Årsmelding 2012
Ungt Entreprenørskap Oppland

Samfunnsbyggeren UE!
Det er et samlet Storting som stiller seg bak satsing på entreprenørskap i utdanning. Regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanning 2009–2014 har som mål «å styrke
kvaliteten på og omfanget av entreprenørskapsopplæring på alle nivåer og fagområder i
utdanningssystemet». Handlingsplanen har mål om at «Norge skal være ledende internasjonalt innenfor entreprenørskap i utdanningen». Skal dette realiseres må vi jobbe sammen. Det
krever en helhetlig satsing både fra offentlige myndigheter og privat sektor.
2012 har vært et spennende år for Ungt Entreprenørskap Oppland. Vi skaper aktivitet i stadig flere kommuner, skoler og for flere elever. Vi har gjennom året
bidratt til entreprenørskapsaktivitet for nesten 8 000
elever og studenter i vårt fylke. Dette er en økning på
ca 14 % fra i 2011. Spesielt gledelig er at vi i 2012
har rekordmange elever med i ungdomsbedrifter. Ungdomsbedrift er ett av de mest omfattende program i
Ungt Entreprenørskap sin progresjonsmodell. Elevene
tilegner seg viktig kunnskap for framtiden ved at de i
løpet av et skoleår etablerer, driver og avvikler en reell
bedrift med lærer som veileder og mentor fra arbeidslivet.

Det påpekes at dette er et arbeid som må gis tid for å
virke. Entreprenørskap handler om både holdninger,
kultur og ferdigheter som må bygges stein for stein.
Ungt Entreprenørskap har ambisjoner på vegne av
fremtidens verdiskaping og velferd. Vi vil fortsette
vårt arbeid med å legge til rette for arenaer hvor
skole møter arbeids- og næringsliv, og hvor offentlige
og private aktører sammen tar ansvar for å utdanne
framtidens verdiskapere.
Karin Rønning, Daglig
leder i Ungt Entreprenørskap Oppland

Styret i Ungt Entreprenørskap Oppland
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Frode Sannum
Leder

Torunn Aas Taraldrud

Christl Kvam

May-Britt Wester

Silje Helene Ascehoug

Tor Jacobsen

Hovedsamarbeidspartnere

Solveig Ø Wiklund
Vare

Henning Holmbakken
Vara

Administrasjonen
Du finner mer informasjon om oss
på www.ue.no eller ta kontakt på
epost oppland@ue.no eller telefon
+47 61 29 91 81

Fra venstre: Karin Rønning,
Ken-Magnus Nyberg,
Gunhild Hjelstuen,
Morten Strøyer Andersen.
Fremsidefoto: Jørgen Skaug.
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Nord-Gudbrandsdal vgs avd Hjerleid

Dovre
Etnedal
Gausdal
Gjøvik
Gran
Jevnaker
Lesja
Lunner
Lillehammer
Lom
Nord-Aurdal
Nord-Fron
Nordre Land
Ringebu
Sel
Skjåk
Søndre Land
Sør-Aurdal
Sør-Fron
Vang
Vestre Slidre
Vestre Toten
Vågå
Øyer
Østre Toten
Øystre Slidre

Nord-Gudbrandsdal vgs avd Lom
Nord-Gudbrandsdal vgs avd Otta
Vinstra vgs
Gausdal vgs
Mesna vgs
Vargstad vgs
Lillehammer vgs
Gjøvik vgs
Valle vgs
Lena vgs

Antall elever på vg2
Antall elever som
driver UB

Raufoss vgs
Hadeland vgs
Dokka vgs

Resultatregnskap 1.1 - 31.12
			
			
Driftsinntekter
Driftsinntekt		

2012		

2011

kr. 3 346 478

kr. 2 978 148

Driftskostnader
Lønnskostnad		
Annen driftskostnad		
Sum driftskostnader		

kr. 1 996 388
kr. 1 070 430
kr. 3 066 818

kr. 1 496 157
kr. 1 134 404
kr. 2 630 561

Driftsresultat		

kr. 279 660

kr. 347 587

Valdres vgs
Antall elever på det enkelte skolested i forhold til hvor mange som driver
Ungdomsbedrift
Balanse pr. 31.12			
			
Anleggsmidler		
2012

2011

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
Sum finansielle anleggsmidler

kr. 100
kr. 100

kr. 100
kr. 100

Sum anleggsmidler		

kr. 100

kr. 100

kr. 189 960
kr. 412 500
kr. 231 297
kr. 833 757

kr. 71 609
kr. 526 250
kr. 210 834
kr. 808 693

Omløpsmidler

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt		
kr. 19 815
Annen finanskostnad		
kr.
2
Netto finansposter		
kr. 19 813

kr. 19 747
kr.
170
kr. 19 577

Fordringer
Kundefordringer		
Innvilget, ikke utbetalte tilskudd
Andre fordringer		
Sum fordringer		

