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1. Bakgrunn 
Rogaland Fylkeskommune (RFK) har siden etableringen av Ungt Entreprenørskap Rogaland (UER) i 

1999 vært en viktig samarbeidspartner i UER sitt arbeid. Sammen har vi tilbudt entreprenørskap som 

undervisningsmetode i den videregående opplæringen i Rogaland, og vi har gjennom snart 20 år 

bidratt til at anslagsvis 40.000 elever har fått mulighet til å bruke sin kompetanse og sine evner til å 

tenke nytt og skape verdier for andre.  

Skulle jeg valgt den erfaringen som har betydd mest for meg etter VGS er det uten 

tvil ungdomsbedriften! 

Lars Kristian Stråtveit, Elev Hetland VGS 2012. Nå Telenor 

For mange av elevene er dette noe av det kjekkeste og mest lærerike de gjør i løpet av de tre årene 

de går på videregående. Lærerne som bruker våre metoder melder tilbake at det gir dem mulighet til 

en variert og elevaktiv undervisning som gir elevene rom til å ta i bruk andre sider av seg selv 

sammenlignet med tradisjonell klasseromsundervisning. Frivillige fra arbeids- og næringsliv gir stadig 

tilbakemelding om at de lar seg imponere over det ungdommene får til og at den kompetansen 

elevene tilegner seg i stor grad er det næringslivet selv har behov hos framtidige arbeidstakere.  

For meg har erfaringen ved ungdomsbedrift gitt mersmak så til de grader. (…) 

Faget har sin styrke ved at elevene får en unik sjanse til å kaste seg ut i det ukjente 

og ta lærdom av prosessen underveis. Noe som gir en utrolig bratt læringskurve. 

Kreativitet og pågangsmot sto i sentrum. (…) Så ja, det å drive ungdomsbedrift har 

hatt en positiv betydning for meg og gitt meg en unik kompetanse i ung alder.  

Tarald Kleppa Øvrebø, Hetland VGS 2010 

UER sin aktivitet i den videregående skolen har vært stabil over de siste årene. I skoleåret 2017/18 

deltok 15,6% av elevene på en eller flere aktiviteter i regi av UER. 9% av elevene driver 

Ungdomsbedrift i Rogaland. Landsgjennomsnittet for Ungdomsbedrift ligger på 20%. Potensialet i 

Rogaland er derfor stort og vi ønsker å se en økning i aktiviteten. For å få det til trenger vi en 

langsiktig plan. En plan som vi sammen med skoleeier (RKF) og skoleledere forankrer slik at vi sikrer 

langsiktighet og forutsigbarhet når det kommer til å tilby entreprenørskap i den videregående 

opplæringen.  

Fylkestinget gjorde 12. desember 2017 følgende vedtak: 

 

«Et overordnet mål for Rogaland Fylkeskommune er at alle elever i videregående opplæring skal 

møte entreprenørskap i utdanningen. Rogaland fylkeskommune skal i samarbeid med Ungt 

Entreprenørskap etablere strukturer som sikrer forankring i ledelsene og samarbeid, og som 

videreutvikler systemer som styrker kvaliteten på entreprenørskap i utdanningen.» 
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Med bakgrunn i dette vedtaket ble det våren 2018 etablert en arbeidsgruppe med mandat til å 

utarbeide en strategi for å oppfylle det overordnede målet i vedtaket. Arbeidsgruppen har bestått av 

følgende: 

Kent Terje Ingebretsen, seniorrådgiver Opplæringsavdelingen RFK 

Heidi Skifjell, rådgiver Næringsavdelingen RFK 

Tarjei H. Berge, rektor Hetland VGS 

Lars Tore Helgeland, rektor Gand VGS 

Janne Handeland, rektor Sola VGS 

Maria Aasbø, daglig leder Ungt Entreprenørskap Rogaland 

Jan Erik Jacobsen, fagansvarlig VGS Ungt Entreprenørskap Rogaland 

Resultatet av arbeidet er dette veikartet for entreprenørskap i den videregående opplæringen i 

Rogaland. Målet er at de tiltak og aktiviteter som er beskrevet i dokumentet skal fungere som 

nettopp et veikart, en god plan å følge, for å sikre at alle elever i Rogaland møter entreprenørskap i 

løpet av den videregående utdanningen sin. Vi har vært opptatt av å lage et veikart som gjør det lett 

å komme i gang og hvor det gis mulighet til å bygge stein på stein over tid for å øke både kvalitet og 

kvantitet.  

 

2. Utviklingstrekk i utdanning og arbeidsliv. Nasjonalt og i Rogaland. 
 

 
 

2.1. Utdanning 

Nasjonalt: Ny overordnet læreplan 
I ny overordnet del av læreplanen, vedtatt 1. september 2017, er det tre fagovergripende tema som 

skal gå igjen i alle fag i skolen. Disse er:  

Demokrati og medborgerskap  

Bærekraft  

Folkehelse og livsmestring.  

