STUDENTBEDRIFT

Mentor
BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

Velkommen som mentor
Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en
Studentbedrift! Å være mentor er både interessant,
ansvarsfullt og lærerikt, og jeg håper du vil trives med
oppgaven.
Du befinner deg i godt selskap: over 26 000 personer fra arbeids- og næringsliv
deltar årlig som veiledere og mentorer i Ungt Entreprenørskaps programmer.
Tusen takk for at du vil bruke din tid og kompetanse på å bidra til entreprenørskap
i utdanningen.
Ungt Entreprenørskaps visjon er at vi skal inspirere unge til å tenke nytt og til
å skape verdier. Regjeringen har trappet opp sin satsing på entreprenørskap i
høyere utdanning og fra 2012 skal alle studenter som uteksamineres - uansett
studieretning - inneha kompetanse i nyskaping og innovasjonsprosesser. Dette
regnes med andre ord som nøkkelkompetanse i det norske utdanningssystemet.
Når studentene ser muligheter – i seg selv og rundt seg – og får en praktisk erfaring med faktisk å gjøre noe med dem, vil dette gi uttelling både for dem selv og
for samfunnet for øvrig. Både offentlige og private virksomheter etterspør i økende
grad entreprenørskapskompetanse: Norge har behov for mennesker som evner å
finne nye løsninger på kjente – eller ukjente – utfordringer.
Det er ingen kunnskap som sitter så godt som den man tilegner seg gjennom
egen erfaring. Studentbedrift er en pedagogisk metode der det primære er den
læringen som skjer i prosessen med å etablere, drive og avvikle studentbedriften.
Studentene evalueres og vurderes med karakterer og studiepoeng på lik linje med
andre deler av studiene.
Hver vår konkurrerer de beste studentbedriftene fra hele landet på NM for
Studentbedrifter, og de som mottar priser retter som regel alltid en stor takk til
mentoren sin. Studentbedriftene som lykkes best trekker frem at de har hatt et
fruktbart og godt samarbeid med mentor. Uttalelser som ”Uten mentor hadde
dette ikke vært mulig” er gjennomgående.
Som mentor har du mulighet til å være med å gjøre en forskjell for enkeltstudenter
og for samfunnet. Se mulighetene – og gjør noe med dem!
Anne Kathrine Slungård
Administrerende direktør
Ungt Entreprenørskap Norge
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Samspill
Entreprenørskap i utdanning er – og må nødvendigvis være – et samspill
mellom mange aktører. Bak Ungt Entreprenørskap står et stort spekter av
nasjonale og lokale samarbeidspartnere. Våre samarbeidspartnere spenner
fra organisasjonene i arbeidslivet til små lokale og store internasjonale private
selskaper. Alle landets fylkeskommuner og svært mange kommuner er med i
spleiselaget. Det er et samlet Storting som støtter opp om entreprenørskap i
utdanning, og UE samarbeider nært med regjeringen.

NASJONALE SAMARBEIDSPARTNERE

Utdanning

Privat sektor

Offentlig sektor

STUDENTBEDRIFT

MENTORHEFTE

Næringsliv
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Om Ungt Entreprenørskap
Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i
samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å
utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.
Gjennom den europeiske organisasjonen JA-YE Europe samarbeider UE nært
med sine søsterorganisasjoner i om lag 40 land i Europa. Ungt Entreprenørskap
består av et nasjonalt sekretariat og 17 fylkesorganisasjoner. Organisasjonen ble
etablert i 1997 og tilbyr i dag et tyvetalls programmer for hele utdanningsløpet,
fra grunnskolen til høyere utdanning. Alle programmene gjennomføres i samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv.

Ungt Entreprenørskap Norges 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 unge 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.

Hvorfor Studentbedrift?
Næringsperspektiv:
• Økt etableringshyppighet.
• Økt innovasjonsevne.
• Økt verdiskaping.
Arbeidstakerperspektiv:
• Forståelse for ulike roller i bedriften og
hva som må til for at den skal overleve.
• Samarbeid mellom utdanning og
arbeidsliv.
Utdanningsperspektiv:
• Entreprenørielle egenskaper og holdninger.
• Forståelse for nytten av kunnskap i de
ulike fagene.
• Lære ved å gjøre.

