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1. Innledning 
 

Dokumentet presiserer hva som menes med entreprenørskap og hvorfor dette er viktig, hva som er 

status på dette området i Rogaland i dag og det setter ord på hvor vi ønsker å være om fire år. 

Veikartet peker på tre satsingsområder som det er særlig viktig for å komme dit vi ønsker. Veikartet 

angir konrekte mål og tiltak på disse tre satsingsområdene. Delene i veikartet kan illustreres slik: 

 

 

 

Fylkestinget gjorde 12. desember 2017 følgende vedtak: 

 

Med bakgrunn i dette vedtaket ble det i 2018 utarbeidet “Veikart for entreprenørskap i den 

videregående opplæringen i Rogaland 2019-2022". Dette veikartet ble vedtatt på Fylkestinget i 

desember 2019 og har siden vært grunnlaget for entreprenørskapsaktivteten i den videregående 

skolen i Rogaland. De siste fire årene har gitt gode resultater og det er et sterkt ønske at arbeidet 

med entreprenørskap i opplæringen videreføres. Utviklingen skyldes blant annet at Veikartet har 

fungert som en god plan å følge både for RFK, UE og skolene. Det er viktig å bevare og videreføre!  

 

Hvor er vi nå?

Kunnskapsgrunnlag

•Kunnskapsgrunnlag:

•Entreprenørskap i den videregående opplæringen

•Ungt Entreprenørskap

•Satsingsområder for utdanning og arbeidsliv i Rogaland

•Aktivitetsutvikling 2018-2022

Hvor vil vi?

•Tiltak på tre satsingsområder:

•1: Tett kobling til RFK sine egne satsingsområder innenfor 
utdanning og næringsliv

•2 : Skolenes ledergruppe har forankret entreprenørskap 
som metode

•3: Lærerne benytter entreprenørskap som metode i egen 
undervisning med støtte og veiledning fra UE 

Veien fram?

•Beskrive ønsket situasjon i 2026:

•Visjon og målsetninger.

«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.» 

Hensikten med veikartet er å få et felles forpliktende grunnlag for videre utvikling av entreprenørskap i 

den videregående opplæringen i Rogaland i den neste fireårsperioden. 
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Dette veikartet avløser derfor “Veikart for entreprenørskap i den videregående opplæringen i 

Rogaland 2019-2022" og viderefører flere av ambisjonene der. 

«Alle elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring» er hovedmålet i dokumentet 

«Satsingsområder for videregående opplæring i Rogaland 2021-2025». I den nye Nærings- og 

innovasjonsstrategien i Rogaland er visjonen «å bidra til innovasjon for bærekraftig utvikling». Dette 

veikartet har til hensikt å knytte seg tettere til visjonene og satsingsområdenee som er utpekt i både 

for opplæring og næring i Rogaland Fylkeskommune (RFK). 

RFK har siden etableringen av Ungt Entreprenørskap Rogaland (UE) i 1999 vært en viktig 

samarbeidspartner i UE sitt arbeid. Det har gjennom 23 år bidratt til at mer enn 46.000 elever har fått 

mulighet oppleve en virkelighetsnær og mer praktisk undervisning hvor de har fått bruke sin 

kompetanse og sine evner til å tenke nytt og skape verdier for andre.  

Veikartet viser til at UE fortsatt er den foretrukne samarbeidspartneren for å styrke satsingen på 

entreprenørskap i undervisningen i den videregående opplæringen i Rogaland. Dette gjøres selvsagt 

også for å realisere og ambisjonene i LK20. 

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

bidrar til verdiskaping, uansett fagområde og virksomhet.  

I fremtidens skole skal elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. De skal lære og 

omsette ideer til handling. Gjennom å skape verdi for andre, som en del av undervisningen, skapes 

motivasjon og mestring som fremmer lærelyst og gode skolehverdager.  

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. 

 

2. Veikartets visjon og mål 
Visjonen for satsingen på entreprenørskap i den videregående opplæringen i Rogaland kan uttrykkes 

på denne måten: 

«Vi utdanner verdiskapere – for å skape mere og inkludere flere!» 

Hovedmål 
Alle elever i videregående opplæring skal møte entreprenørskap i utdanningen:  

Vi vil at elevene utvikler de egenskaper og kompetanser som er viktig både for den enkelte elev og 

for framtidens arbeids- og næringsliv i Rogaland.  

Aktivitetsmål 

 

De konkrete satsingsområdene for hvordan dette kan oppnås beskrives i neste kapittel. 

 

Innen skoleåret 2025/26 ønsker vi at: 

• 20% av elevene (beregnet ut fra antall elever på vg2) driver Ungdomsbedrift. I 2026 vil det 

utgjøre ca 1.300 elever.  

• 50% av elevene gjennomfører Innovasjonscamp og/eller Sjef i eget liv. 

 



   
 

6 
 

3. Veikartets satsingsområder 
 

Satsingsområde 1: Tett kobling til RFK sine egne satsingsområder innenfor utdanning 

og næringsliv. 
Ved å ta i bruk entreprenørskap som metode i klasserommet vil skolene bidra til å styrke arbeidet 

med å oppfylle de mål og satsingsområder som RFK har vedtatt både for utdanning og næringsliv. 

Entreprenørskap som metode bidrar til konkrete og praktiske løsninger for å oppfylle 

satsingsområdene innenfor utdanning. Det er også et sterkt ønske at næringsstrategien, og 

muligheter for verdiskapning innenfor denne, blir kjent for langt flere av Rogaland sine unge 

innbyggere på et tidlig stadium.  

 Det gjøres ved følgene tiltak: 

Opplæringsseksjonen og UE: 

• Videreføring av at entreprenørskapsaktiviteten synliggjøres i Kvalitetsmeldingen for 

videregående opplæring 

• UE gir en status på Veikartet en gang i året i Opplæringsutvalget. Gjerne med fokus på 

elevenes stemme, her kan elever bidra! 