I Norsk utdanningspolitikk har entreprenørskap gjennom mange år vært et satsingsområde. EiU 

er et satsingsområde også for regjeringen Solberg. I Jeløyaplattformen, fra januar 2018, angir 

regjeringen under området "Kunnskap" og "Digital kompetanse og innovasjon" følgende: 

Veikartet spiller på lag med RFK sine planer for utdanning og næringsutvikling. 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skolens-nye-grunnlov-er-fastsett/id2569170/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/politisk-plattform/id2585544/#k12
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Rogaland: Kvalitetsmelding for videregående opplæring 
RFK sin Kvalitetsmelding for videregående opplæring for 2017 peker på to hovedutfordringer for 

videregående opplæring; gjennomføring og læringsutbytte.  Entreprenørskap i Utdanningen (EiU) kan 

bidra positivt til elevenes trivsel, motivasjon og læringsutbytte. (Les mer om EiU i avsnitt 4.1 Definisjoner og 

begreper) 

Motivasjon i skolen- du kan skape verdi for andre allerede nå! 
Martin Lackeus skrev i 2015 rapporten «Entrepreneurship in education. What, when, why, how”. Her 

ser han på sammenhengen mellom EiU og motivasjon for læring. Han har stor tro på å lære gjennom 

å gjøre (learning by doing) samtidig som han er tydelig på at det ikke er det samme hva du gjør for å 

lære (Learning by doing what?). Han konkluderer med at motivasjon for skolearbeidet øker når 

elevene får skape verdi for andre, utenfor skolen. Det at elevene erfarer at de allerede i ung alder 

innehar kompetanse og evner som kan skape verdi for andre og som andre verdsetter, gjør at de 

motiveres for å legge ned mer innsats i skolearbeidet. 

Man arbeider mye tverrfaglig med pirkearbeid for å gjøre bedriften best mulig. Det 
å pirke på norskstiler blir i lengden litt slitsomt, men det å pirke på små detaljer 
som i brosjyrer osv gir en ny og unik glede selv om det er pirkearbeid ettersom 

man føler at arbeidet som blir gjort er til noe nyttig. 

UB-elev, Akershus 2018 

Læringsutbytte- øvelse gjør mester! 
Alle som vil bli god i noe trenger å trene og øve seg for å bli bedre. Slik er det også med 

entreprenørskap. De entreprenørielle egenskapene kan trenes slik at man over tid blir tryggere på 

samarbeid, ta initiativ, være kreativ og se muligheter i omgivelsene rundt seg. 

 Østlandsforskning la i 2017 fram ferske forskningsresultater som viste en sammenheng mellom hvor 

mange timer entreprenørskap man har og motivasjon for skolearbeid. Elever som deltar i 

entreprenørskapsprogrammer i mer enn 100 timer sier at de er mer motivert for skolearbeid 

samtidig som de sier at læringseffekten øker. 

«En av de viktigste oppgavene vi har som samfunn er å sørge for at norsk ungdom kan gå ut i 

arbeidslivet og samfunnet for øvrig med solide kunnskaper og ferdigheter, nysgjerrighet og en 

kreativitet som kan bidra til nyskaping. Digitale ferdigheter er en av de grunnleggende 

ferdighetene alle elever skal beherske når de fullfører skolen. De trenger derfor mer kunnskap om 

og bedre forståelse for IKT. Regjeringen vil:  

o Øke innovasjons- og entreprenørskapskompetansen i hele utdanningsløpet.  

o Stimulere til tettere samarbeid mellom skoler, bedrifter og forskningsmiljøer.  

o Styrke Ungt Entreprenørskap som en viktig arena for samarbeid med arbeidslivet.  

o Sikre at lærerutdanning og videreutdanning for lærere integrerer digital kompetanse i alle fag.  

o Sikre at elever får kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning og 

koding i flere fag allerede tidlig i skoleløpet.  

o Legge til rette for et åpent og tilgjengelig digitalt læremiddelmarked for elever, lærere, 

skoleeiere og læremiddelprodusenter, som stimulerer til mangfold og utvikling av smarte 

digitale læremidler.» 

 

http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Videregaaende-skole/Kvalitetsmeldinger/(language)/nor-NO
http://www.oecd.org/cfe/leed/BGP_Entrepreneurship-in-Education.pdf
http://www.ue.no/uevirker/UE-virker/100-timer-eller-mer
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2.2. Arbeidsliv 

Framtidens kompetanse i arbeidslivet 
Sintef publiserte våren 2017 en rapport om hvilken kompetanse framtidens arbeidsliv har behov for. 

Disse kompetansene er oppsummert i tre punkt:  

Helhetsforståelse, i betydningen verdiskapingsforståelse,  

Ansvarskompetanse, i betydningen å medvirke til beslutninger, ta ansvar for seg selv og 

andre og være selvstendig,  

Innovasjonsaktiv, der mennesker utgjør en viktig del av virksomhetens team og bidra til å 

omstille, videreutvikle eller nyutvikle arbeidsprosesser, produkter, markeder eller egen 

organisasjon. Både i eksisterende virksomheter og i nyetableringer.  

Rogaland: Regionalplan for næringsutvikling 
I Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020, er «Innovasjon og innovasjonsstruktur» 

sammen med «Kompetanse og rekruttering» to av fem satsingsområder.  

Mål for satsingsområdet for «Innovasjon og innovasjonsstruktur» er at «Næringslivet i Rogaland skal 

kjennetegnes av en høy grad av kreativitet, innovasjon og nyskapning.»  

I forbindelse med dette er et samfunnsmål at «Rogaland har en sterkere vekst i antall nyetablerte 

foretak sammenlignet med landet for øvrig.»  

Forskning viser at de som har drevet Ungdomsbedrift som en del av den videregående opplæringen 

har 50% større sjanse for å etablere sin egen virksomhet i voksen alder. Selskapene de etablerer er 

mer solide og har flere ansatte enn andre bedrifter.  

Dette viser at erfaringene og egenskapene elever tilegner seg gjennom arbeidet med 

Ungdomsbedrift bidrar til å skape nye selskaper og arbeidsplasser i framtiden. Flere elever som får 

mulighet til å drive Ungdomsbedrift vil i så måte hjelpe Rogaland til å nå målet om en sterkere vekst i 

antall nyetablerte foretak sammenlignet med landet for øvrig.  

Det er et krevende fag som krever at du bruker mye tid på det- men det er super nyttig 

erfaring og kunnskap å ta med seg videre som i langt større grad er rettet mot arbeidslivet 

og "den virkelige verden" enn det de fleste andre fagene er på skolen.  

