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Sammendrag 

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand kommune har hatt som målsetting å styrke 

Kristiansandsregionen som en nyskapingsregion samt å oppmuntre unge mennesker til å drive med 

innovasjon og bli gründere.  Prosjektet startet 1. september 2011 og ble avsluttet 31.12. 2013.   

I dette dokumentet redegjør vi for prosjektorganisering, arbeidsmåter og måloppnåelse før vi 

avslutter med en evaluering av arbeidet.  

Prosjektgruppen konkluderer med at prosjektet har blitt gjennomført på en ryddig og forsvarlig måte 

med et aktivitetsnivå som overgår målsettingene.  Samtlige objektmål er oppfylt og det er lagt et 

godt grunnlag for at prosjektets langsiktige målsetninger skal oppfylles.  

Prosjektet har blitt gjennomført innenfor tilgjengelige økonomiske rammer.   

 

 

 

 

Styringsgruppa i Entreprenørskapsprosjektet, Kristiansand april 2014  
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___________________  ______________________  _____________________ 

Svein Tore Kvernes  Rolf Sørbø    Kjell Anders Olsen 
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1. Om prosjektet 
 

1.1. Bakgrunn for prosjektet 
Kristiansand har et nyskapende og eksportrettet næringsliv.  En stor del av næringslivet består av 

gründerbedrifter.  Kristiansand kommune er opptatt av å tilrettelegge for fortsatt vekst og innovasjon 

for å sikre langsiktig verdiskaping i regionen.  For å realisere dette, mener kommunen det er viktig å 

ha fokus på å beholde og tiltrekke seg fremtidig kompetanse med et innovativt tankesett og sterke 

iverksetteregenskaper.  

For å fortsatt lykkes i denne satsingen er det viktig å fortsette arbeidet med å bygge en god 

entreprenørskapskultur.  En god entreprenørskapskultur kjennetegnes av at nyskaping og kreativitet 

blir verdsatt og anerkjent, og i en slik kultur har utdanningssystemet en sentral plass. 

Kristiansand kommune har gjennom Entreprenørskapsprosjektet hatt en ambisjon om å bygge en 

gründerkultur i utdanningen, som skal bidra til en mer praktisk, variert og relevant opplæring.  

Opplæring i entreprenørskap gir læringen utvidede rammer og elevene nye mestringsarenaer, og 

gjennom selvdrevet læring preget av undring og handling, stimuleres elevenes evner til å se nye 

løsninger, og til å sette nye løsninger ut i livet.    

Entreprenørskap i utdanningen blir i et slikt perspektiv viktig av både næringspolitiske, 

regionalpolitiske og utdanningspolitiske hensyn.  Ved satsing på entreprenørskap i utdanningen 

ivaretas kommunens ansvar både som skoleeier og som tilrettelegger for næringsliv, og satsingen på 

entreprenørskap i utdanningen er nedfelt i kommunal næringsplan som sier: 

«”I tilknytning til målet om nyskaping, vil kommunene fokusere sterkere på entreprenørskap i skolen 

hvor etableringer av elevbedrifter og ungdomsbedrifter kan være viktige tiltak.  Dette krever også at 

lærere har den nødvendige kompetansen innen entreprenørskap”   

Videre heter det også: ”…….tilby en skole med fokus på høy kvalitet og entreprenørskap, som også er 

tilpasset næringslivets behov” 

 

Dette var bakgrunnen for at Kristiansand kommune v/by- og samfunnsenheten i 2011, i samarbeid 

med oppvekstsektoren, igangsatte Entreprenørskapsprosjektet.  Som partnerbedrifter i prosjektet 

fikk vi med oss store, innovative og verdensledende bedrifter som National Oilwell Varco og Elkem.  I 

tillegg fikk vi med oss Innovasjon Norge og Ungt Entreprenørskap Agder som samarbeidspartnere. 

Prosjektet er en toåring satsing hvor man med i utgangspunkt i målene i strategisk næringsplan 

ønsket å sette et særlig fokus på entreprenørskap i utdanningen.  Sentralt i prosjektet står: 

1. Entreprenørskapspedagogikk – etterutdanningstiltak for lærere og rektorer 

2. En opplæring der næringsliv og arbeidsliv i Kristiansand involveres som naturlige partnere 

3. En opplæring som gir elevene et bedre grunnlag for riktig valg av videre utdanning og yrke 

4. En opplæring som gir elever en meningsfull skolegang 

         (Prosjektdirektivet for Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand kommune) 
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1.2. Målsettinger 
Prosjektet identifiserte to typer målsettinger.  Dette er effektmål og objektmål.  Med effektmål 

menes en beskrivelse av den effekten prosjektet skal bidra til på lengre sikt, mens objektmål gir 

uttrykk for de målene som skal realiseres i løpet av prosjektperioden.  

 

1.2.1. Effektmål 

Entreprenørskapsprosjektet identifiserte to effektmål.  Gjennom prosjektet ønsket man å  

1. Styrke Kristiansandsregionen som en nyskapingsregion 

2. Oppmuntre unge mennesker til å drive med innovasjon og bli gründere 

 

Videre het det i prosjektdirektivet at prosjektet skal medvirke til 

- At morgendagens voksne, i egenskap av ledere, etablerere, nyskapere eller som ansatte har 

faktisk kunnskap om de konkrete muligheter et spennende og variert næringsliv i 

Kristiansand byr på.  

