
Thomas Rinden
Thore Vestby
Kari Skybak
Kristin Endung Kittelsen
Mona Pünther
Tonje Hesthagen
Siri Nodland
Jan O. Endresen
Fredrik Svendsen
Linda Moholdt Nordgården
Caroline Enevoldsen
Anne Lise Søgnen Heien
Lene Jensen
Yngve Østenengen
Merete Lysebo Aass
Nils Roger Simensen
Anita E. Nilsen
Cathrin Pedersen
Monica Nielsen
Ronny Isaksen
Marit Hansen
Jørn Iversen
Sølvi Rushfeldt
Jan Dølør
Sissel Breie Henriksen
Hans Mikkel Herberg
Trygve Stølan
Tove Gudbrandsen
Torunn Kornstad
Kjell Melby
Stine Østby Nilsen
Sten Celius
Svein Frydenlund
Tone S. Gjerstad

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Avdelingsingeniør
Seniorrådgiver
Seksjonsleder
Distriktssekretær
Næringssjef
Næringssjef
Seniorrådgiver
Prosjektkoordinator
Seniorrådgiver
Seksjonsleder
Rådgiver
Senterdirektør
Distriktssekretær
Leder av hovedutvalget for utdanning
og kompetanse
Administrasjonssjef
Avdelingsbanksjef
Regiondirektør
Økonomisjef
Ordfører
HR-direktør
HR-direktør
Rektor
Avdelingssjef kommunikasjon og samfunn
Konsulent, eier
Senior kundeansvarlig
Utdanningsrådgiver
Sekretariatsleder
Elev
Leder
Rådgiver
Daglig leder
Ansvarlig, barnehageområdet
Banksjef bedriftsmarkedet i Finnmark
Direktør Rica Vadsø
Konsulent/autorisert regnskapsfører
Daglig leder Alta skips-ekspedisjon
Ass. Næringssjef
Leder kommunikasjon
Markedssjef konsesjonskraft
Rådgiver
Administrerende direktør
Hovedtillitsvalgt
Advokat
Daglig leder
Daglig leder
Rådgiver
Ass.fylkessjef for VGO
Markedskoordinator
Næringslivsansvarlig
Daglig leder
Leder

GE Healthcare
Fylkesmannen i Vest Agder
Agder Energi
LO
Aust-Agder fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
NHO Agder
Universitetet i Agder
KS Agder
Aust-Agder fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Ski Storsenter Olav Thon Gruppen
LO Oslo og Akershus
Akershus fylkeskommune
Budstikka
Nordea
NHO Oslo og Akershus
Romerikes Blad
Frogn kommune
Flytoget
Nycomed
Hovedgården skole
OSL
SHARE
Nordea
NHO Buskerud
Ringerike Næringsforum
Åssiden videregående skole
Utdanningsforbundet Buskerud
Buskerud fylkeskommune
Nor-Ka
Utdanningsforbundet Buskerud
Sparebank1 Nord-Norge
Rica Finnmark
Visma Services Norge AS
Alta kommune
Finnmark fylkeskommune
Statoil Hammerfest
Ishavskraft
NHO Finnmark
Origo
Utdanningsforbundet
NHO Innlandet
Rena Næringspark
Odal Næringshage
Hedmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Sparebanken Hedmark
KS
Hamarregionen Utvikling
Utdanningsforbundet Hedmark
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Agder

Hordaland

Møre og Romsdal

Nordland
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Oppland

Oslo

Rogaland

Hans-Carl Tveit
Kristin Axelsen
Svein Hatlem
Marianne Haaland
Ole Bakkebø
Harald Victor Hove
Dan Femoen
Elin Sjødin Drange
Astrid Kjellevold Steinsland
Elise Dåvøy
Janne Vangen Solheim
Pernille Moen
Kristin Glæstad Vonheim
Yngve Kruse
Kristin Bjånes
Johan Nicolaisen
Kristin Wiik
Christine Hodder
May Britt Roald
Kine Norheim

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Varamedlem
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Rådgiver
Senior bedriftsrådgiver
Seniorrådgiver
Seniorrådgiver
Landbruksdirektør
Byråd for barnehage og skole
Nestleder i Opplærings- og helseutvalget
Næringssjef
Prosjektleder
Ungdomssekretær
Konsernsjef
Analytiker
Rådgiver
Daglig leder
Rådgiver
Lærer
HR-leder
Rådgiver
Rådgjevar/prosjektleiar hoppid.no
Entreprenørskapsgartner Høgskolen i
Ålesund
Rådgiver
Produksjonsleder, Verneleder (HMS-leder),
Opplæringsansvarlig
Prosjektleder Inkubator
Regiondirektør
Bedriftsrådgiver
Rådgiver
Rektor
Leder
Rektor
Leder