Hva er Studentbedrift?
Studentbedrift (SB) er Ungt Entreprenørskaps bedriftsprogram i høyere
utdanning. Gjennom å drive studentbedrift får studentene verdifull erfaring med
bedriftsetablering innenfor trygge rammer og kunnskap om hvordan markedet
responderer på deres forretningsidé. Studentene arbeider ut fra en reell idé og
realiserer denne gjennom produktutvikling, nettverksbygging, markedsføring
og noen ganger produksjon og salg. En studentbedrift registreres via Ungt
Entreprenørskap som en egen juridisk enhet i Brønnøysundregistrene, og den
avvikles innen 12 måneder. Gjennom å drive egen studentbedrift får studentene
brukt teoretisk kunnskap i praksis.
Det er et krav at hver studentbedrift skal ha minst en mentor fra arbeids- eller
næringsliv. Mentoren og studentbedriften inngår mentoravtale, og mentor
registreres hos Ungt Entreprenørskap på https://www.perikum.no
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Sagt om Studentbedrift
Foreleser

Benedicte Brøgger,
professor, Institutt for innovasjon og økonomisk
organisering, Handelshøyskolen BI
– Mange av våre studenter driver eller ønsker å drive egen bedrift, og flere har allerede noen forsøk
bak seg. Jo flere ganger man prøver noe, jo større er sjansen for endelig å lykkes heter det, men
det koster. Studentbedrift gir studentene en sjanse til å prøve seg, men uten den samme risikoen
som ved en ordinær oppstart. Den er en realistisk simulering, hvor de får trent seg i alle sider ved
oppstartsvirksomhet, samtidig som de skaffer seg akademisk kunnskap, lærer seg ledelse, samarbeid
og å nettverke. Mentoren er en svært viktig person i denne læreprosessen. Det er krevende å starte
bedrift, og det å ha en klok, uavhengig samtalepartner har økt studentenes trygghet og tillit til egne
vurderinger og handlingsvalg. Ikke bare har de fått svar, de har også fått hjelp til å stille de riktige
spørsmålene.

Student

Tommy Pettersen,
daglig leder i Aufero SB, bachlorstudent ved
Høgskolen i Telemark, avdeling for elektrofag
– Ideen til Aufero SB fikk vi da tre av gruppemedlemmene en dag så en feier risikere livet sitt på et
tak. Vårt mål var å utvikle et produkt som skulle gjøre feiing av brannpiper sikrere og mer miljøvennlig. Da vi kontaktet Weber Norge, Norges største leverandør av piper, kom vi i kontakt med Frank
Skorstad. Frank har vært en viktig ressurs for oss og har bidratt aktivt til at vi har lykkes med å utvikle
VentiSweep, et produkt som har potensial for å revolusjonere feierbransjen. Det har vært lærerikt å
ha han som mentor: han har bidratt med fagkunnskap og nettverk, men vel så viktig har det vært at
han har hjulpet oss til å diskutere uenigheter saklig, se framover, sette oss presise og realistiske mål
og lytte på råd.

Mentor

Kari Mette Ski,
administrerende direktør i Devold of Norway AS
– Jeg takker hvert år ja til å være rådgiver og mentor for 2-3 studentbedrifter på Høgskolen i
Ålesund. Som bedriftsleder ser jeg det både som en investering og et ansvar – dagens studenter
er morgendagens ansatte og kollegaer. Hvis jeg med min erfaring fra mange år i næringslivet kan
veilede studentene på en slik måte at de får en bedre og mer realistisk forståelse av de oppgavene
de skal løse, så er det flott. I tillegg gir kontakten med studentene meg innblikk i dagens studieretninger og studiemetoder, - samt at studentene gir meg masse positiv energi og arbeidsglede. Når
en ser alle de fagområder som skal dekkes av studentene i forbindelse med å etablere og drifte en
Studentbedrift, er det virkelig imponerende hvor høyt nivå de gjennomfører hver eneste oppgave på!
Det er ingen tvil om at dagens studenter er godt rustet til arbeidslivet.

Å være mentor
Mentorskap handler om et gjensidig utviklende samarbeid mellom to mennesker eller parter som har noe forskjellig erfaringsgrunnlag. Ordet mentor betegner ofte en person som drar nytte av sin kunnskap for å lære og veilede andre.
Når du er mentor for en Studentbedrift er hovedfokuset på bedriftens fremdrift
og utvikling, men det gir også plass for at mentorene kan oppnå nye ferdigheter som igjen kan bli til stor verdi for mentoren i sin eksisterende lederrolle.

