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Entreprenørskap er 

løsningen for framtida! 
Landbrukets kompetansekonferanse 22.10.13 

Daglig leder, Anne Marit Igelsrud 
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Ungt Entreprenørskap 
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17 fylkesorganisasjoner 

20 ulike programmer 

352 kommuner 

1 271 skoler 

7 480 lærere 

19 913 frivillige 

200 159 elevtreff 
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UNGT ENTREPRENØRSKAPS KJERNEVERDIER: 

Framtid 

• Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida 

• Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping 

• Gi viktige bidrag til å skape livskraftige lokalsamfunn og global  bærekraftig utvikling 

  

Samspill 

• Lære barn og unge å samarbeide 

• Være en forutsigbar og langsiktig samarbeidspartner i spennet mellom skole, arbeids- 

og næringsliv 

• Skape møteplasser og bygge nettverk; lokalt, nasjonalt og  internasjonalt 

 

Skaperglede 

• Gi unge mennesker muligheter til å utvikle kreativitet, skaperglede og tro på seg selv 

• Motivere unge mennesker til å tenke nytt og til å skape verdier 

• Benytte «Lære ved å gjøre» i sentrum for all aktivitet 
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Nasjonale samarbeidspartnere 
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• Fylkeskommunene 

• Trondheimsregionen 

• Kommuner i begge fylker 

• Regionråd i begge fylker 

  

• HiNT 

• HiST 

• NTNU 

 

• Felleskjøpet 

• Fylkesmannens landbruksavdeling i Sør-

Trøndelag 

• Magneten  

• NTE 

• Koteng 

• Teeness 

• Sparebank1 SMN 

• Selbu Sparebank 

• NHO 

• Fremo Bemanning 

• NAV Arbeidslivssenter 

• SMSØ 

 

• Mindre messesponsorer 

• Og mange flere 
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Trønderske samarbeidspartnere 
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Styret i UE Trøndelag 

• Styreleder Karl Klingsheim (NTNU TTO) 

• Heidi Glørstad Nielsen (Trøndersk kystkompetanse) 

• Arnstein Hellem (SMN) 

• Odd Einar Aarmo (Berg Eiendom) 

• Steinar Lio (Olav Duun vgs) 

• Therese Troset Engan (NTE) 

• Per Olav Skurdal Hopsø (LO) 

• Elin Kolden (Tandem Reklame) 
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Ansatte  
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Daglig leder Anne Marit Igelsrud 

Rådgiver Ingrid Dahl Furunes  

Rådgiver Jo Esten Hafsmo 

Rådgiver Morten E. Sørlie 

Rådgiver Gisle Almlid-Larsen 

Rådgiver Ingjerd Skjefstad 

Økonomi og kontoransvarlig Thomas 

Totland 

 

Rådgiver Kristin Aas-Berntsen (UE 

Hedmark) 

 

http://www.ue.no/Trondelag/Om-

oss/Ansatte  
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UE Trøndelag skoleåret 2012/13  
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• 10 480 elevaktiviteter 

• Over 100 skoler 

• Over 1400 frivillige 

• Store fylkesarrangementer 
– Fylkesgründercamp 

– Fylkesmesser  

• Kurs for lærere 

• Samarbeid med næringslivet 
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Progresjonsmodellen 
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Hvordan kan vi bidra til økt rekruttering og nyskaping i 

næringa? 

• Være bindeledd mellom skole og næringsliv. 
– Flere av våre programmer, for eksempel Vårt lokalsamfunn trenger veiledere. 

– Gründercamper trenger gode og relevante problemstillinger, og kvalifiserte jurymedlemmer. 

– Landbrukets organisasjoner og bedrifter må kjenne sin besøkelsestid. 

 

• Bidra til kreativitet, skaperglede og tro på seg selv 
– Motivasjon til å utdanne seg innen landbruk gjennom praksisnær og tverrfaglig undervisning. 

– Lyst og kunnskap til å drive gård og næringsvirksomhet knyttet til denne gjennom våre 

programmer 

– Utdanne kreative og nyskapende elever og studenter som vil sørge for verdiskaping og ny 

næringsutvikling  i lokalsamfunnet 

 

• Sørge for kompetanse til å starte egen bedrift eller bli selvstendig 

næringsdrivende 
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Ungdomsbedrift og entreprenørskap 

• 12 prosent av de som har drevet UB har etablert egen virksomhet, mot 8 

prosent i kontrollgruppen.  Det vil si at de som har drevet UB har 50 prosent 

høyere etableringsrate enn de øvrige i samme aldersgruppe.  

 

• 46 prosent av UB-deltakerne ønsker å bli selvstendig næringsdrivende – mot 

39 prosent i kontrollgruppen.  

 

• 55 prosent av UB-deltakerne mener de har nødvendige kunnskap og 

ferdigheter for å etablere en bedrift om muligheten skulle dukke opp – mot 41 

prosent i kontrollgruppen.  

 

• 33 prosent av tidligere UB-elever har lederansvar i dag – mot 25 prosent i 

kontrollgruppen.  
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Østlandsforskning ØF-notat nr.: 17/2011 
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Entreprenørskap i opplæring lønner seg 

”Etablererfrekvensen blant elever som har deltatt i ungdoms- eller 

studentbedrift er minst dobbelt så høy som i befolkningen generelt” 

(Trøndelagsforskning 2003 og Østlandsforskning 2007)  

 

”Ønskene om å bosette seg på hjemstedet etter endt utdanning er høyere blant 

elever som har deltatt i UE program, enn elever som ikke har deltatt i slike” 

(Østlandsforskning 2008)  

 

”Undervisning i entreprenørskap bidrar til økt trivsel, selvtillit og 

skolemotivasjon” (Østlandsforskning 2007) 

 

”Undervisning i entreprenørskap kan utvikle ungdoms kreativitet, selvfølelse, 

evne til samarbeid og ansvarlighet” (Europakommisjonen 2004/06) 



ER DERE KLARE? 

DET ER VI! 

"Dette er den beste skoledagen jeg 

har hatt, ikke bare på 5.trinn, men i 

løpet av hele skolegangen!" 

 

Elev som har gjennomført Vårt 

lokalsamfunn ved Stavset skole 
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Kontakt oss: 

www.ue.no/trondelag  

 

anne.marit.igelsrud@ue.no 