- At «morgendagens voksne» søker til Kristiansand etter endt utdanning 

- At lærere ved skolene i Kristiansand får entreprenørskapskompetanse som minimum 

tilsvarer den kompetansen ferdige utdannede lærerstudenter har etter nye retningslinjer for 

lærerutdanning gjeldende fra høsten 2010 

- At skolene setter elever i stand til å foreta riktige valg mht videre utdanning og karriere og 

dermed reduserer faren for at unge faller utenfor skole og arbeidsliv 

- Et tettere samarbeid mellom skole og næringsliv/arbeidsliv 

- Økt bruk av pedagogiske programmer (Ungt Entreprenørskap) hvor aktører fra næringsliv og 

arbeidsliv involveres som veiledere og instruktører 

 

 

1.2.2. Objektmål  

Prosjektet satte følgende målsettinger for prosjektperioden 

- Alle grunnskoleenheter med ungdomstrinn har kompetanse innen entreprenørskap som 

læringsverktøy.  

- Alle grunnskoleenheter på ungdomstrinnet gjennomfører årlig minst 2 opplærings-

programmer der entreprenørskapspedagogikk anvendes i forbindelse med læringsmål i 

kunnskapsløftet 

- I fagene arbeidslilvsfag og utdanningsvalg anvendes entreprenørskapsprogrammer som 

fremmer samarbeid skole-næringsliv 

- Hver skole har knyttet til seg minimum 2 veiledere fra næringslivet 
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1.3. Samarbeidspartnere 
Følgende bedrifter og organisasjoner har deltatt som partnere i prosjektet. 

 

Kristiansand kommune, by og samfunnsenheten 

By- og samfunnsenheten skal arbeide for å realisere kommuneplanens mål om å utvikle Kristiansand 

som et attraktivt landsdelssenter, kjennetegnet av høy kompetanse og nyskapende næringsliv. 

Enheten skal støtte politisk og administrativ ledelse i å posisjonere Kristiansand og regionen innenfor 

alle kommuneplanens satsingsområder. 

Kristiansand kommune, oppvekstsektoren 

Oppvekstsektoren har ansvar for barns oppvekstsvilkår knyttet til barnehage og skole.  

Oppvekstsektoren har ansvar for drift og etablering av kommunale barnehager, grunnskolene 

(herunder voksenopplæring) og skolefritidsordningen.  I tillegg følger også ansvar for PP-tjenesten, 

pedagogisk støtteenhet (barnehager) og pedagogisk senter.  

National Oilwell Varco Norway AS 

Selskapet har sitt opprinnelige opphav i bedriften Hydralift som ble etablert for 50 år siden.  Hydralift 

ble oppkjøpt av National Oilwell Varco i 2003 og selskapet National Oilwell Varco Norway AS ble 

etablert.  Selskapet har sitt hovedkontor I Kristiansand og er i dag verdensledende innenfor leveranse 

av offshore boreutstyr.  NOV Norway AS har mer enn 4000 ansatte i Norge hvorav omkring 2500 er 

lokalisert i Kristiansandsregionen.   

 

Elkem 

Elkem er blant verdens ledende selskaper innenfor miljøvennlig produksjon av metallprodukter og 

materialer.  Hovedprodukter er silisium, solcellesilisium, spesiallegeringer, karbon og microsilica.  

Selskapet er heleid av China National Bluestar.  Elkem Carbon er verdens største produsent av 

Søderberg elektrodemasse og har produksjonssteder i Brasil, Kina og Sør Afrika i tillegg til fabrikken i 

Kristiansand.  Elkem har ca. 100 forskere lokalisert i Kristiansand.  

Innovasjons Norge 

Innovasjon Norge ble opprettet 1. januar 2004.  Innovasjon Norge har som formål å fremme bedrifts- 

og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og 

regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og 

profilering.  Innovasjon Norge disponerer midler som kan brukes til finansiering, rådgivning, nettverk 

og infrastruktur samt profilering av norsk næringsliv i utlandet.  Avdelingen på Agder har 16 ansatte.  

Ungt Entreprenørskap Agder 

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med 

utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, 

skaperglede og tro på seg selv.  Ungt Entreprenørskap Agder har årlig omkring 11.000 barn og unge 

med sine programmer, og organisasjonen har 5 ansatte på Agder. 
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1.4. Organisering 
Prosjektets oppdragsgiver er enhetsleder for by- og samfunnsenheten v/næringsrådgiver, i 

samarbeid med direktør for oppvekstsektor ved rådgiver.  Oppdragstaker er Ungt Entreprenørskap 

Agder og prosjektleder har vært Jan Ole Rypestøl.  

 

Prosjektet har blitt organisert med en prosjektgruppe og en styringsgruppe.  Prosjektgruppen har 

bestått av oppdragsgiver og oppdragstaker, mens styringsgruppen har bestått av representanter for 

samarbeidspartnere i prosjektet.  

