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Ungt Entreprenørskap (UE)

Er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med
utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å
utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. 

Består av et nasjonalt sekretariat (UE Norge) og 17 fylkesorgani-
sasjoner. Den desentraliserte organiseringen gjør at UE har nær-
het til skolen, lokale myndigheter og lokalt arbeids- og næringsliv.

Ble etablert 21. oktober 1997. Gjennom den europeiske 
organisasjonen JA-YE Europe samarbeider UE nært med sine
søsterorganisasjoner i 38 land i Europa. UE er medlem i den 
verdensomspennende organisasjonen JA Worldwide 

Kilde: Ungt Entreprenørskap på nett (www.ue.no)

AKTA

– Vi går for å vinne! 
� Unge konkurrerte i gode ideer

Det var ivrig tanke-
virksomhet på gang
da 140 niendeklas-
singer fra Lister
deltok på gründer-
camp på Lista tirsdag.
Både heder, ære og
penger sto på spill.

Av Åse Astri Bakka

– Vi har valgt å se på oppgaven
om Knertenland, sier Marie V.
Glendrange, Caroline S. Bre-
land, Maren Vigrestad, Martin
Bakke Sira og Joar Lende.
De seks 9. klassingene fra

Flekkefjord ungdomsskole har
benket seg rundt ett av de
mange bordene som er satt
fram i storsalen på Vestheim,
og er snart klare til å pønske
ut gode ideer som kan komme
den planlagte fornøyelsespar-
ken i Lyngdal til gode.

Treningsleir
Elevene er sammen med om

lag 135 andre jevnaldrende fra
Flekkefjord, Lyngdal og Kvi-
nesdal samlet til det Ungt En-
treprenørskap (UE) Lister har
kalt gründercamp for ungdom.
Dette er en treningsleir i krea-
tivitet og nyskaping satt i
scene av UE i samarbeid med
lokale oppdragsgivere. Også
representanter fra Universite-
tet i Agder er hentet inn som
veiledere.
Campen erstatter Vitenmes-

sen som Lister pedagogiske
senter har stått bak de seneste
tre årene.
– Det er første gang vi arran-

gerer dette, så dette er spen-
nende, smiler prosjektleder
Edvin Abrahamsen i UE Lis-
ter.
Opplegget går ut på at ele-

vene får reelle problemstilling-
er som ekte oppdragsgivere øn-
sker hjelp til å løse. 
Oppdragene kommer fra de

tre lokale aktørene Knerten-
land, Renovasjonsselskapet
for Farsund og Lyngdal, og
Nullvisjonen Lister, represen-

tert ved henholdsvis Stig Ubo-
stad, Lars Tjelland og Torstein
Salvesen.

Hjelm, søppel og park
Nullvisjonen ønsker innspill

på hvordan man skal få flere
ungdomsskoleelever til å bru-
ke sykkelhjelm, renovasjons-
selskapet lurer på om elevene
kan finne løsninger på hvor-
dan man kan hindre søppel-
dunker av plast til å blåse over
ende, hvordan man kan samle
inn glass- og metallemballasje
mer effektivt og hvordan ele-
venes skoler kan bli best på kil-
desortering og gjenvinning,

mens Knertenland lurer på
hva som skal til for å trekke
ungdom til parken, hva slags
mat som bør serveres der og
hva slags teknologi man bør
bruke for å markedsføre par-
ken.

Kan bli brukt
Elevene er delt inn i om lag

30 grupper som selv bestem-
mer hvilken utfordring de øn-
sker å ta fatt på.
Juryer bedømmer forslagene

og velger ut en finalist for hver
oppdragsgiver. Disse presente-
rer sine løsninger i plenum, før
de rangeres på 1., 2. og 3. plass.

Gulroten for ungdommene - i
tillegg til heder og ære - er
pengepremier på 3000 kroner,
2000 kroner og 1000 kroner til
de beste gruppene.
– 14-åringer ser ting med helt

andre øyne enn voksne. Vær
kreative! Det dere kommer
med kan faktisk bli brukt, var
oppfordringen fra Abraham-
sen før elevene satte i gang.
Som prosjektleder i UE bren-

ner han for nettopp entrepre-
nørskap og jobber for at det
skal bli en kultur for dette i
skolen.
– Det er mange som har gode

ideer, men få som setter dem
ut i livet. Forskning viser at
entreprenørskap i skolen fører
til flere etableringer, og det
trenger vi i Lister.

Spennende
De nevnte seks ungdom-

mene fra Flekkefjord valgte
seg som nevnt Knertenland.
Hvorfor?

– Den hadde flere oppgaver i
seg og hørtes gøy ut. Kanskje
våre ideer kommer i parken,
forteller elevene, som medgir
at pengepremiene hjelper på
arbeidslysten.
– Vi går for å vinne!
Dette er musikk i ørene for

de tre oppdragsgiverne. De for-
teller at de valgte å bli med for-
di det er spennende å se hva
ungdommene kommer opp
med.
– Jeg har en mannsalder i

skoleverket bak meg og vet
hvor kreative ungdom kan
være, smiler Torstein Salve-
sen.

– Vi skal jobbe med oppgaver knyttet til Knertenland, sier 9. klassingene Marie V. 
Glendrange (fra venstre), Caroline S. Breland, Maren Vigrestad, Martin Bakke Sira 
og Joar Lende fra Flekkefjord.

Omlag 140 9. klassinger fra Lister var samlet til idémyldring og oppgaveløsning da Ungt entreprenørskap Lister inviterte til
gründercamp på Vestheim på Lista tirsdag.

Vi legger ut videointervju
med to av ungdommene på
gründercampen på 
Lister24 onsdag formiddag.