UB-elev, Akershus 2018 

Innenfor satsingsområdet «Rekruttering og kompetanse» heter det at «En viktig forutsetning for 

regional konkurranseevne er å sikre god og riktig kompetanse og rekruttering til arbeids- og 

næringslivet i regionen. Med kompetanse menes de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og 

holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver. RFK skal være en viktig 

pådriver i arbeidet med å skaffe arbeids- og næringsliv den kompetanse og arbeidskraft det er behov 

for. Utvikling av kompetanse skjer gjennom rekruttering, videreutdanning og livslang læring.»  

I UE sine programmer trener vi elever i entreprenørielle egenskaper. Vi vet at disse egenskapene er 

sammenfallende med den kompetansen som framtidens arbeidsliv etterspør, også i Rogaland. Det å 

styrke EiU er en del av det å være pådriver i arbeidet med å skaffe nettopp den kompetansen det er 

behov for.  

http://www.rogfk.no/Plan-Rogaland/Regionale-planer-og-strategier/Naeringsutvikling/Regional-plan-for-naeringsutvikling-2011-2020
http://www.ue.no/uevirker/UE-virker/50-flere-grundere
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I istedenfor å bare lese teori, får en faktisk kjenne hvor mye arbeid det er og lærer 

hvordan ting er i virkeligheten. En gang i fremtiden har jeg veldig lyst til å starte 

min egen bedrift, og det tror jeg har veldig mye med den erfaringen jeg fikk i dette 

faget. 

UB-elev, Hetland VGS 2012 

Arbeidsmarkedet i Rogaland har vært gjennom en tøff korreksjon etter oljekrisen som rammet landet 

generelt, og vår region, spesielt. Andelen unge arbeidsledige er fortsatt høy i Rogaland og behovet 

for sysselsetting for denne gruppen er stort. Det å trene framtidens arbeidstakere i å se muligheter 

og tenke nytt blir ekstra viktig når nye næringer skal finne fotfeste i regionen vår slik at flere 

arbeidsplasser kan skapes og sikres. Like viktig blir det å sørge for at de etablerte næringene får 

tilført kompetanse som gjør dem i stand til å endre seg slik at de er konkurransedyktige også i 

framtidens marked. 

 

3. Begrunnelse for Veikartets tre satsingsområder 
I Opplæringslovens §1 er skolens overordnede formål beskrevet. Dersom vi komprimerer 

formålsparagrafen vil noen formuleringer stikke seg fram om hva skolen skal være for 

enkeltmennesket: 

 

Skolen har behov for pedagogiske metoder som setter dem i stand til å oppnå formålsparagrafen. 

Samfunnet på sin side har behov for at elevene har tilegnet seg disse egenskapene når de kommer ut 

av skolen og skal delta i samfunn og arbeidsliv som gode medborgere, arbeidstakere og ledere.  

UER sin visjon er å inspirere unge til å tenke nytt og skape verdier for andre. Dette gjør vi gjennom 

vårt samfunnsoppdrag som er å bygge bro mellom skole og arbeidsliv. Det gjør vi ikke bare for å 

synliggjøre for skolen hva arbeidslivet har behov for eller for å gi arbeidslivet en mulighet til å gi 

skoleelever innblikk i sitt virke og sine problemstillinger. Vårt samfunnsoppdrag er like mye å bygge 

et fundament hvor entreprenørskap i undervisningen gir gode skolehverdager for enkeltmennesker i 

dag samtidig som det bygger viktig kompetanse for framtidens samfunns- og arbeidsliv. (Les mer i 

avsnitt 2 Utviklingstrekk i utdanning og arbeidsliv.) 

Broen og fundamentet er entreprenøriell kompetanse. Skolen kan ved å ta i bruk våre metoder få 

dekket sitt behov for elevaktiv undervisning hvor motivasjon og læringsutbytte i klasserommet øker. 

Arbeidslivet på sin side har behov for at flest mulig tilegner seg entreprenørielle egenskaper slik at de 

i framtiden kan ansette arbeidstakere og ledere som er i stand til å utvikle, endre og videreføre 

morgendagens arbeidsliv.  

 opne dører mot verda og framtida 

 kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine  

 og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet 

 lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst.  

 skal møte tillit, respekt  

 danning og lærelyst. 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_1#%C2%A71-3
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UER sin kjernevirksomhet er å bygge entreprenøriell kompetanse gjennom ulike programmer helt fra 

1. klasse til høyere utdanning. Alle våre programmer er tuftet på VEKST-kriteriene: 

Verdiskapning: Arbeidet elevene gjør må munne ut i resultat som også andre setter pris på. 

Bevissthet om hvordan egne og andres handlinger er med på å skape varige verdier og 

lønnsomme arbeidsplasser for seg selv og andre er en viktig del av det å utvikle 

entreprenørskapskompetanse. Elever blir motiverte når de gjennom å anvende kunnskap 

skaper verdi for andre. (Les mer i avsnitt 7. Motivasjon i skolen- du kan skape verdi for noen allerede nå!) 

Erfaringslæring: Programmene knyttes til elevenes egne erfaringer – prøving og feiling.  Det 

er like verdifullt å feile som å lykkes («Learning by tryning».) Våre programmer er 

deltakerstyrt og elevaktiv hvor elevene har ansvar for egen læring, men ikke i betydning av å 

bli overlatt til seg selv. Lærer er veileder og tilrettelegger 

Kreativitet og innovasjon: Evnen til å bruke de egenskapene og den kompetansen eleven har 

til å tenke nytt i det etablerte. Det er viktig å øve på å utvikle ideer (kreativitet) for så å 

omsette ideene til handling (innovasjon). 