Ordinært resultat før skattekostnad
			
kr. 299 473

kr. 367 164

Bankinnskudd, kontanter og lignende
			
kr. 3 893 572

kr. 3 483 905

Årsresultat			

kr. 367 164

Sum omløpsmidler		

kr. 4 727 329

kr. 4 292 598

Sum eiendeler		
			
			
			
Egenkapital

kr. 4 727 429

kr. 4 292 698

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital		
Sum opptjent egenkapital

kr. 3 731 717
kr. 3 731 717

kr. 3 432 244
kr. 3 432 244

Sum egenkapital		

kr. 3 731 717

kr. 3 432 244

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital
			

kr. 299 473

kr. 299 473

kr. 367 164

FINANSIERINGSKILDER 2012
Oppland fylkeskommune
Fylkesmannen i Oppland
UE Norge

Gjeld

Sparebank1

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld		
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld		
Sum kortsiktig gjeld		

kr. 290 780
kr. 228 675
kr. 476 257
kr. 995 712

kr. 255 067
kr. 139 957
kr. 465 430
kr. 860 454

Sum gjeld			

kr. 995 712

kr. 860 454

Sum egenkapital og gjeld

kr. 4 727 429

kr. 4 292 698

CC Gjøvik
NHO
Gjensidigestiftelsen
Medlemsavgifter

IA-rådet

Egenfinansiering/
samarbeidspartnere

ENOVA
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Prosentvis andel av kommunens elever på 9. trinn som deltar i
programmet Elevbedrift

Samarbeidspartnere
Ungt Entreprenørskap Oppland har som mål
å øke samarbeidet mellom skole og arbeidsog næringsliv. Dette gjøres blant annet
gjennom samarbeidsavtaler med private og
offentlige bedrifter og organisasjoner. I tillegg
gjennomføres alle programmene i Ungt Entreprenørskaps portefølje av eksterne veiledere. Siden 2010 har kommunene i Oppland
hatt mulighet å inngå et kommunemedlemsskap med Ungt Entreprenørskap. Dette
medlemsskapet sikrer både kommunen og
Ungt Entreprenørskap kontinuitet i entreprenørskapsarbeidet.

”

Vi, i SpareBank 1 Gudbrandsdal, er svært
opptatt av arbeidet gjennom Ungt Entreprenørskap. Vi vet at de som er med i dette
opplegget har større sjanse senere i livet for å
lykkes med å starte egen bedrift, eller havne i
ledende posisjoner. Dette er våre nye kunder
i fremtiden, som vi gjerne vil følge og bidra
overfor tidlig.

”

Trond Slåen
Ass. banksjef marked
og kommunikasjon

Grunnskole 1. - 7. trinn
VÅRT LOKALSAMFUNN
FOR 4.–5. TRINN
Programmet gir elevene innsikt i hvordan lokalt arbeids og næringsliv er viktig for deres hverdag. Det styrker også deres lokale identitet og viser hvordan de selv kan bidra til
å påvirke utviklingen i sitt eget lokalmiljø.
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UTVIKLING
2010
2011
2012

143

154

319

Vårt lokalsamfunn

Kristin Maria Myrland Skibenes fra Gjøvik kommune er veileder for elevene på Biristrand
skole

Ungdomsskole 8. - 10. trinn
ELEVBEDRIFT
Elevbedrift er et pedagogisk program hvor
elever i ungdomsskolen erfarer hva det
innebærer å starte, drive og avvikle sin egen
bedrift, med skolens lærere og andre,
eksterne ressurspersoner som veiledere.
GRÜNDERCAMP
Gründercamp er en treningsleir med fokus
på kreativitet og nyskaping. Elevene får et
reelt oppdrag med en definert problemstilling
som de skal presentere en løsning på innen
et avgrenset tidsrom.
ØKONOMI OG KARRIEREVALG
Alle mennesker har forskjellige interesser,
ferdigheter og verdier. Det er det viktig å
tenke over når man skal gjøre egne utdannings- og yrkesvalg. Økonomi og karrierevalg
er et program som peker inn i framtiden og
lar elevene identifisere mulige karriereveier
ut ifra økt selvinnsikt.

SE MULIGHETENE, GJØR NOE MED DEM!
Hva er en entreprenør? Og hva er en sosial
entreprenør? Dette programmet fokuserer
på den sosiale entreprenør og viser hvordan
elever kan etablere bedrifter med fokus på
både økonomi og muligheten for å hjelpe
andre. Dette programmet har i 2012 vært
gjennomført i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Gutta i Redalen Maskinservice EB ved Biri ungdomsskole har reparert en veterantraktor i
løpet av elevbedriftsperioden.

UTVIKLING
2010
2011
2012

1423 1512 1343
Elevbedrift

146

331

212

Gründercamp

52

129

176

Økonomi og karrierevalg

35

0

492

Se mulighetene
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Videregående skole
UNGDOMSBEDRIFT
Programmet gir elever i videregående skole
erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår skal elevene
etablere, drive og avvikle ungdomsbedriften
med lærer som veileder og en mentor fra
lokalt næringsliv.
GRÜNDERCAMP
Gründercamp er en treningsleir med fokus
på kreativitet og nyskaping. Elevene får et
reelt oppdrag med en definert
problemstilling, som de skal presentere en
løsning på innen et avgrenset tidsrom.