 

Prosjektgruppen har bestått av  

Prosjektansvarlig: Valborg Langevei, Næringsrådgiver 

   Kristiansand kommune, By – og samfunnsenheten  

 

Koordinator  Bente Hansson,  

   Kristiansand kommune, oppvekstsektoren 

Prosjektleder:    Jan Ole Rypestøl 

   Ungt Entreprenørskap Agder 

 

Prosjektgruppen har hatt løpende dialog og arbeidsmøter har blitt arrangert etter behov.  

 

Styringsgruppen har bestått av  

Valborg Langevei (leder)   Kristiansand kommune By- og samfunnsenheten 

Svein Tore Kvernes    Kristiansand kommune, Oppvekstsektoren 

Kathrine Gregersen/ 

Kurt Henning Johnsen (3mnd) Ungt Entreprenørskap Agder 

Rolf Sørbø   Elkem 

Kjell Anders Olsen  National Oilwell Varco 

Innovasjon Norge  Hugo Loftesnes Pettersen 

 

Styringsgruppen konstituerte seg den 16.11. 2011 og det har i perioden blitt avholdt 8 styremøter (til 

31.12.13).  Det planlegges ytterligere et møte for å avslutte Entreprenørskapsprosjektets fase 1, og 

overlevere sluttrapporten til oppvekstdirektøren. Totalt har styringsgruppen behandlet 46 saker.   
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1.5. Økonomi  
Prosjektet har hatt en budsjettramme på 975.000.- hvorav 925.000 har vært kontanter mens 50.000 

kroner har vært dekking av lønn til prosjektleder (se lønnskostnader 2012). Prosjektleder ble innleid 

fra Ungt Entreprenørskap Agder. 

 

 

 

Figur 1: Prosjektregnskap 

 



9 
 

2. Aktiviteter 
Prosjektaktivitetene er valgt ut med bakgrunn i prosjektets målsettinger og aktivitetsporteføljen står 

derved som styringsgruppens operasjonalisering av disse.  

Arbeidet mot elevene har blitt rettet inn mot entreprenørskapsprogrammer levert av Ungt 

Entreprenørskap, mens aktiviteter mot ansatte i skoleverket har hatt fokus på opplæring i 

entreprenørskap og erfaringsutveksling med partnerbedrifter.  

 

2.1. Oversikt over aktiviteter og programmer 
 

2.1.1.    Aktiviteter og programmer for elever 

Elevene har hatt tilbud om følgende aktiviteter og programmer i prosjektperioden: 

- Elevbedrift 

Elevbedrift er et program hvor elever selv driver sin egen virksomhet på skolen.  Programmet 

har blitt drevet med basis i valgfag, arbeidslivsfag og utdanningsvalg 

 

- Økonomi og karrierevalg 

Økonomi og karrierevalg er et program over 6 timer hvor fokuset rettes på mulige 

karriereveier, personlig økonomi og forsikring.  Programmet har blitt kjørt som en del av 

utdanningsvalg. 

 

- Gründercamp 

Gründercamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping.  Elevene får et oppdrag av 

næringslivet som de skal presentere en løsning på innen et begrenset tidsrom.  Prosjektet 

har valgt å kjøre store camper over 1 dag med partnerbedriftene som oppdragsgiver. 

 

I tillegg til disse programmene har prosjektleder arrangert ulike kurs, messer og 

inspirasjonssamlinger i forbindelse med programmene.  

 

 

2.1.2 Aktiviteter og programmer for ansatte i skoleverket 

Ledelsen og pedagogisk personell i ungdomsskolene har fått tilbud om følgende aktiviteter og i 

prosjektperioden: 

- Kurs i entreprenørskap som læringsarena i skolen for lærere og rådgivere 

Kurset tok tatt utgangspunkt i Ungt Entreprenørskap sitt kursopplegg for pedagogisk 

entreprenørskap 

 

- Kurs for lærere og rådgivere med fokus på Entreprenørskap i valgfag 

Kurset hadde et særlig fokus på entreprenørskapets plass i de nye valgfagene og ble 

arrangert i samarbeid med fylkesmannen i Aust- og Vest Agder samt som eget tilbud på 

Sørlandske lærerstevne 
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- Kurs/erfaringsutveksling i regi av partnerbedriftene.  

Det ble i prosjektperioden arrangert fire arrangementer av denne typen, to fra hver 

partnerbedrift.  To av arrangementene ble organisert som bedriftsbesøk hvor ansatte i 

skolen ble invitert til bedriften.  Innholdet i disse samlingen ble organisert med besøk på 

ulike stasjoner hvor de besøkende fikk innblikk i ulike forhold ved partnerbedriften.  

 De to siste arrangementene ble organisert som foredrag med innovasjon og 

kunnskapsutvikling som tema.  

 

 

2.1.3 Handlingsplanen – en oversikt over aktiviteter fordelt etter målgruppe og tid 

De ulike aktivitetene fordelt etter målgruppe og tidshorisont ble systematisert i en matrise.  Denne 

matrisen utgjør prosjektets handlingsplan.  Handlingsplanen ble vedtatt på konstituerende møte og 

har forblitt uendret i prosjektperioden.   
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Figur 2:  Handlingsplan   

Handlingsplanen har tjent som et rapporteringsverktøy i prosjektperioden og alle planlagte 

aktiviteter har blitt gjennomført.   