Innledende møte, avklaring av forventninger og tidsbruk
Inviter gjerne studentene på et besøk til din egen arbeidsplass første gangen. Fortell litt om deg selv og gi
dem en kort innføring i hvordan din bedrift fungerer.
La studentene fortelle om seg selv og sin forretningsidé. Hensikten med dette første møtet er at dere blir
kjent og at studentene føler seg trygge på deg som mentor. Gjør det klart helt fra begynnelsen av hvor viktig
det er at dere holder kontakt. Det er smart at dere tidlig avklarer hvordan og hvor ofte dere skal møtes. Vi
ser at de studentbedriftene som utmerker seg kvalitetsmessig ofte har hatt et godt samarbeid med mentor.
Som mentor er din hovedoppgave å hjelpe og støtte studentene med planlegging og gjennomføring av studentbedriften, det er foreleser eller veileder ved utdanningsinstitusjonen som er faglig ansvarlig for arbeidet
med Studentbedrift.
I oppstartsfasen er det gjerne naturlig at dere møtes regelmessig, men så kan det hende at du ikke hører fra
dem på en stund. Dette kan komme av at de har problemer de gruer seg for å ta opp, men like gjerne at de
mener at de klarer seg selv. Ta derfor kontakt med dem om det har gått lang tid uten at du har hørt noe fra
dem. Husk at du er mentor for hele studentbedriften slik at kontakten ikke begrenses til å være mellom deg
og daglig leder.
Ikke vær for ambisiøs på studentenes vegne. Husk at dette er kun er en del av et større studie, og at du som
regel har å gjøre med en bedrift i miniformat. For studentene er det selve prosessen som er det viktigste. Det
er lov å feile; studentene lærer også av feilene sine!
Les mer om mentorer og se en kort film om en mentors erfaringer her:
http://www.ue.no/Elever-og-studenter/Studentbedrift/SB-materiell/Mentor-og-nettverk#tab1
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Mentorrollen
Mentor skal være en rådgiver og veileder gjennom hele prosessen. Som mentor blir din viktigste oppgave å
dele dine kunnskaper og erfaringer fra arbeids- eller næringslivet med studentene, samt gi innblikk i hvordan
dagliglivet i en virksomhet fungerer. Mentor er en viktig og nyttig støttespiller i de ulike faser, og kan:
•
•
•
•
•
•
•

Utfordre studentene til å sette seg konkrete mål.
Stille klargjørende og utfordrende spørsmål og lytte aktivt.
Være med i diskusjoner.
Antyde handlingsalternativer, men du må overlate til studentene å fatte beslutningene.
Utfordre til handling og etterspørre resultater.
Gi konstruktive tilbakemeldinger.
Være døråpner og behjelpelig med å finne de rette kontakter, samt gi råd om hvordan
studentene skal forholde seg til kontaktene.
• Støtte opp, inspirere, motivere og bidra til å gi studentene en positiv opplevelse av arbeidet
med studentbedriften.

Tidsbruk
Det er vanskelig å angi hvor mye tid du bør bruke i løpet av den perioden studentene driver Studentbedrift.
Det vil i stor grad avhenge av hvor selvstendig gruppen arbeider, hva slags kontakter studentene har og
hvor mye engasjement de selv legger i det. Det vil også variere noe i forhold til hva slags produkt eller idé de
satser på, hva slags problemstillinger som dukker opp, og hvilket ambisjonsnivå de har.
Imidlertid kan du gjerne avtale noe om tidsbruken på det første møtet. Det er naturlig å benytte 2-3 timer i
måneden, men det er viktig at dere har jevn kontakt gjennom hele prosessen. Det vil være naturlig å bruke
mest tid i startfasen, deretter vil det jevne seg ut. Det vil også være fint om du stiller opp og viser interesse i
forbindelse med konkurranser.

Nettverk
For å få gjennomført en idé, kreves det samarbeid med andre mennesker. Entreprenørielle mennesker vet at
deres relasjon med andre mennesker er avgjørende for å lykkes. En vanlig feil er at studentene tror at de må
gjøre alt selv. Mange ganger glemmer de at det finnes mennesker som både kan og vil hjelpe til med ulike
deler av utviklingsprosessen. Det at studentene kartlegger sitt eget nettverk og hva de kan bidra med, er
vesentlig for å gjennomføre en idé.

