Øystein Wiik “Best når det virkelig gjelder” fra 2014.

Seminar for entreprenørskapslærere
Inspirasjon og påfyll!
28. - 29. mai 2015
Sted: Laholmen hotell, Strömstad
Pris:
Enkeltrom: 2.300 kr
Dobbeltrom: 2.000 kr per person
Dette inkluderer kurs, overnatting, lunsj x2 og middag.
Seminaret er for EB og UB lærere fra Oslo, Østfold, Oppland og Akershus.
Påmelding sendes til ostfold@ue.no med navn, skole og mobilnummer.
Kontakt: Christer Engström
Ungt Entreprenørskap Østfold
mob +47 915 56 446

Program
Torsdag 28. mai
11.30-12.30

Lunsj

12.30-16.00
		
		
		
		
		
		

Om allt är påhittat, hur blir jag en sån som hittar på?
Allt du ser runtomkring dig är påhittat av människor som du och jag.
Alltifrån rymdraketeter och iPhones till rasism och barnbidrag är skapat av
människor. Det mänskliga samhället är ett direkt resultat av mänsklig
kreativitet. Vad händer när världen växer och fler hittar på? Vad händer när
kreativitet blir tillgängligt för fler människor över hela världen och inte bara är
något som människor i en viss bransch eller sektor ägnar sig åt?

		
		
		
		
		
		
		

Navid Modiri lärde sig läsa genom att läsa serietidningar, stod på scen första
gången som 16-åring och har sedan dess fortsatt att hitta på och pratat om att
hitta på. Född i Iran och uppvuxen i både Göteborg och Ankeborg älskar han
att utmana sig själv och andra i att våga ifrågasätta perspektiv, idéer och
system. Navid har inte gått den traditionella akademiska banan eller forskat vid
något universitet. Där andra kreativitetsföreläsare utgår ifrån utbildning utgår
Navid från inbillning.

20.00		

Middag

Fredag 29. mai
08.30-10.00
Hvordan utvikle entreprenørielle kompetanser?
		
Carin Sävetun, prosjektleder på Chalmers Entreprenörskola/
		
Me Analytics AB, forteller om deres forskning om hvordan
		
individer i utdanningsmiljøer utvikler entreprenørielle
		
kompetanser ved å bruke pedagogisk verdiskaping. Blant 		
		
annet gjennom det applikasjonsbaserte måleverktøyet “LoopMe”
		
som også kan brukes ved formativ vurdering ellersom et hjelpemiddel i skolers
		systematiske kvalitetsarbeid.
10.15-11.45
		
		
		
		
		

Fyrtårnskolen Frogn vgs i Akershus
Frogn vgs ble i 2012 kåret til årets entreprenørskpasskole i Akershus. Prisen fikk
de med bakgrunn i høy aktivitet og et spesielt sterkt fokus på samarbeid med
lokalt næringsliv gjennom mentormøter, lokale konkurranser og
Gründercamper. Hanne Olavsrud skal snakke om utviklingen og arbeidet med
entreprenørskap på Frogn vgs.

12.00-13.00
Innovasjonsprosseser i eksisterende bedrifter
		
Yngve Kristiansen fra INNEOX snakker om innovasjonsprosesser i
		
eksisterende bedrift. INNEOX hjelper bedrifter og organisasjoner til å
		
utvikle systematisk innovasjonsprosesser ved bruk av diagnostikk,
		
coaching og workshop. Yngve har lang erfaring i å utvikle
		
kategori, merkevare- og bedriftsstrategi fra Lilleborg, Unilever og Orkla.
		www.inneox.no
13.00-14.00

Lunsj