Samarbeid utdanning og arbeidsliv: Arbeide med virkelige problemstillinger som skaper 

interesse og engasjement (autentisitet). Her kommer de eksterne veilederne inn, samt 

kontakten med lokalt nærings- og arbeidsliv. Det betyr mye for elever å bli sett fra aktører 

utenfor skolen.  

Tverrfaglighet: Selve kjernen i entreprenørskapskompetanse ligger i det å ha evnen til å se 

løsninger ut fra bredden i ens eget erfaringsgrunnlag og kunne anvende dette i nye 

sammenhenger. UE jobber ikke bare på et felt: entreprenørskap er forankret i fagplanene og 

skal ikke være et tillegg, men et i stedet for. Man jobber altså med å definere oppgaver som 

går på tvers av fagene. 

 

Ved å ta i bruk våre metoder skapes mestring, motivasjon og verdiskapning! Det gir gode 

skolehverdager i dag og bygger verdifull kompetanse for et robust samfunns- og arbeidsliv i framtida. 

Det er et utrolig kjekt år å drive ungdomsbedrift og du lærer utrolig mye!  

- Annelin Sørdal, Hetland VGS 2016 

Til tross for at effektene av entreprenørskap i utdanningen er gode, har aktiviteten de siste årene 

vært på stedet hvil. Vi har ikke sett den økningen vi har ønsket oss. Noe av årsaken kan være at 

entreprenørskapsaktiviteten på skolene i for stor grad har vært tilfeldig og basert på ildsjeler, og i 

mindre grad basert på etablerte systemer og strukturer. Det er et behov for å jobbe for at de 

videregående skolene kan bli mer selvgående med arbeidet med entreprenørskapsaktiviteter og i 

mindre grad avhengig av UE.  

For å oppnå økt aktivitet og utvikling på entreprenørskapsområdet slik at man sikrer at 

entreprenørskapskompetanse tilbys og bygges for så mange elever som mulig i den videregående 

opplæringen i Rogaland foreslår veikartet derfor tre satsingsområder: 

1. Forankring hos skoleeier og skoleledelse. RFK må forplikte seg til veikartet og sørge 

for finansiering og oppfølging av de tiltakene som gjøres. Skoleledere må sørge for at 

det finnes en entreprenørskapsansvarlig på hver skole som kan legge til rette for 
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aktivitet og være RFK og UER sitt kontaktpunkt mot skolen. UER forplikter seg til å 

levere ihht aktivitetsplaner og målsetninger. 

2. Aktivitet. Det må settes konkrete mål for aktiviteten og legges planer for å oppnå 

disse. Dette gjelder både på kort og lang sikt. Et overordnet mål bør være å løfte seg 

til minst landsgjennomsnittet for andel av elevene som driver Ungdomsbedrift samt 

å løfte andelen som gjennomfører ett eller flere av UER sine program.   

3. Kompetanse hos lærere. Tilbakemeldinger fra skolene er at det fremdeles er et 

behov for kompetanseutvikling knyttet til entreprenørskap. Det er svært viktig at 

kompetansehevingen settes i system og at de skolene som går i gang med 

entreprenørskap i utdanningen også gis ressurser til kompetanseheving. 

 

 

Disse satsingsområdene beskrives nærmere i avsnittet «Hovedpunkter i veikartet. Målsetning og 

aktivitet.» 

 

4. Entreprenørskap i den videregående opplæringen 

4.1. Definisjoner og begreper 
Hva vil det så si at «alle elever den videregående opplæringen skal møte entreprenørskap»? Det er 
behov for å tydeliggjøre bruk av ulike begrep knyttet til entreprenørskap i utdanningen; kreativitet, 
innovasjon og entreprenørskap blir ofte brukt om hverandre. Disse begrepene vil i veikartet videre bli 
forstått som:  
 

Kreativitet er avgjørende for å løse problemer og utfordringer innen alle fag og i alle situasjoner og 
for å skape forandring og fornyelse. (Erik Lerdal, 2007) Kreativitet er å sette sammen den kunnskapen 
og den kompetansen du har til en ny idè.  
 

•Sikre langsiktighet og forutsigbarhet:

•Skoleeier (RFK)

•Skolene

•Ungt Entreprenørskap

•Finansiering

Forankring

• Sikre økt aktivitet og kvalitet:

• Konkrete måltall i perioden

• Konkret handlingsplan for hele perioden
Aktivitet

• Sikre komeptanseheving hos lærere:

• Gjennomføre kurs i metodene for nye lærere

• Benytte etter- og vidreutdanningstilbud i andre regioner

• Utvikle tilbud for etter- og videreutdanning i Rogaland

Kompetanse
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Innovasjon kommer fra latinsk «innovare», som betyr «fornye, nyhet, forandring». Det er den 

prosessen der en kreativ idé blir realisert og satt ut i livet. Det er en dynamisk og sosial prosess, der 

individer, alene eller i samarbeid, identifiserer muligheter, og gjør noe med dem ved å omforme 

ideer til praktisk og målrettet aktivitet, det være seg i sosial, kulturell eller økonomisk sammenheng. 

(EU-kommisjonens ekspertgruppe for opplæring og utdanning i entreprenørskap, 2002) 

Entreprenørskap kommer av det franske verbet «entreprendre» som betyr «å gjøre noe». Hovland 
(2012) forklarer entreprenørskap med «å utvikle nye produkter for salg, gjerne organisert gjennom 
nytt foretak. Kort fortalt kan man si at kreativitet (tenke ut en ny idè) og innovasjon (sette ideen ut i 
livet) til sammen blir entreprenørskap (ideen settes ut i livet og skaper verdi for andre).  
 