Steinar Johnsen
Arnt Alsli

Varamedlem
Varamedlem

Trond Lervik
Odd Henriksen
Nancy Nesheim
Per Oscar Schjølberg
Hugo Bjørnstad
Remi-Andrè Slotterøy
Pål Pedersen
Gerd-Inger Simonsen
Frode Sannum
Christl Kvam
Terje Storbakken
May-Britt Wester
Tor Jacobsen
Torunn Aass Taraldrud
Silje Helene Aschehoug
Solveig Ødegård Wiklund
Henning Holmbakken
Bjørn Kjærstad
Annar Bøhn
Magne Sannerød
Nina Solli
Astrid Søgnen
Claus Hagli
Kari Hauge
Lars Fredriksen
Kristin Brandt
Anne Johanne Guldvik
Helene Arholm
Per Arne Risanger
Hallvard Ween
Åge Westbø
Øystein Hansen
Marit Haaland Gjerde
Birte Wereide
Jan Gunnar Mattingsdal

Universitetet i Bergen
Sparebanken Vest
NHO Hordaland
Hordaland fylkeskommune
Fylkesmannens landsbruksavdeling
Bergen kommune
Hordaland fylkeskommune
Bergen kommune
Atheno AS
LO i Hordaland
Janus AS
DNB Bank ASA
Møre og Romsdal fylke, utdanningsavdelinga
Bølgen Næringshage AS Kristiansund
NHO Møre og Romsdal
Utdanningsforbundet
Nordmøre Energiverk AS
Sparebanken Møre, Molde
Møre og Romsdal fylke, regional- og næringsavd
UE Alumni Møre og Romsdal

Ålesund Kunnskapspark AS
NHO
Nordea
KS Nordland
Aust-Lofoten vgs
Ungdommens Fylkesting
Universitetet i Nordland
Utdanningsforbundet Nordland

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Rådgiver
Regiondirektør
Rådgiver videregående opplæring
Markedssjef
Eier og daglig leder
Direktør
Prosjektleder
Solution Manager
Daglig leder
Leder - utvikling og kompetanse
Associate
Leder Veidekkeskolen
Regiondirektør
Utdanningsdirektør
Rektor
Distriktssekretær
Utviklingssjef
Kommunikasjonssjef
Seksjonssjef
Regiondirektør Vest-Norge
Organisasjonssjef
Regiondirektør
Viseadministrerende direktør
Distriktssekretær
YOU-rådgiver
Markedsansvarlig PRO skolen
Leder av opplæringsutvalget

Oppland fylkeskommune
NHO Innlandet
Oppland fylkeskommune
Topro AS
Kulturstua i Ro
Innovasjon Norge
SINTEF Raufoss Manufacturing AS
Visma
Bikeon
Hafslund
Ferd Venture
Veidekke
NHO Oslo og Akershus
Utdanningsetaten i Oslo
Lambertseter videregående skole
LO Oslo/Akershus
Oslo Handelsstands forening
Oslo Håndverks- og Industriforening
Utdanningsetaten i Oslo
KS
Haugaland Kraft
NHO Rogaland
SKAGEN Fondene
LO Rogaland
Hetland vgs
SpareBank 1 SR-Bank
Rogaland Fylkeskommune

Innovasjon Norge
Ello Lilleborg AS

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Rådgjevar, næring
Rådgjevar
Assisterande direktør
Seniorrådgjevar
Marknadssjef
Arbeidslivskontakt
Lektor
Varaordførar
Daglig leder
Forskningsleder
Distriktssekretær
Leder Hovedutvalg for næringsutvikling
Rådgiver
Høgskolelektor
Seniorrådgiver
Etablererveileder
Lærer
Daglig leder
Prosjektleder
Programleder
Økonomidirektør
Rektor
Avd.leder Plan- og Næringsetaten
Ass. Fylkesutdanningssjef
Lærer
HR/HSE/QA Manager
Prosjektrådgiver
Daglig leder
Regionleder
Administrerende direktør
Prosjektleder Demo Steinkjer
Rektor
Banksjef
Politiker
Daglig leder
Seniorrådgiver
Ungdomssekretær
Selvstendig næringsdrivende
Daglig leder
Forretningsutvikler
Rektor
Kundeansvarlig bedriftsmarked
Banksjef, Bedriftssenter Tønsberg
Regiondirektør
Næringssjef
Elevrådsformann
Fagansvarlig bedriftsmarkedet
Informasjonssjef
Administrerende direktør
Senior salgskonsulent
Markedssjef
Regiondirektør
Daglig leder
Avdelingsleder
Fagopplæringssjef

Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
NAV Sogn og Fjordane
Innovasjon Norge
Sparebanken Sogn og Fjordane
Utdanningsforbundet
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Flora kommune/NHO Sogn og Fjordane
Etablererkontoret Grenland
Statoil
LO Telemark
Telemark fylkeskommune
Apneseth PR og kommunikasjon
Høgskolen i Telemark
NHO Telemark
Midt-Telemark Næringsutvikling
Stathelle barneskole
Frisør i NOR AS
NHO Troms
NNLederutvikling
Nofima
Senja Videregående skole
Troms fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Breivang videregående skole
Hurtigruten ASA
Intro-fondet
Karriere Troms
NHO Trøndelag
NTNU TTO
NTE
Grong videregående skole
Sparebank1 SMN
SVs Fylkestingsgruppe STFK
Reklamehuset i Stjørdal
NHO Trøndelag
LO Sør-Trøndelag
Selvstendig næringsdrivende
Fosstech AS
Sparebank1
Nøtterøy videregående skole
Nordea
DNB
Manpower
Nøtterøy kommune
Nøtterøy videregående skole
SpareBank 1 Østfold Akershus
Hafslund
ttc norge as
Manpower
Rygge Sivile Lufthavn
NHO Østfold
Ise design
Innovasjon Norge
Østfold Fylkeskommune
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Sogn og Fjordane Kai Lille-Homb
Tor-Einar Holvik Skinlo
Frode Henden
Hjørdis Vik
Gunn Aase Moldestad
Alfred Haukeland
Ivar Offerdal
Jan-Henrik Nygård
Telemark
Tone Allum
Jørn Paus
Irene Bordier Haukedal
Lise Wiik
Siri Marte Apneseth
Gunnar Tranvåg
Kerstin Laue
Odd Oskarsen
Ivar Fostås
Troms
Kari Sabbasen
Helga Zwarg O'Donoghue
Kurt Sverre Knudtsen
Grete Sollesnes Winther
Stein-Erik Svendsen
Gunnar Davidsson
Håkon Figenschou
Eva Carina Sparrman
Kjetil Bones Larsen
Charlotte Engelmark
Finn Magne Spjelkavik
Trøndelag
Merethe Storødegård
Karl Klingsheim
Therese Engan
Anne-Birgitte Steinsli Sklet
Arnstein Hellem
Thomas Bakken
Elin Kolden
Ingveig Holand Wahl
Per Olav Skurdal Hopsø
Vestfold
Tore Hansen
Steven Foss
Marianne Vikne
Harald Møller
Oddvar Meyer
Hanna Kirsebom Aronsen
Jorunn Ekonåsvåg
Jonathan Hall
Karl Petter Rygh
Østfold
Brage Evjen
Truls Jemtland
Tore Grefslie
Berit Adele Frydenlund
Silje Thoresen
Espen Nøklebye Evensen
Heidi Oskarsen
Ann-Mari Skinne
Jim Lindquist

FRAMTID – SAMSPILL– SKAPERGLEDE
UE er etablert nasjonalt og i alle fylker og er en del av et
verdensomspennende nettverk gjennom medlemskap i
JA-YE Europe og JA Worldwide.
Ungt Entreprenørskaps formål er – i samspill med
utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører – å:
• Utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro
på seg selv
• Gi barn og unge forståelse for betydningen av verdi
skaping og nyskaping i næringslivet
• Fremme barn og unges samarbeidsevne og
ansvarsbevissthet
• Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler
i nærings- og arbeidslivet
• Styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom
nærings- og arbeidslivet og skolene
• Stimulere til samarbeid over landegrensene
• Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial,
kulturell og økonomisk sammenheng
UE på facebook
Ungt Entreprenørskap Norge

UE på Twitter
@UE_Norge

UE Norge • Essendrops gate 3 • PB 5250 Majorstua • 0303 Oslo
Telefon 23 08 82 10 • ue@ue.no • www.ue.no

Ungt Entreprenørskaps nasjonale
samarbeidspartnere er:
• Nordea
• Ferd
• ManpowerGroup
• Enova
• NorgesGruppen
• A/S Norske Shell
• Oracle
•
•
•
•
•
•
•
•

Hovedorganisasjonen Virke
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Landsorganisasjonen (LO)
Utdanningsforbundet
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Finans Norge (FNO)
Innovasjon Norge
Brønnøysundregistrene

•
•
•
•
•

Nærings- og handelsdepartementet (NHD)
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD)
Kunnskapsdepartementet (KD)
Landbruks- og matdepartementet (LMD)
Skatteetaten / Samarbeid mot svart
økonomi (SMSØ)