• UE inviteres inn på Opplæringsavdelingens arenaer der det er naturlig. F eks Rektormøter, 

Rogalandskonferansen, og lignende. 

• Opprettholder en kontaktperson fra både opplæringsseksjonen og næringsseksjonen med 

ansvar for oppfølging og implementering av Veikartet. 

Næringsseksjonen og UE: 

• Bruke næringsstrategien sine fire satsingsområder som tema på Innovasjonscamper. Bidra 

med kompetanse og tid i gjennomføringen av disse.  

• Vurdere eierskap til prisen for “Størst verdiskapningspotensiale” under Fylkesmesterskapet 

for ungdomsbedrifter for å synliggjøre viktigheten av framtidig verdiskapning i Rogaland. 

• Gjøre RFK sine tilbud for verdiskaping og innovasjon mer kjent for skolene og lærere. F eks. 

kan Skape sine kurs for gründere være nyttige for ungdomsbedrifter.  

• Tilgjengeliggjøre/lage oversikt over nettverk i virkemiddelapparatet som gjør det enklere for 

skoler å ta kontakt i disse miljøene (Innovasjon Norge, Skape, Valide, næringshager, osv) 

• Sammen med UE ta en gjennomgang av RKF sine egne virkemidler knyttet til 

næringsutvikling for å se om det finnes muligheter og koblinger mot aktiviteter og satsinger. 

• Legge til rette for at regionsrådene kan få en årlig status fra UE. Her kan elever inviteres med. 

• Legge til rette for at UE, lærere og elever kan delta på aktuelle arenaer i Næringsseksjonens 

regi. 
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Satsingsområde 2: Skolenes ledergruppe har forankret entreprenørskap som metode 
Skoleledelsen forankrer entreprenørskap i egne utviklingsplaner slik at det utvikles 

profesjonsfelleskap for å sikre en langsiktig og forutsigbar satsing. Dette har klar sammenheng med 

LK20 samt RFK sine satsingsområder for den videregående opplæringen.  (Se kunnskapsgrunnlaget.) 

Det gjøres ved følgende tiltak: 

Skolene: 

• Det sikres at skolelederne vet hva entreprenørskap i undervisningen innebærer og hvordan 

dette kan være et godt verktøy for å oppfylle LK20 og RFK sine egne satsingsområder 

innenfor videregående opplæring. 

• Økt fokus på samarbeid og erfaringsdeling mellom lærere som bruker entreprenørskap som 

metode på den enkelte skole. Dette for å fremme og styrke profesjonsfellesskap og få mer ut 

av arbeidet som gjøres.  

• Økt fokus på entreprenørskap i yrkesfag. Tverrfaglig samarbeid mellom programfag og 

fellesfag vektlegges.  

• Lærere gis tid og rom til å delta på kurs i regi av UE for å tilegne seg den kompetansen som 

trengs for å ta programmer og metoder i bruk i eget klasserom. 

• Skolen har entreprenørskapskoordinator som legger til rette for samhandling og aktivitet ved 

skolen. 

• Instruksen for entreprenørskapskoordinator følges og det legges til rette for at koordinatoren 

får rom til å utøve rollen for å lykkes med satsingen på egen skole. 

 

Opplæringsseksjonen og UE: 

• Videreføring og utvikling av entreprenørskapskoordinator-rollen: 

o Revidere instruks for entreprenørskapskoordinator og sørge for at alle skoler tar den 

i bruk. 

o Utarbeide “fem tips til entreprenørskapskoordinator for å lykkes med satsingen på 

egen skole”. 

• Videreføring og utvikling av Entreprenørskapsforum: 

o Gjennomføres fysisk to ganger i året.  

o Sørge for godt innhold som sikrer at det er attraktivt, inspirerende og lærerikt å være 

en del av forumet. 

o Legge forumet fysisk til ulike arenaer som bedrifter, organisasjoner eller 

utdanningsinstitusjoner 

o Etablere månedlige, digitale møter for å bygge relasjon mellom 

entreprenørskapskoordinatorene i hver region. Erfaringsdeling og trygghet. 

o Aktivisere kanalen for entreprenørskapskoordinatorene på Teams for å ta ned 

terskelen for å stille spørsmål og dele erfaringer. 

o Vurdere en “mentorordning” for nye koordinatorer for å skape trygghet i rollen. 
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Satsingsområde 3: Lærerne benytter entreprenørskap som metode i egen 

undervisning med støtte og veiledning fra UE  
Elevene skal lære gjennom å ta fatt på reelle problemstillinger hvor de foreslår løsninger som skaper 
verdi for andre. UE skal med sin kompetanse og engasjement støtte og veilede lærerne med å se 
muligheter for, og ta i bruk, entreprenørskap som metode i klasserommet. 
 

Det gjøres ved følgende tiltak: 

Skolene: 

• Det sikres at lærere vet hva entreprenørskap i undervisningen innebærer og hvordan dette 

kan være et godt verktøy for å oppfylle LK20 og RFK sine egne satsingsområder innenfor 

videregående opplæring. 

• Lærere deltar på kurs i UE sine programmer før de tar dem i bruk i eget klasserom. 

• Det sikres at det hvert år er lærere som gjennomfører etter- og videreutdanning innenfor 

entreprenørskap. Denne kompetansehevingen settes i system og det kan søkes om ressurser 

til etter- og videreutdanning. 

UE: 

• Sette opp og gjennomføre årshjul med arrangementer og kurs for elever og lærere som 

deltar i Ungdomsbedrift. 

• Arrangere kurs for lærerne i programmene beskrevet i Veikartet. 

• Arrangere nettverkssamling for Ungdomsbedriftslærere en gang i året. Målet er 

erfaringsdeling, inspirasjon og faglig påfyll. 