Entreprenørielle egenskaper defineres som personlige egenskaper og holdninger som kreves for å 
tenke nytt og skape verdier for andre. JA Europe, UE sin mororganisasjon, har definert følgende som 
entreprenørielle egenskaper:  

o Kreativitet  

o Gjennomføringsevne  

o Selvtillit  

o Samarbeidsevne  

o å ta ansvar  

o å ta initiativ  

o evne til problemstilling.  

Entreprenørskap i utdanningen (EiU): Det er vanlig å dele inn EiU ved å skille mellom å lære om, 
for og gjennom entreprenørskap (Pedagogisk plattform. Ungt Entreprenørskap, 2016).  

Utdanning OM entreprenørskap innebærer at man lærer om entreprenørskap som et 

samfunnsmessig fenomen, dvs. hvilken rolle og betydning entreprenørskap har for 

utviklingen i samfunnet.  

Utdanning FOR entreprenørskap gjelder opplæring og trening for å utvikle kunnskaper og 

ferdigheter som gir grunnlag for å starte og drive egen virksomhet. 

Utdanning GJENNOM entreprenørskap innebærer at man benytter entreprenørielle prosesser 

som et virkemiddel for å oppnå bestemte læringsmål, dvs. at man bruker entreprenørskap 

som pedagogisk metode. 

 

5. Ungt Entreprenørskap- mandat og programmer 
Ungt Entreprenørskap (UE) er en landsomfattende ideell organisasjon som jobber for å inspirere 

unge til å tenke nytt og skape verdier for andre. Dette gjøres i samspill med skole og næringsliv og 

etter 20 års aktivitet er aktiviteten og nettverket stort! UE tilbyr ulike programmer fra 1. klasse til 

høyere utdanning. I Rogaland har UE hatt aktivitet siden 1999 og denne har i stor grad vært knyttet 

til videregående opplæring.  

5.1. UE sine programmer for videregående opplæring 
Ungdomsbedrift (UB) gir elever i videregående skole erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge 

rammer. Elever deles inn i grupper og får erfare hva det innebærer å starte, drive og avvikle egen 

bedrift gjennom et skoleår med lærer som veileder og en mentor fra lokal næringsliv. Elevene 

arbeider ut fra en konkret idé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. I 

tillegg til at elevene lærer om forretningsutvikling, får de også trening i å samarbeide, jobbe kreativt, 

tenke kritisk og se ressurser og muligheter i eget nærmiljø.  
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Ungdomsbedrift strekker seg over et helt skoleår med oppstart i august og avslutning i mai/juni. 

Antall timer i uken som brukes på ungdomsbedriften avhenger av hvor tverrfaglig skolen greier å 

legge opp programmet, samt hvor mange timer man sette av til dette hver uke. Programmet er 

fleksibelt og kan tilrettelegges ut ifra lokale rammebetingelser.  

Det er knyttet flere ulike arrangementer til programmet. Alt fra syretest av forretningside, 

regnskapskurs, IA- sertifisering, lederkurs, konkurranser og fylkesmesse. De fleste arrangementene er 

valgfrie. Vi prøver imidlertid å gjøre arrangementene relevante, attraktive og lett tilgjengelige slik at 

flest mulig elever får så mye erfaring som mulig.  

Ungdomsbedrift bør drives av to eller flere lærere. Dette fordi erfaringer viser at opplegget blir for 

sårbart med kun èn lærer.  

Innovasjoncamp (IC) er et program med fokus på kreativitet og nyskaping. I programmet 

gjennomfører elevene en Innovasjonscamp der de får et reelt oppdrag med en definert 

problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt 

av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i 

grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier. 

IC blir ofte brukt alene som et enkeltstående arrangement, «happening». Det er et ønske at IC i 

større grad skal brukes som et kickoff for å komme i gang med Ungdomsbedrifter hvor man kan 

bruke programmet til å utvikle forretningsideer og for å øke læringsutbyttet. 

Samtidig kan IC være et tilbud på de skolene som ikke tilbyr UB som metode slik at elevene også ved 

disse skolene trenes i de entreprenørielle kompetansene. UER tilbyr deltakelse på 2-3 

regionale/nasjonale Innovasjonscamper årlig hvor de skolene som ønsker å delta kan melde seg på. 

Utover dette oppfordres skolene til å bygge kompetanse til å gjennomføre IC på egen hånd. UER 

bistår med veiledning, støtte og nettverk der det trengs.   

Sjef i eget liv! Gjennom dette programmet blir elevene satt inn i ulike valgsituasjoner som synliggjør 

konsekvenser av egne valg knyttet til deres personlige økonomi og mulighetene for en gang å kunne 

kjøpe seg en egen bolig. Programmet gjennomføres ofte i samfunnsfag på studiespesialiserende (VG1 

eller VG2.) 

Entrepreneurial Skills Pass (ESP) er en internasjonal standard som sertifiserer elever som har drevet 

Ungdomsbedrift. UE tilbyr også elever i Rogaland som driver UB å gjennomføre denne sertifiseringen. 

ESP gir elevene et bevis på hvilke egenskaper de har tilegnet seg gjennom arbeidet med UB. Like 

viktig er muligheten det gir lærere til å vurdere elevene i fagene UB inngår i.  

Les mer om programmene våre i vedlagte dokument «Presentasjon av programmer». 