 



12 
 

2.2. Eksempelskoler – en spesiell satsing på to skoler 
Det ble tidlig klart at det kunne være ønskelig med en utvidet satsing på enkelte skoler i tillegg til den 

generelle satsingen som handlingsplanen legger opp til.  Begrunnelsen for dette var at en omlegging 

av undervisningsmåte innebærer såpass store endringer at det vil være nødvendig med en tett 

oppfølging.  Begrenset stillingsprosent umuliggjør en tett oppfølging av alle 12 skolene, og dette 

fremtvinger en særlig satsing på enkelte institusjoner.  

Styringsgruppen besluttet en særskilt satsing på to skoler.  Dette var Torridal ungdomsskole og 

Lindebøskauen Ungdomsskole.  Den særskilte satsingen skulle innebære dedikert arbeidstid på de to 

skolene i form av tett oppfølging av lærere og elever.  

Den særlige satsingen ble støttet av alternativ skoletilbud som avså Vidar Rasmussen som ressurs til 

denne satsingen.  Vidar var fast til stede sammen med prosjektleder på både Lindebøskauen og 

Torridal skole.  

 

2.2.1. Arbeidet ved Lindebøskauen skole skoleåret 2012/2013. 

Lindebøskauen skole er den skolen i Kristiansand som har hatt det sterkeste fokuset på 

entreprenørskap.  Skolen har de siste årene vært en eksempelskole og vært en ressurs for øvrige 

skoler i kommunen.  

Satsingen på Lindebøskauen skole ble besluttet som en følge av at kommunen ønsket å teste ut 

entreprenørskap i ennå større skala enn tidligere.  Man ønsket teste entreprenørskap over 1 dag i 

uken annenhver uke med basis i faget utdanningsvalg for 9. trinn.  Skolen ble valgt ut fordi 

personalet og ledelse hadde stor kompetanse og derved også kunne være en ressurs for den neste 

skolen.  Man så i utgangspunktet for seg et tett samarbeid mellom de to skolene. 

Arbeidet på Lindebøskauen skole ble styrket ved at prosjektleder deltok i planleggingen av årshjulet 

sammen med ansvarlige lærere ved skolen.  I tillegg deltok både prosjektleder og Vidar Rasmussen i 

undervisningen 1 dag annenhver uke frem til jul i 2012, og en halv dag annenhver uke etter jul i 2013.  

 

Figur 3: Utdrag fra planen utarbeidet ved Lindebøskauen skole 
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På Lindebøskauen skole ble det skoleåret 2012/2013 etablert 9 Elevbedrifter på 9. t rinn mens det 

skoleåret 2013/2014 ble etablert 12 elevbedrifter.  Samtlige elever på 9. trinn er involvert i arbeidet 

med Elevbedrifter begge skoleårene.  

 

2.2.2. Arbeidet ved Torridal skole skoleåret 2012/2013 

Etter møter mellom prosjektledelsen, alternativ skoletilbud og ledelsen ved skolen ble det våren 

2012 besluttet at Torridal skole skulle bli eksempelskole nummer 2.  Begrunnelsen for dette var et 

ønske om en mer praktisk og variert undervisning som tiltak for i sterkere grad å involvere og 

engasjere elever med spesielle behov.    

Innføringen av valgfag gav nye muligheter for bruk av entreprenørskap som arbeidsarena og 

undervisningsmetode, og dette åpnet for en større satsing på entreprenørskap for elevene på 8. 

trinn.  Satsingen på Torridal medførte at elevene på 8. trinn hadde entreprenørskap på timeplanen 1 

hel arbeidsdag hver uke.  

Entreprenørskapsarbeidet ble organisert rundt arbeidet med Elevbedrift, og arbeidet ble delt inn i 

seks faser som ledet arbeidet fra organisering (fase 1) via ide (fase 2) til etablering (fase 3) og drift 

(fase 4) for så å bli avsluttet med avvikling (fase 5) og evaluering (fase 6).   

Både Jan Ole og Vidar var aktive i alle deler av entreprenørskapsarbeidet ved skolen.  Sammen med 

ledelse og lærere deltok de to i både planlegging, rådgivning, veiledning og undervisning.   

Omfanget var 1 dag i uken med tillegg av kursing, møter og oppfølging.  

 

Figur 4: Utdrag fra planen utarbeidet ved Torridal skole 

Ved Torridal skole ble det etablert 11 elevbedrifter på 8. trinn skoleåret 2012/2013. Alle elever var 

involvert.  Skoleåret 2012/2013 valgte man å fortsette satsingen med å videreføre elevbedrift for 

elevene på 9. trinn.  Denne gangen ble arbeidet organisert rundt konsernmodellen med en stor 

Elevbedrift for alle elevene. 
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2.2. Aktivitetsnivå 
Aktivitetsnivået ble i prosjektet målt ved å telle antall elever, lærere og andre som deltok i 

organiserte programmer og aktiviteter.  Det ble foretatt telling ved hvert arrangement. 

 

2.2.2. Aktivitetsnivå for aktiviteter rettet mot elever 

I perioden har det blitt arrangert 100 aktiviteter rettet spesielt mot elever.  Aktivitetene er klassifisert 

i ti ulike kategorier.  Dette er Kick-off, inspirasjonssamling, kreativitetssamling, 

veiledning/undervisning, møt en Gründer, kurs, messe, Gründercamp, Økonomi og karrierevalg samt 

Sikk-Sakk Europa.  Totalt har 5759 elever deltatt i disse programmene i prosjektperioden.   