• Være en sparringspartner og veileder for lærere som ønsker å ta i bruk entreprenørskap i 

egen undervisning.  

• Stille opp på planleggingsdager og andre arenaer der vi blir forespurt om deltakelse. 

• Kartlegge potensiale og tilpasse tilbud slik at flere lærere tar Ungdomsbedrift i bruk som 

undervisningsmetode på yrkesfag. Spesielt Bygg- og anleggsteknikk, Elektro og datateknologi 

samt Teknologi- og industrifag.  
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4. Konklusjon: Veikartet styrker RKF sine 

satsingsområder for skole og næringsliv! 
 

UE sin 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.  

Det er viktig å utvikle en kultur på skolene for å bruke entreprenørskap som pedagogisk metode. Vi 

trenger skoleledere som oppmuntrer lærere til å tørre å prøve ut nye metode og lærere som ser 

verdien av å utvikle entreprenørskapskompetanse hos elevene. Vi må løfte frem gode eksempler fra 

klasserom og verksted og sammen utvikle metoder som støtter opp om intensjonene i fagfornyelsen. 

 

For å lykkes med Veikartet foreslås følgende aktivitetsplan: 
 

Beskrivelse av aktivitet Ansvarlig Frist 

Satsingsområde 1: 

Tett kobling til RFK sine egne satsingsområder innenfor utdanning og næringsliv. 
• Forankre EiU i faggruppe for Virkemidler ved Næringsseksjonen Adm RFK 01.09.22 
• Invitere til status på Veikartet en gang i året i Opplæringsutvalget Adm RFK  

Løpende 
• Videreføre at entreprenørskapsaktiviteten synliggjøres i Kvalitetsmeldingen for 

videregående opplæring. 

Adm RFK  
Løpende 

• EiU presenteres årlig på Rogalandskonferansen Opplærings-
sjef 

Løpende 

• Skoleldelsen innviteres inn Fylkesmesterskap for Ungdomsbedrifter Opplærings-
sjef 

 
Løpende 

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

Adm RFK  
Løpende 

• Videreføre ordningen med at skoler kan søke om midler for å gjennomføre 
entreprenørskapsaktivitet. 

Fylkestinget 01.01.23 

• Invitere til status på Veikartet en gang i året i Regional- kultur. Og 
næringsutvalget.  

Adm RFK  
Løpende 

• Vurdere eierskap til prisen for «Størst verdiskapningspotensial» under 
Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter 

Adm RFK + 
UE 

 
01.12.22 

• Utarbeide oversikt over tilbud fra RFK sitt virkemiddelapparat til skolene (F eks 
kurs fra Skape)   

Adm RFK  
01.09.22 

• Lage oversikt over eget nettverk i virkemiddelapparatet til bruk for skoler som 
ønsker å komme i kontakt 

Adm RFK  
01.09.22 

• Gjennomgang av RFK sine egne virkemidler knyttet til næringsutvikling. Adm RFK + 
UE 

 
01.12.22 

Satsingsområde 2: 

Skolenes ledergruppe har forankret entreprenørskap som metode 
 

• Revidere instruks for entreprenørskapskoordinator og sørge for at alle skoler 
tar den i bruk  

• Utarbeide “fem tips til entreprenørskapskoordinator for å lykkes med 
satsingen på egen skole”.  

Adm RFK + 
UE 

 
01.10.22 
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Videreføre og utvikle entreprenørskapsforum: 
• Planlegge og kalle inn til fysiske møter to ganger i året. 

• Etablere månedlige, digitale møter for å bygge relasjon mellom 
entreprenørskapskoordinatorene i hver region.  

• Aktivisere kanalen for entreprenørskapskoordinatorene på Teams for å ta ned 
terskelen for å stille spørsmål og dele erfaringer.  

• Vurdere en “mentorordning” for nye koordinatorer for å skape trygghet i 
rollen.  

Adm RFK + 
UE 

 
01.10.22 

• Sørge for at alle skoler har entreprenørskoordinator  

• Sørge for at entreprenørskapskoordinatoren kan utføre rollen ihht instruks. 

Rektorer  
Løpende 

• Forankre entreprenørskap i egne utviklingsplaner og utvikle 
profesjonsfellesskap for å sikre langsiktig og forutsigbar satsing. 

Rektorer  
Løpende 

• Øke fokuset på entreprenørskap i yrkesfag samt tverrfaglig samarbeid mellom 
programfag og fellesfag. 

Rektorer  
Løpende 

Satsingsområde 3:  

Lærerne benytter entreprenørskap som metode i egen undervisning med støtte og veiledning 
fra UE  
 

• Sette opp og gjennomføre årshjul med arrangementer og kurs for elever og 
lærere som deltar i Ungdomsbedrift. 

• Arrangere kurs for lærerne i programmene beskrevet i Veikartet. 

• Arrangere nettverkssamling for Ungdomsbedriftslærere en gang i året. Målet 
er erfaringsdeling, inspirasjon og faglig påfyll. 

• Være en sparringspartner og veileder for lærere som ønsker å ta i bruk 
entreprenørskap i egen undervisning.  

• Stille opp på planleggingsdager og andre arenaer der vi blir forespurt om 
deltakelse. 

• Kartlegge potensiale og tilpasse tilbud slik at flere lærere tar Ungdomsbedrift i 
bruk som undervisningsmetode på yrkesfag. Spesielt Bygg- og anleggsteknikk, 
Elektro og datateknologi samt Teknologi- og industrifag 

UE Løpende 

• Synliggjøre og legge til rette for at lærere får kunnskap og kompetanse på 
entreprenørskap i undervisningen og hvordan dette kan være et godt verktøy 
for å oppfylle LK20 og RFK sine egne satsingsområder innenfor videregående 
opplæring. 

