
 

 

Entreprenørskap i UTV- samarbeidet med HSA. 

UE kan tilby 4 av sine programmer for ungdomstrinnet i UTV: 

1. Jobbskygging et tilbud på 8-10.trinn 

2. Økonomi og karrierevalg - 9.trinn 

3. Se mulighetene og Gründercamp (Gründer 2010)- 10.trinn  
 

 

 

1. Jobbskygging: i programmet ligger forslag til for- og etterarbeid til vgs – dagene, jobb – 

dagene (og Jobbskyggingen på 8.trinn for de skolene som bruker det). Det finnes lærerveiledning og 

nedlastbart elevmateriell. 

Tidsbruk i klasserommet: ca. 3t. i forarbeid og 3t. i etterarbeid pr.  vgs. og bedriftsbesøk. 

 

Tema og innhold i for- og etterarbeidet 

Begreper og lokal kunnskap som kan jobbes med før og etter vgs. - dager og jobb- dager. 

8.trinn 

         Nettverk og kompetanse; Hva betyr begrepene? 

  Mitt slektstre 

  Stilling og ansvarsområde 

  Intervju med tre personer du kjenner 

  Rutine, marked og arbeidsmiljø; Hva betyr begrepene? 

  Forberedelser til selve ”jobbskyggingsdagen” 

  
Etterarbeid: muntlig presentasjon for klassekamerater, 
skriftlig reportasje, takkebrev. 

 

9.trinn 

         
Næringsliv, bransje, offentlig/privat sektor: Hva betyr 
begrepene? 

  Lokale arbeidsplasser 

  
Hvorfor trenger samfunnet et variert arbeids - og 
næringsliv? 

  Marked, kunde og målgruppe: Hva betyr begrepene? 

  Disse tre arbeidsplassene vil jeg vite mer om! 

  Rutine, marked og arbeidsmiljø: Hva betyr begrepene? 

  Forberedelser til de konkrete vgs - dager og jobb- dager. 

  
Etterarbeid: muntlig presentasjon for klassekamerater, 
skriftlig reportasje, takkebrev. Evt. interessetest. 

 



 

 

10.trinn 

         
Håndverk, industri, primærnæring: Hva betyr 
begrepene? 

  Hvordan har lokalt næringsliv endret seg etter 1945? 

  Denne bedriften vil jeg vite mer om! 

  
Utdanningsprogram, yrkes - og studiekompetanse: Hva 
betyr begrepene? 

  Er dette noe for meg? Velg tre utdanningsprogram 

  Elevskygging - mitt valg 

  Forberedelser til de konkrete vgs - dager og jobb- dager. 

  
Etterarbeid: muntlig presentasjon for klassekamerater, 

skriftlig reportasje, takkebrev. 

 

 

2. Økonomi og karrierevalg: Elevaktivt program med refleksjon rundt elevenes 

interesser, ferdigheter og verdier. Elevene blir stimulert til å gjøre riktige yrkes- og utdanningsvalgene på 

bakgrunn av evner, ferdigheter og ambisjoner. Kanskje noen her vurderer å endre kurs på bakgrunn av ny 

selvinnsikt. Programmet er tenkt brukt på 9.trinn. 

 

Tidsbruk i klasserommet: 2 x 3t. – hvorav banken vil komme 2t. i klasserommet og orientere om fornuftige  

valg knyttet til personlig økonomi, sparing, kreditt osv.  

 

 

 

 

 

3. Gründercamp som alternativ til Jobb – dager (Gründer 2010)                

– planlagt tilbud til elevene om høsten på 10.trinn. Påmelding med påmeldingsfrist hos HSA. 

3 regionale 3-dagers arrangement som HSA og UE arrangerer i fellesskap: lokalisert på Karmøy – Haugsund – 

Tysvær.   

Tema: bli kjent med gründeregenskaper, se viktigheten av verdiskaping, møte med lokale gründere, være 

”gründer” i en gründercamp i samarbeid med lokale bedrifter. 

 

Dag 1: Programmet ”Se mulighetene” 

Dag 2: Møte med lokale gründere + bedriftsbesøk som forarbeid til gründercampen  

Dag 3: Gründercamp 

 

 

 

 

 