Aktivitetsnivået for aktiviteter rettet mot elever fordeler seg på følgende måte: 

Type aktivitet eller program Antall Ant. Elever 

Kick-off 7 267 

Inspirasjonssamling 4 307 

Kreativitetssamling 11 1011 

Undervisning 8 159 

Møt en Gründer 11 583 

Kurs 21 808 

Messe 2 210 

Gründercamp 9 1850 

Økonomi og Karrierevalg 26 558 

Sikk-Sakk Europa 1 6 

SUM 100 5759 
Figur 5: Aktivitetsnivå for aktiviteter rettet mot elever 

De ulike aktivitetene i tabellen over har hatt følgende innhold: 

Kick-off   Arrangementer skreddersydd for å markere oppstart av ny aktivitet 

Inspirasjonssamling Arrangementer med mål om å inspirere til fortsatt innsats 

Kreativitetssamling Arrangement med fokus på formidling og trening på kreative teknikker 

Undervisning  Prosjektleder overtar undervisningen i klasserommet  

Møt en grunder En gründer forteller sin oppstartshistorie og legger opp til dialog med elevene 

Kurs   Tidsbegrenset undervisning i et bestemt tema (salg, regnskap, ledelse m.m.) 

Messe   Elevene stiller ut og selger sine varer og tjenester for et publikum 

Gründercamp  En treningsleir i kreativitet hvor elevene løser oppdrag fra næringslivet 

Økonomi og Karr. Valg Et program over 6 timer med fokus på utdanningsvalg og privatøkonomi 

Sikk-sakk Europa Et program med fokus på næringsutvikling i et Europeisk perspektiv 

 

I tillegg til aktivitetene over har Entreprenørskapsprosjektet hatt stort fokus på programmet 

«Elevbedrift».  Gjennom et omfattende informeringsarbeid og omfattende kursing har skolene blitt 

oppfordret til å starte elevbedrifter både som tverrfaglige bedrifter og bedrifter med et særlig 

utgangspunkt i arbeidslivsfag, utdanningsvalg eller valgfag.   

Selv om antallet elevbedrifter varierer mellom skolene har samtlige 12 ungdomsskoler hatt minst to 

Elevbedrifter i perioden.  Antall elevbedrifter og antall elever som har vært involvert i disse vises i 

tabellen under.  
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Skoler 
Elever 
2012 

Bedrifter 
2012   

Elever 
2013 

Bedrifter 
2013   

Sum 
elever 

Sum 
bedrifter 

Fiskå skole (*) 121 4   147 4   268 8 

Grim skole 34 2   60 3   94 5 

Haumyrheia skole 14 3   66 10   80 13 

Havlimyra skole 14 3   42 2   56 5 

Holte skole       73 3   73 3 

Karuss skole 14 4   98 9   112 13 

Lindebøskauen skole 85 21   149 17   234 38 

Møvig skole       41 3   41 3 

Oddemarka skole 18 1   113 4   131 5 

Torridal skole 53 11   78 2   131 13 

Ve skole       58 2   58 2 

Vigvoll skole 30 2   71 3   101 5 

SUM 383 51   996 62   1379 113 
Figur 6: Skoleoversikt over antall elevbedrifter og antall elever   
 

Kilde: Opplysningene i tabellen er hentet fra tallene til UE-Agder skoleåret 2012/2013, mens skriftlig 

rapportering fra samtlige rektorer danner utgangspunktet for tallene skoleåret 2013/2014.  

(*) inkl. Elevresepsjonen. I tillegg til tallene over disse kommer 5 Elevbedrifter med 26 elever på 

alternativt skoletilbud samt elevbedrifter på privatskoler og Elevbedrifter ved Krossen skole. 

Antall elever som har deltatt i entreprenørielt arbeid gjennom elevbedrifter (*) har hatt en 

eksponentiell økning i perioden.   

 

Figur 7: Antall elevbedrifter i perioden 

(*) ikke alle elevbedriftene har vært registrert i Ungt Entreprenørskap. Spesielt gjelder dette for 

elevbedriftene i skoleåret 2013/2014. 
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2.2.3. Aktivitetsnivået for aktiviteter rettet mot ansatte i skolene 

I prosjektperioden har det blitt arrangert 38 arrangementer som har hatt fokus på ansatte i 

skoleverket.  Arrangementene er klassifisert i syv ulike kategorier, informasjonssamling, 

inspirasjonssamling, veiledning, Gründercamp, kurs og samlinger med partnerbedrifter.   

Aktivitetsnivået for aktiviteter rettet mot ansatte i skolene er fordelt på følgende måte: 

Type aktivitet eller program Antall Ant. Deltakere 

Informasjonssamling 3 15 

Inspirasjonssamling 2 21 

Veiledning  15 104 

Gründercamp 1 45 

Kurs 13 218 

Samling med partnerbedrifter 4 155 

SUM 38 558 
Figur 8: Aktivitetsnivå for aktiviteter rettet mot ansatte i skolene  

 

I tillegg til disse aktivitetene har lærerne også selv hatt ansvar direkte inn i entreprenørielle 

elevaktiviteter og derved også fått erfaring gjennom praktisk arbeid. Eksempler på slikt arbeid kan 

være arbeid som ansvarlig lærer for Elevbedrifter eller som dommer, veileder eller medarrangør på 

Gründercamper eller andre aktiviteter.  Tabellen under viser omfanget av denne typen 

lærerinvolvering. 