• Legge til rette for at lærere deltar på kurs i UE sine programmer for å kunne ta 
disse i bruk i egen undervisning. 

Rektorer Løpende 
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Kunnskapsgrunnlag  
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5. Entreprenørskap i den videregående opplæringen 
De siste tiårene har vi sett en økende erkjennelse av at det er viktig å utvikle og ta i bruk hele 
befolkningens kreativitet og skaperkraft for at vi skal øke verdiskapningen i samfunnet og 
livskvaliteten til den enkelte. Denne erkjennelsen ser vi også fotavtrykk av Læreplanverket for 
Kunnskapsløftet 2020 (LK20): LK20 skal gjøre barn, unge og voksne i Norge enda bedre kvalifisert til å 
ta del i og utforme framtidssamfunnet. Entreprenørskapskompetanse vil være helt avgjørende for å 
lykkes med dette.  
 

5.1 LK20 sin betydning for entreprenørskap 
LK20 fremhever betydningen av å utvikle ferdigheter hos elever som i stor grad samsvarer med det å 
utvikle entreprenørskapskompetanse.  
 
Formålsparagrafen i opplæringsloven uttrykker det på denne måten: 
«Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og 
for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og 
utforskartrong.» 
 
LK20 og læreplanene er fulle av kompetansemål der elevene skal produsere, lage, bearbeide, utvikle, 
undersøke, reflektere og utforske. For å nå disse målene er det blitt vanligere med arbeidsformer der 
elevene må bruke sin kreativitet til å skape noe nytt og jobbe mer utforskende. Disse arbeidsformene 
gir elevene entreprenørskapskompetanse ved at de får trening i de ferdigheter som skal til for å 
skape verdier for seg selv og for andre.  
 
På denne bakgrunnen kan entreprenørskap i utdanning forstås på tre måter: 

• 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 

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

bruker entreprenørskap som pedagogisk metode. 
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Selv om entreprenørskap brukes som en samlebetegnelse, representerer kreativitet, innovasjon og 

entreprenørskap tre ulike faser i en prosess:

 

Den kompetansen som skal til for å lykkes i den nevnte prosessen, vil vi i dette dokumentet kalles 

entreprenørskapskompetanse. De internasjonale organisasjonene som arbeider med 

entreprenørskap i utdanningen, regner følgende ferdigheter og egenskaper som hovedelementer i 

entreprenørskapskompetanse: 

• kreativitet  
• gjennomføringsevne  
• selvtillit  
• samarbeidsevne  
• å ta ansvar  
• å ta initiativ  
• evne til problemløsning 
 

Følgende oversikt viser sammenhengen mellom sentrale deler av innholdet i LK20 og elementene i 

entreprenørskapskompetanse: 

Innhold i LK20 Elementer i 
entreprenørskapskompetanse 

Nytt kompetansebegrep: 

• Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og 
ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente 
og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse 
innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning. 

 

• Kreativitet 

• Evne til problemløsning 

• Gjennomføringsevne 

Overordet del av læreplanverket – verdigrunnlaget:  

• Skolen skal bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiller 
spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning og handler 
med etisk bevissthet. 
 

 

• Å ta initiativ 

• Å ta ansvar 

• Evne til problemløsning 
 
 

Kreativitet
Sette sammen kunnskap og 

ferdigheter til en ide

Innovasjon
Omforme ideer til noe 

praktisk anvedbart

Entreprenørskap
Bruke innovasjon til 

verdiskapning
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• Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og 
utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og 
omsette ideer til handling. 
 

• Kreative og skapende evner bidrar til å berike samfunnet. 
Samarbeid inspirerer til nytenkning og entreprenørskap, slik at 
nye ideer kan omsettes til handling. Elever som lærer om og 
gjennom skapende virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke 
seg på ulike måter, og til å løse problemer og stille nye 
spørsmål. 

• Kreativitet 

• Evne til problemløsning 

• Gjennomføringsevne 
 
 

• Kreativitet 

• Evne til problemløsning 
Gjennomføringsevne 

Overordet del av læreplanverket – prinsipper for læring, utvikling og 
danning:  

• Elevens identitet og selvbilde, meninger og holdninger blir til i 
samspill med andre. Sosial læring skjer både i undervisningen 
og i alle andre aktiviteter i skolens regi.  
 

• Skolen skal gi rom for dybdelæring slik at elevene utvikler 
forståelse av sentrale elementer og sammenhenger innenfor 
et fag, og slik at de lærer å bruke faglige kunnskaper og 
ferdigheter i kjente og ukjente sammenhenger.  
 

• Skolen skal bidra til at elevene reflekterer over sin egen 
læring, forstår sine egne læringsprosesser og tilegner seg 
kunnskap på selvstendig vis.  

 
 

• Samarbeidsevne 

• Selvtillit 
 
 

• Evne til problemløsning 
 
 
 
 

• Selvtillit 

• Å ta ansvar 

Overordet del av læreplanverket – tverrfaglige temaer:  

• Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke 
faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet 
skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og 
motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best 
mulig måte. Aktuelle områder innenfor temaet er (….) forbruk 
og personlig økonomi.  
 

• Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen 
skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, 
verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i 
demokratiske prosesser(….). De skal øve opp evnen til å tenke 
kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere 
uenighet.  
 

• Gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle kompetanse 
som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og 
miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og 
valgene til den enkelte har betydning. 

 

• Selvtillit 

• Å ta ansvar 

• Evne til problemløsning 

• Gjennomføringsevne 
 
 
 

• Samarbeidsevne 

• Selvtillit 
 
 
 
 

 

• Å ta ansvar 

• Evne til problemløsning 

• Gjennomføringsevne 
 

Overordet del av læreplanverket – prinsipper for skolens praksis:  

• Elevmedvirkning må prege skolens praksis. Elevene skal både 
medvirke og ta medansvar i læringsfellesskapet som de skaper 
sammen med lærerne hver dag.  
 
