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Historier og høydepunkter fra et år
med fremtid, samspill og skaperglede

Algae Solution SB tok 2. plass i NM
Fagskolen Tinius Olsen startet med Studentbedrift
skoleåret 2018/19 og markerte seg svært godt. Algae
Solution SB ble kåret til Beste SB i Buskerud. De løser et
stort og viktig miljøproblem med en svært innovativ løsning
innen rensing av CO2 fra blant annet fabrikker og
søppelbrenningsanlegg. På NM SB i juni var de den første
fagskolen noen sinne som deltok, og ble kåret til nest
beste Studentbedrift i Norge.

Elever i Øvre Eiker Gjør noe med det

De grønneste elevbedriftene i
landet er fra Buskerud!
Etter at de vant finalen i Innovation Camp
2018/19 har Elevbedriften Brøyte EB fra
Veggli skole vært med på mye spennende.
Med sin innovative idé om en GPS-løsning
som erstatter brøytestikker, deltok de i den
nasjonale finalen for bærekraftige
elevbedrifter i Halden i mai 2019. Her ble
de kåret til beste grønne elevbedrift!
Smart Trash EB fra Svensedammen skole
tok 2. pris i den samme klassen med sin
selvsorterende søppelkasse.

UE Buskerud er fra i år med i prosjektet «Gjør noe
med det», i samarbeid med Kavlifondet. I prosjektet
får elever oppleve hvordan de selv kan bidra gjennom å
være sosiale entreprenører. I Øvre Eiker er kommunen
engasjert samarbeidsparter, og de sørget for at hele 230
elever fra alle kommunens ungdomsskoler ble samlet til
felles kick-off med 10 lokale oppdragsgivere. Elevene er nå
i gang med sine elevbedrifter som skal bidra til å løse ulike
lokale utfordringer knyttet til FNs bærekraftsmål.

Innovasjon og teknologi for fremtidens lærere
UE Buskerud har i mange år jobbet tett med grunnskolelærerutdanningen på Universitetet i Sørøst-Norge, campus
Drammen. Denne høsten har studenter på 2. trinn fått
prøve seg i entreprenørielle arbeidsmetoder når de skulle
løse oppdrag knyttet til
teknologi i skolen. Her ble
det utviklet mange
spennende løsninger som
kan brukes når
studentene er ferdig
utdannet lærere!

Unikt samarbeid
Et ganske så unikt samarbeid har etablert
seg i Ringerike fengsel. Ungdomsbedriften
Trykker-i-ett UB fra Hønefoss videregående
skole, avdeling Ringerike fengsel, skal
samarbeide med Røvergutta UB fra
Ringerike vgs. Ideen er så enkel som at
trykkeriet skal være produksjonsleddet, og
Røvergutta salgsleddet utenfor murene.
Første samarbeid var om salg på den store
julemessa på Hønefoss vgs 30/11.

Innovation camp viktig
for gründer Maja Tvedt

SMARTe elever gav Ringerike
kommune råd om bærekraft
Hvert år arrangeres «Entreprenørskapsuka»
på Vang skole i Ringerike. I år hadde 6 og 7.
trinn programmet SMART med bærekraft
som tema. Dette engasjerte virkelig
elevene, som har kommet opp med ideer og
bygget modeller som kan bidra til å nå FNs
bærekraftsmål. De har også gitt innspill til
Ringerike kommune og den lokale bedriften
HV plast sitt arbeid med bærekraft. "Vi kan
ikke redde verden uten at vi jobber
sammen!" (sitat fra elev på 6. trinn). Vi
håper andre barneskoler og kommuner lar
seg inspirere til å la elevene jobbe på
samme måte!

Hvem: Maja Tvedt, 27 år, Geilo
Utdanning: Landskapsarkitekt
Yrke: Kommuneplanlegger i
Hol kommune
Aktuell med: Vant i høst
pitchekonkurransen Start-up Hallingdal og gikk videre til
Buskerud-finalen. Majas idé er ei tretopphytte i Skurdalen
der hun ønsker å tilby en opplevelsesbasert og bærekraftig
overnatting. Dessuten engasjert som veileder og jury i
mange UE-aktiviteter.
I 2006 var Maja med på den første Innovation Camp som
blei arrangert på ungdomsskolen på Geilo. Vi hadde en idé
som het «Fotobox». Fant opp en digital fotoramme slik at
man kunne se flere bilder i samme ramme. Dette var før
digital fotoramme hadde kommet på markedet. Når gruppa
vår møtes den dag i dag, snakker vi enda om at vi skulle
tatt patent på den idéen ☺
Har jobbinga med kreativitet og innovasjon på
ungdomsskolen hatt noen betydning for deg seinere?
Det har det absolutt! Man vokser utrolig som person ved å
satse på ideene sine og få tilbakemeldinger.
Hvilke tanker har du om entreprenørskap i skolen? Er det
viktig at barn får vere kreative og trene på dette?
Det at barn får muligheten til å være kreative er utrolig
viktig! Jeg synes det er viktig å ha med entreprenørskap i
skolen, slik at man får erfaring med å virkelig jobbe med
en idé. Det å ta imot tips og råd for å gjøre ideen bedre er
en lærerik prosess for seinere i livet også. Det er også
viktig å få en liten fot innenfor næringslivet gjennom
nettverksbygging.

Internasjonal suksess for UB
Safety First UB, Drammen vgs, har vunnet
flere konkurranser dette skoleåret. I tillegg
til fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter
vant de Gründer-Idol hvor premien var
deltakelse på ISCF Latvia. ISCF er en
internasjonal studentfestival for
ungdomsbedrifter, arrangert av JA Europe.
Safety First gikk av med seieren i kategorien
Most Innovative Product, hvor hele 100
ungdomsbedrifter deltok. Vi gratulerer med
fantastisk innsats - også internasjonalt!

Les hele intervjuet med Maja på våre nettsider.

Tusen takk til alle frivillige som stiller opp for
elevene gjennom UEs aktiviteter!
★ Entreprenørskap på din skole?
★ Samarbeide med oss?
Kontakt oss gjerne!
buskerud@ue.no
www.ue.no/buskerud

VI ØNSKER ELEVER, LÆRERE OG
SAMARBEIDSPARTNERE EN
RIKTIG GOD JUL OG SER FRAM
TIL ET NYTT, INNOVATIVT ÅR!

/UEBuskerud

