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#MerAvGrovtGrøntogBlått

- på lag med Ungt Entreprenørskap 



Ungt Entreprenørskap skal 

inspirere unge til å tenke nytt og 

skape verdier
Framtid – Samspill - Skaperglede



• 120 000 elever og studenter

• 10 000 lærere og forelesere

• 15 000 frivillige

• 11 fylkesorganisasjoner

• 100 medarbeidere

• 117 millioner kr i omsetning

• 24 år i Norge 

• JA Worldwide 100 år i 2019



«Ungt Entreprenørskap har bidratt til å innovere skolen»
Kunnskapsminister Jan Tore Sanner, aug-18



Nye læreplaner

Nye læreplaner i grunnskolen høsten 2020 

med fokus på tverrfaglighet og dybdelæring 

- basert på tre tverrfaglige temaer:

– Folkehelse og livsmestring

– Bærekraftig utvikling 

– Demokrati og medborgerskap 

"Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, 

engasjement og utforskertrang, og la dem få 

erfaring med å se muligheter og omsette ideer 

til handling."





Våre programmer



Ungt Entreprenørskap bygger fremtidens kompetanse
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Ungt Entreprenørskap virker! 

• Høyere score på å ta initiativ, samarbeide, 

problemløsning, ta beslutning

• Større kunnskap om og sannsynlighet for egen 

etablering – 50% flere i Norge

• Høyere score på andre fag pga høyere motivasjon; 

samfunnskompetanse, muntlig fremføring, matte og 

digital kompetanse

• Lavere sykefravær, høyere skolemotivasjon –

og forbedret prestasjon!

Kilde: ICEE/ Østlandsforskning 2018: 5 land (Finland, Estland, Latvia, Italia, Belgia), 

25 skoler, 12 000 personer; elever, lærere, foreldre, næringsliv, 150 intervjuer 



Abelias Omstillingsbarometer 2020

• 4. plass i entreprenørutdanning/ –trening, 

opp fra 18. plass i fjor

• 3. plass i entreprenørutdanning i 

grunnskolen (= UE!)



Elevene skal utvikle produkter 

eller tjenester for å få oss til å 

spise mer sunt – gjennom 

programmet Elevbedrift

#MerAvGrovtGrøntogBlått



#MerAvGrovtGrøntogBlått Elevbedrift



Viser hvor stort erfaringsutbytte lærerne mener elevene har fått gjennom arbeidet med Elevbedrift.
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Erfaringsutbytte for elevene - lærerevaluering 2019
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FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE
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Vil EB-lærere anbefale EB til andre lærere - 2019

Ja Nei



Fremtidens verdiskapere!              