 

• Ved å bruke varierte læringsarenaer kan skolen gi elevene 
praktiske og livsnære erfaringer som fremmer motivasjon og 

• Å ta ansvar 

• Å ta initiativ 

• Kreativitet 

• Evne til problemløsning 
 

 

• Evne til problemløsning 
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innsikt. Lokalmiljøets og samfunnets engasjement kan bidra 
positivt til skolens og elevenes utvikling.  
 

• Elever som opplever mestring, motiveres til å bli mer 
utholdende og selvstendige. Prøving og feiling kan være en 
kilde til læring og erkjennelse, og elevene skal oppfordres til å 
prøve seg også når det er usikkert om de vil lykkes. Det er 
skolens oppgave å gi elevene trygghet til å krysse grenser og 
prøve noe vanskelig. 

 
 
 

• Å ta ansvar 

• Selvtillit 

• Kreativitet 

• Evne til problemløsning 
 
 

 

Som oversikten viser, vil en styrket satsing på entreprenørskap i skolen være et sentralt virkemiddel 

for å realisere ambisjonene i LK20. En måte å få til dette på er å la flere elever ta i bruk programmene 

til Ungt Entreprenørskap, som alle som vil drive tverrfaglig, utforskende og nyskapende opplæring, 

kan bruke. Samarbeidet mellom skolene og Ungt Entreprenørskap bør derfor styrkes. 

 

6. Ungt Entreprenørskap 
6.1 UEs samfunnsoppdrag  
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 25 års aktivitet i 

Norge er aktiviteten og nettverket stort. UE tilbyr ulike programmer fra 1. klasse til høyere 

utdanning. I Rogaland har UE hatt aktivitet siden 1999 og de siste fire årene har aktiviteten økt kraftig 

både i grunnskolen og den videregående opplæringen. 

 

6.2 UE sine program og tilbud for videregående opplæring 
UE har disse tilbudene til videregående skoler i Rogaland 

Ungdomsbedrift (UB) gir elever erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer. De jobber i 

grupper og får erfaring med å starte, drive og avvikle egen bedrift gjennom et skoleår. Lærer er 

veileder og bedriften skaffer seg en mentor fra lokalt næringsliv.  Elevene arbeider ut fra en konkret 

idé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. Formålet er å oppfylle 

kompetansemål innenfor aktuell studieretning/programfag samtidig som elevene utvikler 

entreprenørskapskompetanse. 

Innovasjoncamp (IC) er en undervisningsmetode med fokus på kreativitet og nyskaping. Elevene får 

et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på .Oppdraget 

blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Ideutviklingsprosessen kan 

inspirere til forretningsideer og anbefales derfor også å brukes som et kick off til Ungdomsbedrift. 

UE tilbyr 1-2 regionale Innovasjonscamper årlig hvor de skolene som ønsker å delta kan melde seg 

på. Utover dette oppfordres skolene på det sterkeste til å bygge kompetanse til å gjennomføre IC på 

egen hånd. UE bistår selvsagt med veiledning, støtte og nettverk der det trengs.   

UE  sitt samfunnsoppdrag som er å bygge bro mellom skole og arbeidsliv. Det gjøres 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. 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.  
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Sjef i eget liv! Et program på tre skoletimer som utfordrer elevene i tema innenfor personlig økonomi. 

Programmet passer godt i samfunnsfag på 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.  

Elevarrangementer for Ungdomsbedrift: UE gjennomfører flere arrangementer for elever som deltar i 

Ungdomsbedrift. Det er opp til lærerene å avgjøre hvorvidt elevene skal delta. Dette kan være Kickoff 

ved skolestart, syretest av forretningsideer, regnskapskurs, IA-sertifisering, HR-kurs og 

Fylkesmesterskap.  

Lærerkurs og nettverkssamlinger: UE arrangerer lærerkurs både i Ungdomsbedrift, Innovasjonscamp 

og Sjef i eget liv. UE arrangerer også årlige nettverkssamlinger for lærere som driver ungdomsbedrift 

hvor hensikten er erfaringsdeling, faglig utvikling og inspirasjon.  

Lærerportal: Alle lærere har tilgang til å opprette egen bruker på UE sin lærerportal. Her finnes 

lærerveiledninger, oppdatert informasjon samt aktuelt og nyheter.  

 

6.3 Entreprenørskap som pedagogisk metode 
Entreprenørskap i undervisningen er samtidig langt mer enn UE sine programmer. Det sentrale er at 

lærere finner gode måter å arbeide på for å utvikle elevenes rolle i den retningen som LK20 initierer, 

der elevene skal kunne utvikle kritisk tenkning, kreativitet, analytiske ferdigheter og se muligheter.  

Elever bør møte arbeidsformer i skolen som gjør at de kan omsette ideer til muligheter, jobbe 

tverrfaglig og ha kontakt med lokalt næringsliv. Det vekker nysgjerrighet, motivasjon og lærelyst hos 

mange elever.  

UE sine programmer bygger derfor på fem kriterier, kalt VEKST-kriteriene. Disse utgjør 

grunnstammen i et godt entreprenørielt undervisningsopplegg: 

Verdiskaping: 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.  

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 reelle, virkelighetsnære problemstillinger 

som skaper interesse og engasjement (autentisitet). Her kommer også eksterne veilederne 

inn, samt kontakten med lokalt nærings- og arbeidsliv. Det betyr mye for elevers mestring og 

motivasjon å bli sett og anerkjent 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 

https://portal.ue.no/logg-inn
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sammenhenger. UE jobber ikke bare på et felt: entreprenørskap er forankret i LK20 og skal 

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

undervisningsopplegg som går på tvers av fagene samt å sikre at de tverrfaglige temaene 

definert i LK20 kobles på der det er relevant. 