Type aktivitet eller program   Ant. Deltakere 

Ansvarlig lærer for Elevbedrifter   113 

Medansvarlig på elevaktiviteter   457 
Figur 9: Lærerdeltakelse 

 

2.2.4. Aktiviteter rettet inn mot andre målgrupper 

Arbeidet mot andre grupper utenfor skoleverket har vært begrenset.  Prosjektleder har deltatt på tre 

foreldresamlinger og har sammen med øvrige medlemmer i prosjektgruppen informert om 

prosjektet i politiske komiteer tre ganger.  Totalt har 116 personer vært tilhørere på disse seks 

informasjonssamlingene.  

Type aktivitet eller program Antall Ant. Deltakere 

Informasjon til foreldre 3 68 

Informasjon til politikere 3 48 

SUM 6 116 
Figur 10: Aktiviteter rettet mot grupper utenfor skoleverket 

Entreprenørskapsprosjektet har i tillegg til overstående også involvert representanter fra lokalmiljøet 

i arbeidet.  Eksempler på slik involvering kan være dommerfunksjoner, foredragsholdere, mentorer 

kursholdere, kreativitetsveiledere eller lignende. I løpet av prosjektperioden har totalt 276 personer 

utenfor skoleverket bidratt i ulike elev- og lærer aktiviteter.  

 



17 
 

3. Måloppnåelse og evaluering 
 

I dette avsnittet foretar vi først en kort analyse av måloppnåelse før vi går over på en kort kvalitativ 

evaluering av prosjektgjennomføring.   

Analysen av måloppnåelsen foretas med bais i tilgjengelig statistikk målt mot vedtatte objektmål.  

Måloppnåelsen presenteres i tabell 3.1. med påfølgende kommentarer og tilleggsinformasjon 

presentert i punkt 3.1.2. og 3.1.3.   

I evalueringsdelen presenteres i avsnitt 3.2. og har en kvalitativ tilnærming.  I denne delen har vi 

spesielt fokusert på spørsmål som «Har våre programmer og aktiviteter vært nyttige?  Har kvaliteten 

vært tilfredsstillende?  Har elevene lært noe?  Har lærerne fått påfyll av nødvendig kompetanse?» 

med mer.  Datamaterialet som ligger til grunn for den kvalitative analysen er 14 dybdeintervjuer med 

samarbeidspartnere, lærere, rådgivere, inspektører og rektorer.  I tillegg til dette har vi hatt 

underveis samtaler med omkring 200 elever, 40 lærere og samtlige 12 rektorer.  Underveis 

samtalene har vært både formelle og uformelle.  Til sist har vi også tatt med data fra undersøkelser 

foretatt av elever selv, samt skriftlige tilbakemeldinger fra elever i løpet av prosjektperioden.  

Kvaliteten på evalueringsarbeidet er på grunn av økonomiske og tidsmessige årsaker ikke så god som 

vi skulle ønske og vi ber om at konklusjoner og resonnementer må brukes med forsiktighet. Vi tror 

for eksempel at den statlige satsingen på en mer praksisbasert ungdomsskole (stortingsmelding 22) 

har virket positivt inn på både evnen og viljen til å tenke entreprenørskap og at de kvantitative 

forskjellene derved ikke skyldes prosjektet alene.   
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3.2. Måloppnåelse 
 

3.1.1. Objektmål  

Objektmålene og måloppnåelsen presenteres i nedenstående tabell.   

 

Objektmål Resultat 

- Alle grunnskoleenheter med 
ungdomstrinn har kompetanse innen 
”entreprenørskap” som læringsverktøy 
(etterutdanning for lærere), jfr. 
Hovedtiltak, punkt 1. 
 
 

 

Alle 12 ungdomsskoler har hatt lærere på kurs 
eller har hatt deltakere på samlinger med 
Entreprenørskap på dagsorden.  
 
Kompetansen praktiseres i elevbedriftene og  
målsetningen ansees som oppfylt.   

 
 
 

- Alle grunnskoleenheter på 
ungdomstrinnet gjennomfører årlig 
minst 2 opplæringsprogrammer (Ungt 
Entreprenørskaps programmer eller 
tilsvarende) der 
”entreprenørskapspedagogikk” 
anvendes i forbindelse med læringsmål i 
Kunnskapsløftet, jfr. Hovedtiltak, punkt 
2. 

 

 
Ungdomsskolene benytter minst to programmer 
fra Ungt Entreprenørskap.  Enkelte skoler 
benytter tre programmer og en skole benyttet 
fire programmer.  
I tillegg benyttes entreprenørielle programmer 
fra andre leverandører (first Lego League, 
Vitensenteret og andre) samt gode programmer 
utviklet ved egen skole («kokkekamp», «bygg et 
hus» m.m.).   
 