Det er ovenfor nevnte programmer vi ønsker skal inngå i aktivitetsplanene for å sikre at vedtaket pr 

12. desember 2017 blir oppfylt. 
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6. Aktivitetsutvikling - tall pr juni 2018:  
 
 

 
Figur 1: Andel elever som drev UB i Rogaland sammenlignet med andre fylker i 2014 og 2017. Relativt til snitt betyr at man 
har delt antall elever som har UB i løpet av VGS på gjennomsnitt antall elever på VG1+VG2+VG3. Dette fordi de aller fleste 
elever har UB kun en gang i løpet av VGS, men det varierer hvilket år de får tilbudet. Kilde: Perikum aktivitetsregister, Ungt 
Entreprenørskap (2018)  
 
 
 
 

 
 
Figur 2: Antall og andel UB-elever i Rogaland 2008-2018. Andelen har gått ned, spesielt siden 2016. I stor grad skyldes 
nedgangen fra 2016 endring av Medie- og kommunikasjonsfag fra yrkesfag til studiespesialiserende. (Omstrukturering av fag 
gjør det vanskeligere å bruke UB som metode.) Vi har også sett nedgang i UB ved Service og Samferdsel. Kilde: Perikum 
aktivitetsregistering, Ungt Entreprenørskap (2018). GSI. Elevtallsgrunnlaget framskrevet fra historiske GSI- tall. 
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Figur 3: Antall elever fra vgs på IC i Rogaland. Siste skoleår hadde vi to store innovasjonscamper færre enn vi har hatt 
tidligere år. Årsaken er at samarbeidsavtalene med aktørene fra næringslivet ikke har blitt videreført fra tidligere år. (Blant 
annet Exxon Mobil som la ned sin virksomhet i Norge og dermed også stoppet sitt engasjement i skolen.) Kilde: Perikum 
aktivitetsregistrering, Ungt Entreprenørskap (2018)  

 

Figur 4: Rogaland har ikke hatt gjennomføringer av «Sjef i eget liv» fram til nå. Ny og utvidet samarbeidsavtale med 
SpareBank 1 SR-Bank vil imidlertid gjøre at vi allerede fra skoleåret 2018/19 kan teste ut programmet ved utvalgte skoler. 
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Resultater fra The Entrepreneurial Skills Pass (ESP) 2017/18: 

 

Figur 5: 919 elever deltok i ESP (av totalt 11.359 elever / 8,1% av UB-elevene) Elevene scorer seg selv før de går i gang 
med UB og etter at de er ferdig. Resultatene viser at de øker sine ferdigheter innenfor alle de entreprenørielle kompetansene. 
Kilde: UE Norge  

 

 

Figur 6: 919 elever deltok i ESP (av totalt 11.359 elever / 8,1% av UB-elevene) Elevene scorer seg selv før de går i gang 
med UB og etter at de er ferdig. Resultatene viser at elevene mener de øker sine generelle ferdigheter i løpet av året de driver 
UB. Kilde: UE Norge  
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Figur 7: 919 elever deltok i ESP (av totalt 11.359 elever / 8,1% av UB-elevene) ESP gir oss også mulighet til å undersøke 
elevenes tilfredshet med UB. Resultatene viser at over 80% av elevene mener UB er en god metode for læring. Kilde: UE 
Norge  

 

7. Hovedpunkter i veikartet. Målsetninger og aktivitetsplan. 
Som tidligere beskrevet inneholder veikartet tre hovedsatsningsområder.  

7.1. Forankring 
RFK må forplikte seg til veikartet og sørge for oppfølging av de tiltakene som gjøres. For å sikre at 

dette skjer foreslås følgende:  

Forankring i RFK sin administrasjon – sikre langsiktighet og forutsigbarhet  

• Synliggjøring og integrering av entreprenørskap i utdanning som arbeidsområde både i 

opplæringsavdelingen og næringsavdelingen.  

• Entreprenørskap i utdanning synliggjøres i aktuelle styrings- og rapporteringsdokumenter, blant 

annet i Kvalitetsmelding for videregående opplæring.  

• Sørge for forutsigbar finansiering av UER ihht de aktivitetsplaner og målsetninger som vedtas. 

• Oppnevne kontaktpersoner for entreprenørskap i utdanning ved RFKs opplæringsavdeling og 

næringsavdeling.  

Kontaktpersonene har ansvar for:  

o Koordinering av Forum for entreprenørskap  

o Samhandling mellom RFKs opplæringsavdeling, næringsavdeling og forum for entreprenørskap 

o Oppfølging av skolene. Følge opp måltall og sikre måloppnåelse.  

o Innhente rapportering på entreprenørskapsaktivitet fra UE Rogaland og fra de 

videregående skolene.  

o Samhandling med sentrale aktører i arbeids- og næringsliv, UE Rogaland og evt. andre 

instanser  

o Kompetanseutvikling. Sørge for tilrettelegging og finansiering av etter- og 

videreutdanning. Kartlegge tilbydere av studier/kurs og jobbe for lokalt tilbud ved UiS 

og/eller Høgskolen på Vestlandet. 
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o Spille inn entreprenørskap i utdanning som tema på aktuelle arenaer f.eks. 

Rogalandskonferansen, rektorsamlinger og næringslivsarenaer. 

o Stimulere til entreprenørskapsaktivitet på utdanningsprogrammer som har liten aktivitet 

per i dag  

o Økt fokus på entreprenørskap i yrkesfagene  

Forankring ved de videregående skolene – åpne skoledørene 
Alle de videregående skolene skal ha:  

• Entreprenørskapsansvarlig (ledelse eller lærer)  

Aktuelle oppgaver for entreprenørskapsansvarlig er  

o Delta i Forum for entreprenørskap 

o Forankre entreprenørskap i utdanning som arbeidsmetode og aktivitet ved skolen. Sørge 

for at flere lærere jobber med metoden og skape samhold og nettverk rundt disse.  

o Oppfølging av entreprenørskapsaktivitet ved egen skole  

o Legge til rette for at lærere ved egen skole som bruker UER sine metoder og programmer 

får den kompetansen de trenger. Dette gjøres i samarbeid med RFK. 

