Entreprenørskapsmessen 2015:

I år er over 1000 elever påmeldt

Neste uke står kreativitet og nyskapning i sentrum. Da er det duket for Oslos Entreprenørskapsmesse
2015 hvor både ungdoms- og elevbedrifter er klare med sine produkter og tjenester. I år har det vært stor
økning av antall påmeldte.
11. mars er det duket for messe og det kommer til å syde av liv når 150 ungdomsbedrifter og rundt 100
elevbedrifter fyller lokalene for å kjempe om gjeve premier og mulighetene til å delta i NM Ungdomsbedrift
og Regionmesse for Elevbedrifter. To elever fra Marienlyst skole viste på messekurs i februar stolt frem sitt
produkt og det var tydelig at messen er noe de ser frem til.
- Vi gleder oss veldig til å få vist frem bedriften vår og få tilbakemeldinger fra jury og publikum. Vårt produkt
er et magnetisk mobildeksel og vår målgruppe er unge mennesker med smarttelefon. Det blir veldig
spennende for oss å se hvordan produktet blir mottatt, forteller en av elevene.
Les mer: Entreprenørskapsmessen 2015
Ønsker flere elev- og ungdomsbedrifter
I Oslo driver 968 videregående elever og 2257 ungdomsskoleelever Ungdoms– og Elevbedrift dette
skoleåret, likevel mener Siv Elin Dammen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap at det trengs et enda større
engasjement hos skoleeier og skoleledelse for at flere elever skal få denne unike muligheten.
– Elev- og Ungdomsbedrift er ofte en skjellsettende erfaring for elevene og de av våre programmer som gir
størst læringseffekt. Vi jobber hardt for å få med flere skoler og øke antall elever på de skolene som tilbyr
Ungdomsbedrift og Elevbedrift. For å øke utbredelsen, er det nødvendig å styrke forankringen hos skoleeier
og skoleledelse, sier Dammen.

www.ue.no

Samarbeid mellom skole og næringsliv
Ungt Entreprenørskap arbeider for økt samarbeid mellom skole og næringsliv. Bjørn Kjærstad, styreleder i
Ungt Entreprenørskap Oslo og leder for utvikling og kompetanse i Hafslund, er opptatt av dette.
– Det er dagens elever som skal skape framtidens verdier og arbeidsplasser. Vi må utdanne ungdom til å
se muligheter, og ha holdninger, kunnskap og ferdigheter til å gjøre noe med disse mulighetene. Det gjør vi
med Ues bedriftprogrammer, sier Kjærstad.
– Initiativ, kreativitet og samarbeidsevner er entreprenørielle kompetanser vi i Hafslund ser etter når vi
ansetter, fortsetter Kjærstad. Ungt Entreprenørskaps programmer øver elevene på akkurat dette, og flere
bør se verdien av Ungt Entreprenørskaps arbeid. Ungt Entreprenørskap Oslo tilbyr
entreprenørskapsprogrammer i hele utdanningsløpet fra barneskolen til høyere utdanning
Det vedlagte bildet kan brukes fritt. Foto: Ungt Entreprenørskap.
For mer informasjon, vennligst kontakt:
Siv Elin Dammen, daglig leder i UE Oslo, mobil 930 48 203
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