STUDENTBEDRIFT

MENTORHEFTE

Som mentor kan du hjelpe dem å bli bevisst hvilket resultat de ønsker å oppnå, og stille spørsmål slik at de
formulerer resultatet for hva de vil oppnå med ulike aktiviteter. At studentene vet hva de vil, gjelder i høyeste
grad når de bruker sitt nettverk. Når de vet hva de vil, kan de også be mennesker de kjenner om hjelp for å
oppnå resultatet.
Det å knytte til seg en mentor handler i stor grad om nettverksbygging. Nettverksbygging er viktig for alle
bedrifter, også studentbedrifter. Ingen bedrifter er så gode at de kan alt selv. Alle må hente inn hjelp, kunnskap
og ekspertise i en eller annen form utenfra. Det er viktig å tenke variasjon og mangfold i nettverksbyggingen. I
tillegg til mentor, hvem andre bør studentbedriften knytte til seg? Det kan være en fagperson, en bransjeorganisasjon, et verksted, en revisor, eller kanskje en som kan noe om internasjonal handel. Studentbedriften må selv
definere hva som er dens behov. Det å bygge nettverk og gode relasjoner i studentbedriften, kan vise seg å
komme til nytte senere når studentene skal ut i arbeid.
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La studentene bli kjent med deg i første møte – fortell litt om deg selv og din bedrift,
og la studentene fortelle om seg selv. Fortell – la studentene få ta del i dine opplevelser i arbeidslivet.
Skap en åpen atmosfære – studentene har lettere for å fremføre ideene sine dersom de tør å være seg
selv. Vent – stopp ikke ideer eller forslag for tidlig. Lytt – ta studentene på alvor og lytt til hva de har
å si. De kan trenge hjelp til å få diskusjoner i gang. Gi gjerne råd – om kontakter, måter å arbeide på og
aktiviteter, men utfør ikke arbeidet for dem. Bidra med deg selv – ved å fortelle om ditt spesialområde
og å invitere studentene til din arbeidsplass. Vær optimistisk og entusiastisk – alt er ikke
enkelt, men problemer kan løses. Gi studentene glød til å gå videre – og vær ærlig. Ingen kan få til
alt. Får du spørsmål du ikke kan svare på så, så si det. Si heller at du vil prøve å finne svaret, eller finne
andre som kan hjelpe. Vis interesse og gi oppmuntringer – ofte synker studentenes interesse
utover i studieåret, eller de kan synes arbeidspresset blir stort. Oppmuntre dem til ikke å gi opp.

Vis respekt – gi beskjed i god tid hvis du blir forhindret fra å delta i et avtalt møte. Ta initiativ til
kontakt – noen studenter synes det er litt «skummelt» å ta kontakt med deg i begynnelsen før de blir
kjent med deg. Hvis du ikke har hørt fra dem på en stund, kan du gjerne sende mail eller sms og spørre
hvordan det går med dem. Still krav til ryddighet og struktur – selv om dere har en avtale
kan ting skli ut etter hvert. Arbeidet med Studentbedrift konkurrerer i perioder med andre aktiviteter
og gjøremål i studiet, eksamenslesing, prøver og annet. Likevel bør studentene overholde avtaler, eller
gi deg beskjed når de må utsette avtaler eller gjøremål som involverer deg som mentor. Ikke

vær

for ambisiøs på studentenes vegne – husk at studentene har begrenset med tid til
rådighet. Dette innebærer at du har å gjøre med en bedrift i miniformat. Studentene kan ikke legge
så mye arbeid i prosesser og behandle strategiarbeid, ulike verktøy og ulike arbeidsoppgaver med
samme grundighet som du selv gjør i egen hverdag. For studentene er det selve prosessen som er det
viktigste. Ha forståelse for at studentene ikke har oversikt og kunnskap om forretningslivets

terminologi – ord, begreper og funksjoner som er naturlige for deg å bruke kan være ukjente for dem.
Gi deg god tid til å forklare. Husk studentene og foreleser har ansvaret – du har ikke
ansvaret for fremdriften i arbeidet, og eventuelle problemer studentene imellom. Les materiellet du

får utdelt – det er en fordel for alle parter om du er så godt forberedt som mulig. Vis interesse for

konkurranser

hvis du har tid og mulighet, møt gjerne opp. Hvis ikke: Vis interesse på forhånd,

hjelp gjerne til med råd og spør etterpå hvordan de synes det har vært.

Mentoravtale
Det er en fordel om mentor og studentbedriften tegner en mentoravtale. En
mentoravtale er mer et verktøy enn en formell kontrakt. Det ligger en mal på
http://www.ue.no/Elever-og-studenter/Studentbedrift/SB-materiell/Mentor-ognettverk#tab1 .

Registrer deg
Ungt Entreprenørskap jobber med samarbeid mellom utdanning og arbeids- og
næringsliv, og organisasjonens database danner grunnlag for aktivitetsrapportering til departementer og samarbeidspartnere. Databasen kan også brukes
til forskning. Det er derfor viktig at du registrerer deg som mentor på Ungt
Entreprenørskaps registreringsportal: https://www.perikum.no
Når du har registrert deg får du tilgang på nyttig informasjon om studentbedriften.

Læremateriell
Alt lærematerialet for Studentbedrift ligger samlet på
http://www.ue.no/Elever-og-studenter/Studentbedrift/SB-materiell

STUDENTBEDRIFT

MENTORHEFTE

Hvis du setter deg inn i læremateriellet har du et ekstra godt utgangspunkt for
å kunne følge studentbedriften gjennom løpet. Dette er dog ingen forutsetning
for å kunne gjøre en god jobb som mentor.
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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 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

Ungt Entreprenørskaps
nasjonale samarbeidspartnere er:
• Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)
• Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD)
• 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

•
•
•
•
•
•
•

Nordea
Ferd
ManpowerGroup
Enova
A/S Norske Shell
NorgesGruppen
Visma

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