o Økt fokus på entreprenørskap i yrkesfagene ved egen skole og tverrfaglig samarbeid 

(programfag og fellesfag)  

o Synliggjøring av entreprenørskap i utdanning i aktuelle dokumenter, rapporter og for 

personalet  

o Erfaringsdeling ved egen skole. Løfte fram de gode eksemplene 

o Spille inn entreprenørskap i utdanning som tema på aktuelle arenaer  

Forankring hos UER- sikre aktivitet 
o Sørge for å prioritere ressurser slik at aktivitetsplan og målsetninger kan nås. 

o Utarbeide aktivitetsplaner sammen med RFK og de videregående skolene slik at man 

sikrer at målsetninger nås. 

o Bidra med entreprenørskapskompetanse og veiledning av skoler og lærere. 

o Åpne nettverket mot arbeids- og næringsliv slik at skolene kommer i kontakt med 

bidragsytere derfra. 

Etablering av Forum for entreprenørskap  
For å sikre langsiktig og stabil oppfølging av veikartet bør det etableres et Forum for Entreprenørskap 

hos RFK. Medlemmer i forumet bør bestå av følgende: 

• Kontaktpersoner fra henholdsvis RFK sin opplæringsavdeling og næringsavdeling 

• Entreprenørskapsansvarlige ved de videregående skolene.  

• Representant fra UE Rogaland.  

• Andre aktuelle instanser innkalles ved behov. 

Forum for entreprenørskap koordineres av kontaktpersonene fra RFK og har samling vår og høst. Det 

opprettes et arbeidsutvalg bestående av 3-4 representanter fra RFK, skolene og UE Rogaland, som 

planlegger samlingene.  

Aktuelle oppgaver for forumet er:  

o Systematisere og samordne entreprenørskapsressurser og -aktiviteter ved de videregående 

skolene  
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o Å sørge for at arbeidet med EiU er knyttet opp til enhver tid gjeldende regionale 

handlingsplaner og strategier for å sikre at man jobber mot felles mål.  

o Erfaringsdeling, inspirasjon og påfyll av ny kunnskap  

o Økt fokus på entreprenørskap i yrkesfagene og tverrfaglig samarbeid (programfag og fellesfag)  

o Stimulere til entreprenørskapsaktivitet på utdanningsprogrammer som har liten aktivitet per i 

dag  

o Kartlegge og vurdere behov for kompetanseheving  

o Planlegging av aktiviteter som involverer flere skoler  

o Kvalitetssikring, evaluering og videreutvikling av tilbud  

o Å løfte fram de gode eksemplene  

 

7.2. Aktivitet 

 

Figur 8: Måltall UB 2018-2022. Beregningsgrunnlag er antall elever på VG2 da de aller fleste elever gjennomfører UB på 
VG2, og bare da. Svært få driver UB to ganger i løpet av videregående. Kilde: RFK Økonomiplan 2018-2021. 
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Figur 9: Måltall øvrige program 2018-2022. Beregningsgrunnlag er totalt antall eleverVG1+VG2+VG3. Veksten hentes fra 
innføringen av Sjef i eget liv. Kilde: RFK Økonomiplan 2018-2021 

 

Det oppfordres til å se etter potensiale for vekst i yrkesfag (spesielt service og samferdsel) og 

programfaget «Entreprenørskap og bedriftsutvikling.» Det må dernest utarbeides en aktivitetsplan 

for å oppnå målene. Det må også utarbeides en plan for hvilke skoler som bør prioriteres. Dette 

gjelder både på kort og lang sikt.  

7.3. Kompetanse 
Kompetanseutvikling blir fremhevet som et viktig satsingsområde i nasjonale dokumenter og det er 

ønskelig med samme fokus i Rogaland. Det finnes per i dag ingen god oversikt over formell 

entreprenørskapskompetanse blant lærerne i de videregående skolene. Det legges derfor opp til å:  

o Kartlegge formell entreprenørskapskompetanse i de videregående skolene i løpet av 

våren 2019.  

o Vurdere behovet for økt formalkompetanse med utgangspunkt i kartleggingen. 

o Lage en plan for hvilke lærere som trenger kompetanseheving med tanke på hvilke skoler 

som går i gang med UB og andre av UE sine programmer.   

o Utnytte muligheter for finansiering av etter- og videreutdanning med utgangspunkt i til 

enhver tid sentralt gitte midler (Udir). 

o Synliggjøre entreprenørskapskompetanse i overordnede kompetanseplaner og i de 

enkelte skolenes planer  

o Samarbeide med Universitet i Stavanger og/eller Høgskolen på Vestlandet samt UE 

Rogaland om utvikling av lokalt tilbud for etter- og videreutdanning  

o Løfte fram formell entreprenørskapskompetanse i aktuelle stillingsannonser  

o Løfte fram de gode eksemplene, legge til rette for kompetanseutvikling gjennom 

erfaringsdeling og skape arenaer for dette  

o Stimulere til tettere samarbeid mellom skoler, bedrifter og forskningsmiljøer. Skolene 

skal lettere kunne spille på kompetanse i næringslivet i undervisningen  

o Styrke UE Rogaland som en viktig arena for samarbeid med arbeidslivet  

o Videreutvikle digital kompetanse i entreprenørskapsarbeidet  
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8. Konklusjon: Veikartet styrker RKF sin kvalitetsmelding og regionalplan! 
UERs visjon og samfunnsoppdrag er å være brobygger mellom skole og arbeidsliv og inspirere barn 

og unge til å tenke nytt og skape verdi for andre. Dette gir muligheter for å ta i bruk kompetanse, 

ressurser og erfaringer som finnes i lokalsamfunnet rundt skolene. Entreprenørskapskompetanse er 

en fagovergripende kompetanse som åpner for blant annet tverrfaglighet, samarbeid, kreativitet, 

problemløsning og initiativ som er lett kan overføres til andre områder, fag eller situasjoner.  