6.4 Den aktive elev  
En av grunnpilarene til entreprenørskap som pedagogisk metode er den aktive elev. Ikke bare aktiv i 

form av å utføre, men vel så mye i form av å initiere, utforske og utvikle. Det innebærer at elevene 

må gis reell innflytelse i ulike deler av undervisningen, noe som også er i tråd med temaer i 

Elevundersøkelsen og hva som fremheves som viktig i helsefremmende opplæring. Elevene er f.eks. 

selv med på å utforme problemstillinger de skal belyse, de er med på å bestemme hvordan de skal 

finne relevant informasjon, de må ofte oppsøke miljøer utenfor skolen for å finne svar og de 

samarbeider for å få et resultat som er relevant for dem selv og samfunnet. Dette gjør at det kan 

være enklere for elever å se relevansen i fagene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Det er en viktig motivasjon at 

det er praktisk tilnærming til 

mange kompetansemål. 

Elevene skjønner hvorfor vi 

gjør det vi gjør i ulike fag.» 

 

 

«Ungdomsbedrift bidrar mest 

til å skape mestring og det at 

man får fram egenskaper som 

har vært gjemt i den enkelte.» 

«Det er et «annerledesfag» hvor 

alle har mulighet til å hevde seg 

og et fag hvor elevene sier at de 

lærer mye og forstår hvorfor de 

skal lære det vi lærer -altså 

er/blir elevene ofte ganske 

motiverte for faget. 

Fra lærerundersøkelsen for 

ungdomsbedriftslærere 2020 
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7. Satsingsområder for utdanning og arbeidsliv i 

Rogaland 
 

 
 

7.1 Utdanning: Satsingsområder for videregående opplæring i Rogaland 2021-2025 
Rogaland Fylkeskommune har vedtatt fire satsingsområder for videregående opplæring i perioden 

2021-2025. I innledningen til satsingsområdene heter det at: 

 

De fire satsingsområdene er: 

1. Fremme godt Læringsmiljø 

2. Vektlegge en aktiv elev- og lærlingerolle 

3. Kvalifisere til arbeid og studier 

4. Utvikle profesjonsfellesskap 

 

UE er skrevet inn som eksempel på god praksis under punkt 2. Det er grunn til å tro at UE også kan 

styrke de tre øvrige satsingsområdene. Her er noen eksempler: 

1.Fremme godt Læringsmiljø: «Det er god sammenheng mellom opplæringen i fellesfag og 

programfag».  

–  Noen av skolene som bruker Ungdomsbedrift som metode velger å koble norsk tett på arbeidet 

med programfagene på yrkesfaglige studieretninger. F eks vurderes elevene i norsk når de holder 

bedriftspresentasjon eller utarbeider forretningsplan og markedsføringsmateriell. Det gjør at elevene 

oppdager relevansen av norsk og finner større motivasjon til å jobbe med faget. 

 

3.Kvalifisere til arbeid og studier: alle punkt 

–  UE sine undervisningsmetoder er tuftet på kriterier som trener og kvalifiserer elevene i 

kompetanser som i aller høyeste grad er relevant når de skal ut i arbeidslivet.  

 4.Utvikle profesjonsfellesskap «Videreutvikle og styrke faglig-pedagogisk kompetanseutvikling og 

etterutdanning gjennom nettverksbygging og fellesarenaer» og «Ansatte i skolen må jevnlig reflektere 

over sammenhengen mellom opplæring i fag og de overordnede målene, verdiene og prinsippene for 

opplæringen». 

–  Flere skoler jobber i tverrfaglige team rundt ungdomsbedrift og/eller Innovasjonscamp. UE 

fasiliterer og arrangerer nettverkssamlinger og arenaer for lærere på tvers av skoler hvor 

målsetningen er erfaringsdeling, faglig utvikling og inspirasjon.  

 

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

 

«Satsingsområdene skal gi retning for arbeidet i videregående opplæring i Rogaland og motivere til 

å skape enda bedre resultater i fellesskap. (…) Hovedmålet med satsingsområdene er at alle elever 

og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring.» 
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7.2 Arbeidsliv: Nærings- og innovasjonsstrategi i Rogaland 
Fylkestinget vedtok i 2020 en ny nærings- og innovasjonsstrategi for Rogaland. 

Fire satsingsområder er utpekt i strategien:  

1. Ren energi og maritim framtid 

2. Mat 

3. Reiseliv og opplevelse 

4. Smarte samfunn. 

Kompetanseprinsippet i nærings- og innovasjonsstrategien vektlegger betydningen av at 

opplæringstilbudene i fylket må dimensjoneres for framtidige behov. Koblingen mellom akademia og 

næringsliv må sikres gjennom regionale og nasjonale virkemidler.  

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

generelt, og vår region, spesielt. Koronapandemien har ytterligere forsterket korreksjonen. 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. Det er derfor et sterkt ønske å knytte 

næringsstrategien tettere opp mot arbeidet med entreprenørskap i utdanningen.  

Elever trenes gjennom UE sine programmer på ferdigheter og egenskaper som utgjør 

entreprenørskapskompetanse. 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.  

 

8. Aktivitetsutvikling 2018-2022  
Før veikartet trådte i kraft hadde arbeidet med entreprenørskap i den videregående opplæringen i 

Rogaland lenge holdt seg på samme nivå. De skolene som drev ungdomsbedrift var stort sett de 

samme, det kom sjelden nye skoler eller lærere til som valgte å ta UE sine program og metoder i 

bruk. 

Implementeringen og forankringen av veikartet har virkelig gitt resultater! Utviklingen skyldes blant 

annet at Veikartet har fungert som en god plan å følge både for RFK, UE og skolene. Innføringen av 

LK20 har også gjort sitt til at flere skoler og lærere ser at UE sitt tilbud er med på å oppfylle flere av 

ambisjonene og kravene som ligger i den.  

