Invitasjon til
KONGSBERGTREFFET 2014
Entreprenørskap i praksis - ditt verktøykurs
Sted: Quality Grand Hotel Kongsberg 24.- 25. september 2014
Målgruppe: Lærere 5.-7. trinn og u.-skolelærere i valgfag, arbeidslivfag og utdanningsvalg.
Ungt Entreprenørskap Buskerud, Telemark og Vestfold inviterer til kurs for grunnskolelærere.
Gjennom praktiske øvelser får du erfare hvordan man kan drive entreprenørskap i
skolehverdagen. Du får veiledning av erfarne entreprenørskapslærere i barne- og ungdomsskole
og praktiske eksempler på samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv.
Dag 1: Tema: Entreprenørskap i utdanningen - praktiske øvelser
10.00. Åpning v/Wenche Andersen, prosjektleder Kongsbergskolen.
 Info om Ungt entreprenørskap.
 Praktisk samarbeid skole - næringsliv. Innlegg ved Nina Williams (Kragerø skole) og Jørn Paus (Statoil).
 Verktøykurs med kreativitet og ideutvikling.
 Praktiske øvelser med presentasjon på stand og juryarbeid.
 Besøk på Kongsberg vitensenter- Devoteket. Les mer her: Devoteket
Omvisning, gruppeoppgaver og presentasjoner.
Dag 2: Lærere 5.-7.trinn
Kurs i UE-programmet SMART
v/Are Rasmussen, UE Telemark.

Lærere ungdomsskole
Kurs i elevbedrift
v/Tone Glomsrud , Rakkestad ungdomsskole.
Møte med elevbedriften Søkksa fra Veggli skole.

Felles avslutning: Presentasjon og utstilling. Erfaringsdeling.
Kursslutt kl.15.00
Pris: Kr 1100,- inkl. overnatting. Kr 800, - uten overnatting. Prisen inkluderer lunsj begge dager og middag dag 1.
Påmelding: Gro Sissel Tveiten, UE Buskerud, tlf 93 21 51 54, gro-sissel.tveiten@ue.no, Frist: 22. august

Velkommen fra UE Buskerud, Telemark og Vestfold!

www.ue.no
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Gå ikke glipp av denne muligheten til å lære mer
om entreprenørskap i praksis!
Husk påmeldingsfrist 22. august.

Her kommer litt mer informasjon om våre ressurspersoner som deltar
på Kongsbergtreffet:

Wenche Andersen åpner Kongsbergtreffet.
Hun er prosjektleder for Kongsbergskolen, et
samarbeidsprosjekt på tvers av utdanningsnivåene i
teknologibyen Kongsberg. Hun vil i sin åpningstale fokusere
både på Kongsbergskolen og temaet En mer praktisk og
relevant skole.

Nina Williams - praktisk samarbeid skole/næringsliv.
Nina Williams er lærer ved Kragerø skole. Hun har jobbet med
elevbedrifter tre år i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Telemark og
kan vise til svært gode resultater i sitt arbeid. Hun vil fokusere på
erfaringsdeling og det praktiske samarbeidet skole - næringsliv.
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Søkksa - en suksesshistorie!
Den lille elevbedriften Søkksa fra Veggli skole utviklet et nytt turredskap;
en kombinasjon av sag og øks - søkksa - og tok med det seieren hjem til
Numedal i årets Innovation Camp i Buskerud. Møt dem på
Kongsbergtreffet og hør om deres erfaringer som elevbedrift.

Tone Glomsrud - kursholder i elevbedrift.
Tone Glomsrud er kontaktlærer ved Rakkestad ungdomsskole. Hun
underviser i matematikk, naturfag, RLE, samfunnsfag og
entreprenørskap. Mottok i 2010 prisen som «Årets
entreprenørskapslærer», og har etter denne prisen holdt mange
foredrag om elevbedrift og pedagogisk entreprenørskap, bl.a. for UIA.
Medforfatter i boken «Entreprenørskap i skole og utdanning» som
utgis denne høsten.

Jørn Paus

- samarbeid skole/næringsliv.

Jørn Paus er forsker og innovasjons-fasilitator ved Statoil’s
forskningssenter i Porsgrunn. Han er også nestleder i UE’s styre. Hans
spesialområder er olje og gassproduksjon, innovasjon, ledelse,
forretningsutvikling og fornybar energi. I sitt arbeid har han et
spesielt fokus på Norge og Nord Amerika. Han vil i sitt innlegg
fokusere på samarbeidet skole - næringsliv.
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