De tre fagovergripende temaene i den nye overordnede læreplanen, sammen med UEs mandat og 

visjon, harmonerer med samfunnsutviklingen og med hva næringslivet etterspør av fremtidens 

arbeidskraft.  

I fremtidens arbeids- og næringsliv trenger vi innovatører som skaper bærekraftige løsninger på 

fremtidens utfordringer, uansett fagområde og virksomhet.  

I fremtidens skole skal elevene lære, på tvers av fag, om bærekraft, demokrati og medborgerskap, 

folkehelse og livsmestring. Gjerne ispedd kreativitet, skaperglede og entreprenørskap.  

UE har kompetanse og erfaring i å bygge denne kompetansen sammen med skolen og arbeidslivet. 

Sammen kan vi bygge ansvarsfulle medborgere som forstår hvordan de kan skape en bærekraftig 

framtid for seg selv og andre. 

 

For å få til dette foreslås følgende aktivitetsplan: 

 

Område Kommentar Ansvarlig Frist Horisont 

Forankring 
Forankring RFK  • Oppnevne kontaktpersoner for EiU både ved RFKs opplæringsavd  

og næringsav.  

• Formalisere hvilke oppgaver kontaktpersonene har ansvar for ihht 
veikartet. 

Adm RFK 01.01.19 Kort 

Forankring RFK • Etablere rutiner for oppfølging av måltall og aktivitet.   Kort 

Forankring RFK  • Avgjøre i hvilke styrings- og rapporteringsdokumenter EiU skal 
følges opp. 

Adm RFK 31.03.19 Kort 

Forankring RFK • EiU som eget punkt på programmet på Rogalandskonferansen 
fra 2019 (?) 

• Årlig rektormøte avholdes samtidig og ved samme lokasjon som 
Entreprenørskapsdagen 

Skoledirektør 01.01.19 Kort 

Forankring RFK • Synliggjøre, og dra nytte av, samarbeidet med UER der det lar 
seg gjøre. Eks: Klimapartnerprogrammet 

Næringssjef  Mellom 

Forankring RFK • Sørge for foutsigbar finansiering av UER ihht de aktivitetsplaner 
og målsetninger som vedtas.  

• Jobbe for en langsiktig finansiering av UER som følger veikartets 
periode og som hensyntar økningen i aktivitet og omfang. 

Fylkestinget 12.12.18 Kort 

Forankring VGS • Oppnevne entreprenørskapsansvarlig ved den enkelte skole 

• Formalisere hvilke oppgaver entreprenørskapsansvarlig har ansvar  
for ihht veikartet.  

Rektorer 31.03.19 Kort 

Etablere forum for 
entreprenørskap  

Oppnevne kandidater fra: 

• RFK sin opplæringsavdeling  

• RFK sin næringsavdeling 

• Entreprenørskapsansvarlige ved de videregående skolene. 

• Representant fra UE Rogaland 

Adm RFK 15.01.19 Kort 
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Aktivitet 
Øke andel UB-
elever 

Måltall er satt til 20%.  
Det utgjør 1250 elever, en økning på ca 680 elever (120% økning). 

Skoledirektør 30.05.22 Kort 

Øke andel UB-
elever 

Kartlegge hvilke utdanningsprogram, programfag og skoler  
som har størst potensiale for vekst.  

UER 31.03.19 Kort 

Øke andel UB-
elever 

Lage framdriftsplaner for aktivitet ved den enkelte skole 
som skal i gang. 

UER 31.03 årlig Kort 

Øke andel øvrige 
programmer 

Måltall er satt til 20%. 
Det utgjør 3.400 elever, en økning på ca 2.780 elever (730% økning). 

Skoledirektør 30.05.22 Kort 

Øke andel øvrige 
programmer 

Kartlegge hvilke skoler som har størst potensiale for vekst. UER 31.03.19 Kort 

Øke andel øvrige 
programmer 

Lage framdriftsplaner for aktivitet ved den enkelte skole 
som skal i gang. 

UER 31.03 arlig Kort 

Kompteanse 
Nye UB-lærere Kartlegge hvilke lærere som trenger kurs for å komme i gang med UB.  UER 31.03.19 Kort 

Nye UB-lærere Planlegge kurs for de skolene som skal i gang høsten 2019. UER 30.06.19 Kort 

Finansiere etter- 
og 
videreutdanning 

• Undersøke og utnytte muligheter for finansiering av etter- og 
videreutdanning med utgangspunkt i til enhver tid sentralt gitte  
midler (Udir). 

• Søke om midler til etter- og videreutdanning for hele perioden  
(2019-2022) 

RFK 30.06.19 Kort 

Etter- og 
videreutdanning 

Minst to lærere fra Rogaland deltar på  
«Entreprenørskapsbedrifter i skolen» (10 stp) ved UiA (Lesvos)  
hver høst. Kartlegge og planlegge for gjennomføring i hele perioden. 

RFK 31.12.19 Mellom 

Etter- og 
videreutdanning 

Benytte tilbud ved Oslo Met for etter- og videreutdanning i 
entreprenørkspa minst en gang i løpet av perioden (2019-2022). 
Legge til rette for at så mange nye UB-lærere som mulig deltar.  

RFK  Mellom 

Etter- og 
videreutdanning 

Etablere etter- og videreutdanning i entreprenørskap i samabreid  
med UiS slik at vi har et lokalt tilbud i Rogaland.  

RFK 31.12.22 Lang 


