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Utfordringa


 
Innan 2020 vil 85 % av dagens bedrifter 
vera nedlagt


 

Det må skapast 800 000 nye 
arbeidsplassar i denne perioden 

Econ (2000)

…Det  handlar soleis om korleis skuleverket 
på alle nivå og lokalsamfunna skal møta 
framtidas utfordringar…



Entreprenørskap – EU 
kommisjonen sin definisjon


 

”Entreprenørskap er ein dynamisk og 
sosial prosess, der individ, aleine eller i 
samarbeid, identifiserer mulegheiter, og 
gjer noko med dei ved å omforma idear til 
praktisk og målretta aktivitet, både i  
sosial, kulturell eller økonomisk 
samanheng.”

(EU – kommisjonen 2002)



EU 2020
Hovedvisjonene for det nye ti - året:


 
75% av befolkningen alder 20 – 64 i 
arbeid


 

3% av BNP investeres i Forskning og 
utvikling


 

20 million færre ”at risk of poverty”


 
Andelen ”early school leavers” under 10%


 

Minst 40% av den yngre generasjon 
høyere utdanning

(Jahr – 2010)       



Utdanningsministrene


 

Grunnutdanningen må utvikles videre med det 
mål at alle skal kunne utnytte sitt potensiale fullt 
ut og bli aktive deltakere i kunnskapssamfunnet,


 

utdanningen skal fremme kreativitet og 
entreprenørskap blant annet ved samarbeid med 
aktører utenfor skolen,


 

utdanningen må legge vekt på utvikle 
nøkkelkompetanse, inkludert basiskunnskaper i 
lesing og matematikk

(Jahr 2010)



Strategier for utdanning – EU 2020


 

Gjøre livslang læring og mobilitet til en 
realitet


 

Forbedre kreativiteten og effektiviteten i 
utdanningen – sikre at alle unge får 
nøkkelkompetanse


 

Fremme likeverd, sosialt fellesskap og 
aktivt borgerskap


 

Fremme kreativitet og innovasjon, 
inkludert entreprenørskap på alle nivåer

(Jahr – 2010)



EU si satsing på entreprenørskap


 

entreprenørskap er av EU definert som 
ein av åtte nøkkelkompetansar innan 
utdanningsområdet ,og


 

entreprenørskap er definert som sentralt 
tiltak innan to av fem strategirammer for 
satsing på utdanning fram til 2020 

(EU – kommisjonen 2009)



Skotland – 
fokus for opplæringa
To hovudfokus for opplæringa i Skotland:


 
Employability skills


 

Enterprise skills
Vi snakkar om skills for life og skills for work


 

Dette inneber utvikling av fire kvalitetar:
succesful learners, confident individuals, 
responsible citizens and effective 
contributors



Sentrale utfordringar for Skotland


 

Equip young people with the skills they will 
need for tomorrow’s workforce


 

Six key, overlapping and mutually 
supporting themes to policy:
– Skills for life and work
– Employer engagement
– Broadening the reach of DtS
– Embedding enterprise in the curriculum
– Building capacity
– An international focus



Utfordringar for utdanningssystemet


 

”Utdanningssystemet må derfor arbeide for den 
holdning at vi selv skal kunne skape nye 
arbeidsplasser. Framtidig arbeidsliv vil kreve mer 
integrasjon mellom teori og praksis. Men i tillegg 
vil det bli behov for å styrke en ny dimensjon, 
nemlig entreprenørskap som vektlegger 
ressursforståelse, kompetanse for skapende og 
produktiv handling, og vilje til å ta ansvar og 
konsekvenser”

(Nord.minråd.96)



Entreprenørskap - motiv


 
Arbeidsmarknads-/næringsutviklingsmotiv: 
skulen skal utdanna ungdom til framtidige 
oppgåver i eit næringsliv som er i stadig 
endring, og som difor krev evne til 
omstilling, fornying og evne til etablering 
av ny næringsverksemd


 

Allmennpedagogiske motiv: elevane skal 
gjennom skulegangen utvikla kreativitet, 
samarbeidsevne og ansvar for felles 
oppgåver. Skulen skal uttrykka tru på at 
born og unge er initiativrike, arbeidssame 
og har lyst til å læra og vera skapande



Entreprenørskap - motiv


 
Gründermotiv: skulen skal sørgja for at 
eleven fattar interesse for utvikling av eige 
livsmiljø og etablering av eigen 
arbeidsplass


 

Distriktspolitisk motiv: skulen skal motivera 
barn og unge til å bli kjent med og ta i bruk 
lokale ressursar, slik at ungdomen kjenner 
identitet og tilknyting til bygda, og betre 
vert i stand til å sjå arbeids- og 
bumulegheitar i bygda (KUF-97)



HVA?

Kunnskapsutvikling via 
aktivitet og samarbeid

Medbestemmelse i egne
læreprosesser

Utvikle et entreprenørielt
handlingsmønster

HVORFOR?

Samfunnsoppdraget

Kompetanse for framtid

Samfunnsendring – sosiale og
økonomiske konsekvenser

Pedagogisk entreprenørskap – Røe Ødegård (2011)



Korleis definera og tydeleggjera 
entreprenørskap i læreplanen?


 

Knyta entreprenørskap sterkare til 
framtidige utfordringar for samfunn og 
skule


 

Vektlegga sterkare sosial kompetanse – 
haldningar og ferdigheiter


 

Vektlegga sterkare pedagogisk 
entreprenørskap – endring av opplæring i 
skulen – fokus på erfaringsbasert og 
elevaktiv læring



Strategiplanen – sentrale tiltak


 

Betre kunnskapsgrunnlag


 
Erfaringsutveksling og spreiing


 

Samarbeid og nettverksbygging


 
Styrka internasjonalt samarbeid


 

Samarbeid skule og kulturliv


 
Samarbeid skule og lokalt nærings – og 
samfunnsliv


 

Utvikling av elevaktive arbeidsmåtar



Entreprenørskap har en positiv effekt på:

– Elevenes skolearbeid

– Elevenes ønske om å bosette seg på 
hjemstedet

– Elevenes ønske om å ta høyere utdanning

– Elevenes ønske om å etablere bedrift – og 
etablere den i Sogn og Fjordane

(Kunnskapsparken – 2009)



Anbefaling Kunnskapsparken - 2009

1. Styrke entreprenørskapskompetansen hos 
lærere og rektorer

2. Videreføring av entreprenørskapssatsningen på 
Høgskulen i Sogn og Fjordane

3. Bedre rutinene for rapportering og 
dokumentasjon av entreprenørskapsaktivitetene

4. Erfaringsoverføring fra ildsjeler til noviser

5. Bygge et nettverk mellom 
entreprenørskapslærerne i Sogn og Fjordane

6. Videreføring av partnerskapet og programstyret

7. Øremerke midler til entreprenørskap i skolen



Utfordringar/tiltak for Sogn


 
Politiske føringar for arbeidet med 
entreprenørskap i skulen – lokale planar – 
rapportering til politisk nivå


 

Forankra satsinga i skule – og barnehageleiing 
på alle nivå


 

Kompetansebygging – vidareutdanning og 
etterutdanning


 

Nettverksbygging – etablera arena for 
erfaringsdeling og vidare utvikling


 

Samarbeid skule, næringsetat og lokalt/regionale 
næringsliv – partnarskapsavtalar


 

Internasjonalt samarbeid – Skotland, Danmark
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