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Ungt Entreprenørskap sin rolle i forbindelse med miljøhovedstadsåret 

Vi i Ungt Entreprenørskap ved fylkene Akershus, Hedmark, Oslo og Østfold ønsker å gjennomføre regionvise 

Innovasjonscamper i videregående skole med fokus på bærekraft. Les mer om Innovasjonscamp her: 

https://www.ue.no/Laerere-og-forelesere/Videregaaende-opplaering/Innovasjonscamp 

Hvert fylke gjennomfører Innovasjonscamper på 5 videregående skoler i sitt fylke i løpet av høsten 2019. 

Osloregionen forfatter en eller flere problemstillinger som skolene skal jobbe med på campen. Ved 

gjennomføringen ved hver skole kåres det en vinner, som representerer sin skole og sitt fylke under en stor 

finale i Oslo rådhus medio november 2019. I finalen stiller alle vinnerne ut og deretter gjennomfører en 

pitch for en jury. Til slutt kårer juryen tre vinnere. 

 

 Ungt Entreprenørskap Akershus ved daglig leder Petter Skotland vil være ansvarlig for tiltaket på 

vegne av de fire fylkesforeningene. 

 Mål for aktivitetene er å fremme mer entreprenørskap i utdanningen, bevisstgjøre og lære ungdom 

i regionen mer om bærekraft og miljø, og synliggjøre Osloregionen som miljøhovedstad. I tillegg vil 

det fremme regionens satsing på unge mennesker inn mot et fremtidig bærekraftig samfunn. 

 Til dette tiltaket trengs det å avsettes noe penger til å frikjøpe ressurser i fylkene og til premier i 

finalen. Det trengs personer til å sitte som jury på de lokale skolene og i finalen i Oslo. Det trengs 

en person til et foredrag under finalen i Oslo med tema bærekraft. Det trengs et lokale til å 

gjennomføre finalen på. Til slutt så må Osloregionen i samarbeid med Ungt Entreprenørskap 

utarbeide problemstillingen. Det sitter mye ressurser i UE som gjennomfører aktivitetene i sitt 

fylke. 

 I prosjektgruppen trenger vi å ha med en til to fra Osloregionen + en fra hver fylkesforening i Ungt 

Entreprenørskap. Totalt 5-6 personer. 

 Tiltakene gjennomføres høsten 2019 gjennom 20 lokale Innovasjonscamper og finalen i Oslo 

rådhus 

 Milepælsplan 

Innen 1. juni    Prosjektgruppe satt 

Innen 1. september   Problemstilling klar 

Innen 1. november   20 Innovasjonscamper gjennomført 

Innen 15. november   Finalen i Oslo gjennomført 

Innen 15. desember   Evalueringsmøte og sluttrapport 

 

 Kontaktperson er: Petter Skotland, daglig leder UE Akershus, petter.skotland@ue.no, 90192256 
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Vi søker et beløp i størrelsesorden 150000,- fra Osloregionen. 

 

Budsjett: 
Inntekter 

Osloregionen     150000,- 

Totale inntekter     150000,- 

 

Kostnader 

Prosjektledelse/adm      50000,- 

Trykking materiell      20000,- 

Reisekostnader       30000,- 

Arrangementskostnader      40000,- 

Premier        10000,- 

 

Totale kostander    150000,- 

 

 

 

MVH 

 

Petter Skotland 

Daglig leder  

UE Akershus 