Nærings- og innovasjonsstrategiens mål er «å forenkle og samskape løsninger for framtiden.  

Visjonen er å bidra til innovasjon for bærekraftig utvikling. Nærings- og innovasjonsstrategien har 

tre overordnede prinsipper: kompetanse, omstilling og endringsvilje samt koordinering og 

samarbeid.» 
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Vi hadde som mål å mer enn doble antall elever som driver ungdomsbedrift i løpet av et år. Fra 570 

elever i 2017/18 til 1.250 elever i 2021/22. Skoleåret 2019/20 tok det helt av med 33% vekst i 

Ungdomsbedrift fra året før. Samme år nådde vi også målsetningen om at 50% av elevene skulle 

delta i Innovasjonscamp og/eller Sjef i eget liv.  

Pandemien gjorde imidlertid sitt til at vi mistet den gode medvinden vi hadde i seilene. Det ble 

krevende å opprettholde like høy aktivitet for både lærere og UE med rødt nivå på skolene og stor 

grad av hjemmeundervisning. Det ser heldigvis ut til at aktiviteten er i riktig utvikling igjen. Det kan 

skyldes at kjennskap til, og forankring av, entreprenørskap som undervisningsmetode har styrket seg 

i løpet av de fire årene Veikartet har vært gjeldende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overordnet mål i Veikartet 2019-2022:  

20% av elevene driver UB i løpet av den videregående utdanningen innen skoleåret 2021/2022. 

(Økning:  680 elever fra skoleåret 2017/18) 

50% av elevene gjennomfører Innovasjonscamp og/eller Sjef i eget liv innen skoleåret 2021/2022. 

(Økning:  3.000 elever fra skoleåret 2017/18) 

 



   
 

22 
 

8.1 Aktivitetstall pr mars 2022 
 

  
Firgur 1: Tall pr 28.03.2022. Utvikling i antall og andel elever som driver Ungdomsbedrift. Målet var 1.250 elever innen 

2021/22. Med pandemi i to år er dette gode resultater. Andel er beregnet ut fra antall elever på VG2 i Rogaland. (kilde: 

Udir.no og Ungt Entreprenørskap) 
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«Jeg har lært mye om meg 

selv, hva jeg tørr å gjøre og kan 

få til når jeg utfordrer meg på 

noe jeg er redd for.» 

 

«Samarbeid, team og 

konfliktløsning er viktig læring. 

At vi alle er ulike har jeg lært 

mye av.» 

 

 

«Jeg er veldig fornøyd med hele 

læringsprosessen. Jeg har lært 

mye som er relevant i flere fag.» 

 

Sitat fra elever, Innsiktsundersøkelse 

om Ungdomsbedrift 2021 
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Figur 2: Tall pr 28.03.2022. Antall elever som driver Ungdomsbedrift pr studieretning i Rogaland. Gir godt grunnlag for å 

vurdere hvor det finnes potensiale for økt aktivitet. (Kilde: Ungt Entreprenørskap) 
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Figur 3: Tall pr 28.03.2022. (Det kan komme flere deltakere i disse to programmene før skoleåret er omme. Utvikling i antall 
og andel elever som deltar i Innovasjonscamp og Sjef i Eget Liv. Målet var at 50% av elvene deltok i minst ett av disse 
programmene i løpet av et skoleår.  Pga pandemi ble Sjef i Eget liv gjennomført digitalt. Flere Innovasjonscamper ble 
avlyst/begrenset pga rødt nivå i skolen lengre perioder av skoleåret. Andel er beregnet ut fra antall elever på VG2 i 
Rogaland. (kilde: Udir.no og Ungt Entreprenørskap) 
 

 

 
Figur 4: Aktivitetsoversikt og utvikling pr skole i Rogaland 2018-2022. Tall pr 28.03.2022 (Det vil komme flere deltakere i 

«Innovasjonscamp» og «Sjef i eget liv» før skoleåret er omme.)  
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8.2 Resultater fra The Entrepreneurial Skills Pass (ESP) 2020/21: 
ESP er en egenevaluering og en eksamen utviklet for elever og læere som driver ungdomsbedrift. ESP 

er utviklet av UE sin mor-organisasjon, Junior Achievement Europe.  

ESP-egenevaluering: Elevene gjennomfører egen-refleksjon rundt entreprenørskapskompetanser, 

kompetanser for livslang læring og fremtidige entreprenørielle ambisjoner. Eleven får en attest som 

viser resultatet over egen utvikling gjennom arbeidet med ungdomsbedrift.  

ESP-eksamen: Test av elevenes forståelse av og erfaring med oppstart, drift og avvikling av en bedrift. 

Elever som består eksamen, mottar ESP-eksamensbevis. Les mer om ESP her.  

Mer enn 1100 elever på landsbasis (utgjør 10% av alle UB-elever) deltok i ESP skoleåret 2020/21Av 

disse var 40% jenter og 60% gutter. 82% studforb og 17% yrkesfaglig. 105 elever fra fire skoler i 

Rogaland deltok i ESP i 2020/21. Figurene under viser til resultatene fra de elevene som deltok i ESP i 

Norge skoleåret 2020/21.  

 

 

Figur 5: Utvikling av entreprenørielle kompetanser. Resultatene viser at elevene øker sine ferdigheter innenfor ti av de elleve 

entreprenørielle kompetansene i løpet av skoleåret de drev ungdomsbedrift. Nettverksbygging med lokalt arbeids- og 

næringsliv var krevende i et skoleår preget av pandemi. Kilde: UE Norge 

 

http://entrepreneurialskillspass.eu/
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Figur 6: Utvikling av kompetanser for livslang læring. Også her mener elevene selv at de har utviklet samtlige av disse i 
arbeidet med ungdomsbedrift. Disse har også sammenheng med det som læreplanverket definerer som de fem 
grunnleggende ferdigheter: Lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. 

