PROGRAMFAGET ENTRPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING

Bilde lånt fra ue.no
Har du noen gang drømt om å starte egen bedrift? I Entreprenørskap og bedriftsutvikling har du
sjansen!
Entreprenørskap og innovasjon er viktig for verdiskaping og velferd. Samfunnet endres hele tiden og
vi må stadig omstille oss og skape nye verdier. Entreprenørskap er evnen til å sette ideer ut i livet. Det
handler om å se muligheter og å tørre og ville omsette dem til praktiske handlinger. Entreprenørskap
kan trenes, og det lærer du i programfagene Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2.
Omtale av faget i Vg2 og Vg3:
I EB1 bruker vi Ungdomsbedrift som metode. Elevene skal jobbe i egne bedrifter bestående av 4-6
elever. I løpet av skoleåret skal de etablere, drive og avvikle bedriften. Forretningsidéen skal være et
produkt eller en tjeneste som skal selges i markedet, og elevene får erfaring med produkter, kunder,
leverandører og økonomi. Faget læres gjennom «learning by doing».
Det gis individuell standpunktkarakter i faget, og eleven kan bli trukket ut til muntlig-praktisk
eksamen.
EB2 bygger på EB1, men kan også tas på Vg3 uten å ha hatt EB1 på forhånd. Hovedtemaene er
Bedriftsutvikling, Innovasjon og Internasjonalisering. Elevene lærer hvordan allerede etablerte
bedrifter kan utvikles gjennom nye produkter, nye markeder og internasjonale forretningsmuligheter.
Faget blir praktisk gjennom at vi går på bedriftsbesøk og inviterer gjesteforelesere fra næringslivet.
Det gis individuell standpunktkarakter i faget, og eleven kan bli trukket ut til skriftlig eller muntligpraktisk eksamen.
Læreplan på www.udir.no: http://www.udir.no/kl06/ENT1-01
Spesielle arrangementer:
I Entreprenørskap og Bedriftsutvikling deltar elevene i Propelljakten hvor de pitcher idéene sine for en
jury. På Propelljakten deltar ungdomsbedrifter fra ulike Osloskoler. Senere i skoleåret arrangeres både
lokale konkurranser og Fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter. Fra Fylkesmesterskapet går de beste
ungdomsbedriftene videre til Norgesmesterskapet.
Hvert år arrangerer også OHG en Innovasjonscamp hvor vi samarbeider tett med Ungt
Entreprenørskap (www.ue.no). På Innovasjonscampen får elevene oppdrag fra næringslivet.
Oppdraget skal løses i løpet av campen og en jury kårer en vinner.