6

LEDELSESSAMLINGER
Dette er et program for daglige ledere eller
styreledere i ungdomsbedrifter. For mange
av deltakerne er dette deres første lederjobb,
og flere ønsker støtte og opplæring/verktøy.
I løpet av programmet får deltakerne innsikt
i – kunnskap om - samt forståelse av lederskap, personlighetsstiler, nettverk og kommunikasjon.

”

Vi ønsker fokus på mulighetene og
vil bidra til tempo i innovasjonsarbeidet. Opplandssamfunnet trenger
gründere. Ungt Entreprenørskap
motiverer ungdommene og gir dem
innsikt i hva som kreves.

”

FRA UTDANNING TIL JOBB
Programmet er beregnet på alle elever i
videregående skole, innen både yrkesfaglig
utdanning og studieforberedende
programområder. Programmet er praktisk
rettet og skal gjøre elevene bedre rustet til å
søke jobber. Programmet vil gi den enkelte
elev økt selvinnsikt med hensyn til å bli kjent
med egne interesser, ferdigheter og verdier.

Inge Myklebust
Opplæringssjef
Oppland fylkeskommune
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UTVIKLING
2010
2011
2012

469

403

532

Ungdomsbedrift

270

362

520

Gründercamp

117

0

128

Fra utdanning til jobb

0

11
IA-bedrifter

33

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV (IA)
Dette er et program for elever i videregående
skole som driver Ungdomsbedrift (UB). En
ungdomsbedrift kan inngå samarbeidsavtale
med NAV arbeidslivssenter og bli sertifisert
som IA-ungdomsbedrift. IA har som mål å
ta bedre vare på hver enkelt arbeidstakers
ressurser og muligheter, samt arbeide for et
godt arbeidsmiljø i bedriften.

ENTERPRISE WITHOUT BORDERS
Programmet gir muligheter for ungdomsbedriftene å samarbeide med andre ungdomsbedrifter i mange land. Det er utviklet en
egen nettside som fungerer som møteplass
og markedsplass for ungdomsbedriftene som
er med i EwB-programmet. Her kan elevene
utforske internasjonale forretningsmuligheter
og finne aktuelle samarbeidspartnere

Stine, Even, Jens, Andrea og Tiril fra Bowtie UB, Gausdal vgs. med beviset på 1. pris for
beste logo ved NM for ungdomsbedrifter 2012

Kaung Htet, Mathias og Cedric i Papirpose UB, Mesna vgs. tar 2. pris for beste Energidesign ved NM for ungdomsbedrifter 2012

Begge høgskolene i fylket fokuserer på
entreprenørskap i sin fremtidige utvikling av
studietilbudet. Høgskolen i Gjøvik gjennomfører nå blant annet en årlig Gründercamp for
alle førsteårsstudenter. Ved begge høgskoler
er det opprettet egne grupper som skal jobbe
med innovasjon og kreativitet.

Ved begge studiesteder er det i 2012 igangsatt arbeid med utvikling av emnebeskrivelser for Studentbedrift som eget fag og Ungt
Entreprenørskap Oppland deltar i arbeidet
ved begge høgskolene.
Med dette som bakteppe er ambisjonene for
flere Studentbedrifter og større aktivitet på
høgskolenivå i fremtiden på plass.
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Høgskole

Ungt Entreprenørskap Oppland
c/o Oppland fylkeskommune
Kirkegata 76
Postboks 988
2626 Lillehammer
Tlf: 61 29 91 81
E-post: oppland@ue.no

PROGRESJONSMODELLEN FOR UNGT ENTREPRENØRSKAP
Studentbedrift
Gründercamp
KAN
Leder for en dag

Ungdomsbedrift
Gründercamp
Fra utdanning til jobb
Enterprise without Borders
Leder for en dag
Jenter og ledelse
Inkluderende arbeidsliv

Elevbedrift
Gründercamp
Jobbskygging
Økonomi og karrierevalg
Se mulighetene!
TeknoVisjon

SikkSakk Europa
SMART
Vårt lokalsamfunn

På de ulike trinnene ligger det pedagogiske programmer som ivaretar en
god progresjon gjennom hele utdanningsløpet. En vesentlig suksessfaktor
er at programmene gjennomføres i
nært samarbeid med lokalt arbeidsog næringsliv.

«Entreprenørskap i utdanningen – fra grunnskole til høyere utdanning 2009–2014» er regjeringens
handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen. Planen gir oss følgende definisjon:

ENTREPRENØRSKAP I UTDANNINGEN
Utvikle personlige egenskaper og holdninger
• Evne og vilje til å ta intitativ
• Nytenking og kreativitet
• Risikovilje
• Selvtillit
• Samarbeidsevne og
sosiale ferdigheter

Lære fag og grunnleggende
ferdigheter ved bruk av
entreprenørielle
arbeidsformer

Lære kunnskap
og ferdigheter
om forretningsutvikling og
nyskapingsprosesser