 

 Figur 7: Til sammen 75% av elevene er «enig» eller «helt enig» i at arbeidet med ungdomsbedrift har gitt dem innsikt i egne 
styrker og svakheter samt hvor de har utviklingspotensialer.  
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 Figur 8: Til sammen 87% av elevene er «enig» eller «helt enig» i at arbeidet med ungdomsbedrift har gitt dem innsikt i hva 
som må til for å inneha ulike roller og ansvarsområder i en bedrift.  

 

 

Figur 9: 64% av elevene svarer ja på at deres ungdomsbedrift har jobbet med bærekraft. 52% av de som svarte ja, sier at 

deres ungdomsbedrift jobbet med bærekraft i alle faser (forretningsideen, produksjon, transport, markedsføring, osv.) 

 

 



   
 

28 
 

 

 Figur 10: Andel elever som «har som mål» å starte egen bedrift på et senere tidspunkt, øker med 17% i løpet av skoleåret 
med ungdomsbedrift. 

 

 

 Figur 11: Andel elever som «tenker på» å starte egen bedrift på et senere tidspunkt, øker med 16% i løpet av skoleåret med 
ungdomsbedrift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Jeg har fått god forståelse for 

hvordan det er å drive en 

bedrift, Du må være veldig på 

hele tiden ellers blir det ingen 

fremdrift.» 

 

 

«Jeg har lært mye om 

næringslivet som jeg visste lite 

om i forkant. Nå kan jeg mye om 

strategi og hvordan 

lage forretningside og visjon.» 

 

 

Sitat fra elever, Innsiktsundersøkelse 

om Ungdomsbedrift 2021 
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8.3  Aktivitetsplan 2019-2022 med status pr mars 2022: 
 

Område Kommentar Ansvarlig Frist Horisont Status 

Forankring 
Forankring RFK  • Oppnevne kontaktpersoner for EiU  ved RFKs 

opplæringsavd  

Adm RFK 01.01.19 Kort Utført 

Forankring RFK • Oppnevne kontaktpersoner for EiU  ved RFK 
nærinsseksjonen 

Adm RFK 01.09.19 Kort Utført 

Forankring RFK • Formalisere hvilke oppgaver kontaktpersonene 
har ansvar for ihht veikartet. 

      Utført 

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

    Kort Delvis 

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

Adm RFK 31.03.19 Kort Utført 

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

Skole- 
direktør 

01.01.19 Kort Utført 

Forankring RFK • Årlig rektormøte avholdes samtidig og ved samme 
lokasjon som Entreprenørskapsdagen 

      Ikke utført 

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

Næringssjef   Mellom Delvis 

Forankring RFK • Sørge for forutsigbar 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 Delvis 
/ikke utført 

Forankring 
VGS 

• Oppnevne entreprenørskapsansvarlig ved den 
enkelte skole 

• Formalisere hvilke oppgaver 
entreprenørskapsansvarlig har ansvar for ihht 
veikartet.  

Rektorer 31.03.19 Kort Utført 

Etablere  
forum for 
entreprenør-
skap  

Oppnevne kandidater fra: 
• RFK sin opplæringsavdeling  

• RFK sin næringsavdeling 

• Entreprenørskapsansvarlige ved de videregående 
skolene. 

• Representant fra UE Rogaland 

Adm RFK 15.01.19 Kort Utført 

Aktivitet   
Øke andel UB-
elever 

Måltall er satt til 20%.  
Det utgjør 1250 elever, en økning på ca 680 elever 
(120% økning). 
 
Skoleåret 2021/22 har 1114 elever UB, det utgjør 
18% dekning. Dette er gode resultater med tanke 
på de utfordringene pandemien har skapt for 
undervisningen.  

Skole- 
direktør 

30.05.22 Kort Utført/ 
Pågående 
 

Øke andel UB-
elever 

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

UER 31.03.19 Kort Utført/ 
pågående 

Øke andel UB-
elever 

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

UER 31.03 
årlig 

Kort Utført/ 
pågående 

Øke andel 
øvrige 
programmer 

Måltall er satt til 50%. 
Det utgjør 3.400 elever, en økning på ca 2.780 
elever (730% økning). 
 
Skoleåret 2020/21 oppnådde vi 51% dekning på 
disse to programmene! Skoleåret 2021/22 er tallet 
noe lavere og skyldes i hovedsak pandemien og de 
utfordringene den har skapt for undervisningen. 
 

Skole- 
direktør 

30.05.22 Kort Utført/ 
Pågående 
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Øke andel 
øvrige 
programmer 

Kartlegge hvilke skoler som har størst potensiale 
for vekst. 

UER 31.03.19 Kort Utført/ 
pågående 

Øke andel 
øvrige 
programmer 

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

UER 31.03 
årlig 

Kort Utført/ 
pågående 

Kompetanse   
Nye UB-lærere Kartlegge hvilke lærere som trenger kurs for å 

komme i gang med UB.  
UER 31.03.19 Kort Utført/ 

pågående 
Nye UB-lærere Planlegge kurs for de skolene som skal i gang 

høsten 2019. 
UER 30.06.19 Kort Utført/ 

pågående 
Finansiere 
etter- og 
videre-
utdanning 

• 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 Ikke utført 

Etter- og 
videre-
utdanning 

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. 
Til sammen 21 lærere fra Rogaland har deltatt på 
studiet i perioden 2019-2021. 

RFK 31.12.19 Mellom Utført 

Etter- og 
videreut-
danning 

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 Ikke utført 

Etter- og 
videre- 
utdanning 

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

RFK 31.12.22 Lang Ikke utført 
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