Et gjennomsnittlig anslag er 3 program pr. skole 
 
Målsettingen ansees som oppfylt. 
 

- I fagene arbeidslivsfag og utdanningsvalg 
anvendes entreprenørskapsprogrammer 
som fremmer samarbeid skole- 
næringsliv, jfr. forsøk ved Havlimyra, 
Karuss og Møvig skoler. 

 

 
Programmene «økonomi og karrierevalg», 
Gründercamp og Elevbedrift er programmer som 
har vært benyttet.  Alle skoler har deltatt.  
 
Målsettingen anses som oppfylt 
 

- Hver skoleenhet har knyttet til seg 
minimum 2 veiledere fra næringslivet, 
jfr. Hovedtiltak, punkt 3. 

 

Denne målsetningen er oppfylt gjennom 
partnerskapsavtalene.  Alle skoler i Kristiansand 
kommune har partnerskapsbedrifter.   

Figur 11: Måloppnåelse 

 

Samtlige aktiviteter i handlingsplanen er blitt gjennomført og gjennomføringen har skjedd på en 

tilfredsstillende måte.  To av aktivitetene ble forskjøvet til etter prosjektperiodens slutt med styrets 

godkjenning.   Oppslutningen om aktivitetene har vært svært god.   

Prosjektets objektmål er oppfylt og aktivitetsomfanget overgår målsetningene.  Resultatene danner 

et godt grunnlag for oppfyllelse av prosjektets effektmål.  
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3.2. Evaluering 

 

Kvalitet 

Forutsetningen for leveransene i Entreprenørskapsprosjektet er kvalitet.  Det nytter lite med 1000 

ungdommer på Gründercamp dersom campen ikke har et kvalitetsmessig nivå som sikrer læring og 

kunnskapsoverføring.  Videre er et lærerkurs totalt unyttig i seg selv.  Det er kvaliteten på 

formidlingsmåte og budskap som avgjør suksessen. 

Kvalitetskravet gjelder ikke bare i programmer og relasjoner, men også i strukturer.  Strukturene er 

viktige både for handlingsplaner og i rapportsystemer, men struktur er også et viktig element i 

styringen og ledelsen av prosjektet.  Gode og hensiktsmessige strukturer legger til rette for et godt 

samarbeidsklima og for engasjerte og dedikerte partnere.  

 

Prosjektets effektmål 

Prosjektets hovedmål er to effektmål som ikke kan oppnås i løpet av prosjektperioden.  Spørsmålet 

da blir hvorvidt prosjektet har lagt til rette for, eller bedret sjansene for, at målsetningene på sikt kan 

bli oppfylt.  De to prosjektmålene er: 

1. Styrke Kristiansandsregionen som en nyskapingsregion 

2. Oppmuntre unge mennesker til å drive med innovasjon og bli gründere 

 

 

Den enkelte partners delmålsetninger 

I tillegg til dette har både Elkem og NOV gitt uttrykk for at de har et ønske om å gjøre sine bedrifter 

kjent for flere, samt også å markedsføre de behov bedriften har for kvalifisert arbeidskraft.  Til sist 

har også Ungt Entreprenørskap Agder et ønske om at prosjektet skal bidra til at deres programmer i 

større grad blir tatt i bruk i undervisningen ute i den enkelte skole.  

 

Vi har valgt å presentere en kort kvalitativ nivåanalyse.  Nivåene det deles i er rektor, lærer, elever og 

samarbeidspartnere.  De ulike nivåene vil ha ulike preferanser og behandles derfor separat.   

 

3.2.1. Rektorer 

Rektorene gir uttrykk for at de er fornøyd med prosjektet og det som er oppnådd. De rektorene vi 

har snakket med er enige om at entreprenørskap er viktig og riktig, men det pekes samtidig på 

behovet for stadig oppdatering og kursing.  Dette gjelder både på ledelsesnivå og på lærernivå.  Flere 

har uttrykt misnøye med at en planlagt tur for rektorer i oppstarten på prosjektet ble avlyst.  En slik 

tur ville gitt rektorene en god faglig oppdatering og prosjektet en god forankring.  

Rektorene gir også uttrykk for at det ville vært ønskelig med et eget fora for lærere hvor det kan 

drives erfaringsutveksling og samtale omkring entreprenørielle temaer. Entreprenørskap åpner nye 

muligheter innenfor mer praktisk, variert og relevant undervisning, og det ville vært nyttig å dele 

erfaringer med denne typen verktøy.   
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Rektorene har i varierende grad involvert seg underveis i prosjektet.  Alle har deltatt på obligatoriske 

samlinger i regi av oppvekstsektoren, og mange har også stilt opp på frivillige arrangementer i regi av 

prosjektet selv.   

Alle rektorene har uttrykt et ønske om selv å involvere seg i prosjektet på sin skole.  Det har vist seg å 

bli vanskelig for noen.  Andre mer presserende oppgaver har spist av tiden og rektor har derved ikke 

kunnet gripe dette i så stor utstrekning som det har vært ønskelig. Prosjektleder opplever til tross for 

dette at rektorene har vært medspillere og døråpnere i prosessen.  Rektorer har videresendt 

beskjeder og oppfordret til deltakelse både blant lærere og elever.  

