GRÜNDERCAMP 7.-8. februar 2012
Statens vegvesen som samfunnsaktør
Oppdragsgiver: Statens Vegvesen, Region sør (4 ulike oppdrag)
Oppdragsløsere: 2.års ingeniør studenter, UiA (Fakultet for teknologi og realfag)
Sted: UiA Campus Grimstad
INNLEDERE:

Kjell Inge Davik, Regionvegsjef Statens vegvesen Region sør
Dag Otto Lauritzen
Jørund Krosshus, Ungt Entreprenørskap Telemark ”utenfor boksen –
coach”

FINALEJURY:

Kjell Inge Davik, Regionvegdirektør Statens vegvesen
Simone Heinz, forskningsdirektør UiA
Svein Harberg, Stortingsrepresentant
Kirsten Lindeberg, Agder-politimester
Hans Antonsen, Grimstad ordfører
Program for studentene: (Det kan bli noen mindre endringer)

Tirsdag 7. februar 2012
Klokkeslett
Program
08.30 Amfiet Åpning v/ Statens vegvesen Region sør og Regionvegsjef Kjell Inge Davik
08.50
Dag Otto Lauritzen: ”Fokus og Vilje i Motbakke”
09.50
Pause
10.00
Praktisk info
Kreative øvelser: Vi beveger oss ”utenfor boksen”, v/ fagansvarlig Jørund
Krosshus, Ungt Entreprenørskap Telemark
10.55
Presentasjon av 4 oppdrag
11.15
Gruppene tar med oppdrag og finne sitt arbeidssted i nærheten av Amfiet.
Melder inn sted til Solveig via sms.
11.45 –
1. veiledningsrunde – gruppene må være på sine innmeldte plasser da veiledere
13.00
går rundt og besøker gruppene.
Lunsj
Bagett og mineralvann hentes i kantina, etter veiledningsbesøk. Referer til
Gründer Camp.
13.45- 15.00 2. veiledningsrunde – gruppene er på avtalte arbeidsplass
15.00-15.30 Veiledere er tilgjengelige i veilederområdet innerst i kantina, for gruppene som
ønsker flere innspill, veiledning og hjelp
18.00
Pizza til de studentene som blir igjen å jobbe Campus (opptelling – bestilling)
21.00
Campus stenger

Onsdag 8.februar 2012

Klokkeslett
08.30
08.45
10.45

11.00

12.30
12.45
Amfiet

14.00
14.20
14.30
Ca. 15.00

Program
Alle møter i Amfiet for briefing om resten av dagen
Gruppene jobber videre
Forretningsplan og illustrasjoner som skal brukes/vises må være
ferdig. Skriv ut 4 eks av forretningsplan. Forbered og øv presentasjon
på max. 6 min.
Semifinalene starter!
Gruppene må være klare utenfor semifinalerom minst 5 minutter før
oppsatt tid. Tider og rom kommer. Hver gruppe skal levere
forretningsplanen i 4 ex. til juryen straks de går inn.
NB! Hver enkelt gruppe tar med sin presentasjon på egen PC og
kobler den til projektoren som er i semifinale-rommet.
Lunsj
Finalen starter!
Dere må være forberedt på og bli ropt opp til deltakelse i finalen!
Dvs. ta med alt dere trenger til en finalepresentasjon, det er IKKE tid
til å hente noe etter at dere evt. blir ropt opp! NB! Hver enkelt gruppe
tar med sin presentasjon på PC slik som i semifinalene.
Jobb- og karrieremuligheter i Statens vegvesen
Lever evalueringsskjema i Camp-sekretariatet
Avslutning og premieutdeling
Slutt

Kontaktpersoner:
Universitetet i Agder: Paul R. Svennevig, studiekoordinator byggdesign, institutt for
ingeniørvitenskap paul.r.svennevig@uia.no
Statens vegvesen Region sør: Gerd Johanne Hestnes, gerd.johanne.hestnes@vegvesen.no
Ungt Entreprenørskap Agder:
v/ Jørund C. Krosshus
Ungt Entreprenørskap Telemark

joerund.krosshus@ue.no