Ledelsen ved våre to eksempelskoler har vært svært aktive og dedikerte.  Dette gjelder både 

tidsmessig og ressursmessig.  En ekstra satsing krever fleksibilitet og ekstra handlingsrom noe 

ledelsen ved begge skoler har vist. Ledelsen ved begge skolene uttrykker tilfredshet med 

prosjektgjennomføringen samt at man har funnet en struktur på entreprenørskapsarbeidet som er 

hensiktsmessig.  Kombinasjonen av valgfag, arbeidslivsfag og utdanningsvalg er en god basis for 

oppstart og drift av elevbedrifter, og Gründercamp og økonomi og karrierevalg er begge programmer 

som egner seg godt i utdanningsvalg.  

 

3.2.2. Lærere 

Entreprenørskapslærerne gir gode tilbakemeldinger på både aktivitetsnivå, kvalitet og innhold.  

Lærerne har vært fornøyd med at prosjektleder har vært synlig og aktiv.  Det har også vært viktig at 

prosjektleder har vært på tilbudssiden når det gjelder å komme på besøk eller til veiledning.  Som ny 

entreprenørskapslærer er det viktig at det finnes et nettverk man kan ty til når ting begynner å bli 

vanskelig.  

Elevbedrift gjennomføres på flere måter og derved også med varierende timemengde og varierende 

omfang.  Mest omfangsrik har elevbedriftsarbeidet på Torridal skole og på Lindebøskauen skole vært.  

Her kjørt man Elevbedrift 1 dag hver uke og 1 dag annenhver uke før jul 2013.  Et slikt omfang krever 

god planlegging, god struktur og godt faglig forankret innhold.  Etter en midtveisevaluering fant 

begge skoler ut at det var hensiktsmessig å begrense omfanget.  Det opplevdes som vanskelig å 

integrere skolefagene inn i Elevbedriftene på en god måte, og enkelte elevgrupper fikk for mye 

«dødtid».  Etter evalueringen ble det foretatt nødvendige justeringer som gjorde arbeidet både 

enklere og bedre.   

Lærerne på Torridal gir uttrykk for at behovet for koordinering og planlegging var stort.  Mange 

lærere involvert i samme prosjekt krever tid til oppdatering og diskusjon, og slik tid er det vanskelig å 

finne rom for i dagens skole.  Til tross for avspasering av merarbeidstimer opplevdes prosjektet som 

tidsmessig krevende.  Justeringene etter jul bedret dette og lærere ved begge skoler uttrykker stor 

tilfredshet med prosjektet. Selv om arbeidet med entreprenørskap til tider har vært krevende har 

arbeidet gitt resultater som de også høster erfaringer fra i år.  Elevene er blitt flinkere til å 

samarbeide og den enkelte elev mer ansvarsfull.  I tillegg pekes det på at klassemiljøet har blitt bedre 

etter å ha arbeidet med entreprenørskap i halvannet år.  Lærerne gir uttrykk for et ønske om at 

entreprenørskap bør fortsette i det omfanget det er i dag, tre timer pr. uke samlet på en dag. 

Lærerne gir også gode tilbakemeldinger på de øvrige entreprenørskapsprogrammene som har blitt 

benyttet.  Spesielt positivt er Gründercamp.  Alle skolene har deltatt på camp i løpet av 

toårsperioden, og lærere uttrykker ønske om at dette er en aktivitet som bør fortsette i årene som 
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kommer.  Store camper med flere deltakende skoler er både gøy og lærerikt for elevene.  

Gründercampenes konkurranseelement verdsettes også.  En slik premiering trigger 

konkurranseinstinktet både hos lærere og elever.  Videre gir en slik arbeidsform også flere 

mestringsarenaer og derved mulighet for at flere står frem og markerer seg.  

Til sist nevnes også elevbedriftsmessen på Sandens Senter som en positiv opplevelse. Elevene synes 

det var moro både i forberedelsen og under gjennomføringen av messen.  På en salgsmesse er det 

mange oppgaver som må løses og det er behov for mange menneskelige kvaliteter.  Lærere gir 

tilbakemeldinger på at «nye» elever har stått frem og at elever har overrasket positivt både hva 

angår engasjement og involvering.  

Prosjektet har også arrangert en del aktiviteter spesielt rettet mot lærere.  Dette har vært lærerkurs, 

inspirasjonssamlinger, veiledningstimer, samlinger hos prosjektpartnere m.m.   

Samarbeidet mellom skole og næringsliv har vært positivt både for lærere og skoleledelse.  

Samlingene på NOV og Elkem har vært til inspirasjon og har også ført til konkrete endringer av 

klasseledelse.   En lærer bruker under intervjuet begrepet «jeg glemmer aldri en av de ansatte på 

NOV som….».  Slike uttalelser gir uttrykk for en dyp og ærlig beundring og respekt og flere lærere har 

også gitt uttrykk for at de har brukt Elkem og NOV som eksempler overfor foreldre.  Spesielt har da 

viljen til hardt arbeid hatt fokus.  En av lærerne sier det slik «Med bakgrunn i et bedriftsbesøk vi var 

på i regi av entreprenørskapsprosjektet fortalte jeg foreldrene at det er ok å være litt AC/DC- eller litt 

rock and roll om du vil, så lenge du vil jobbe.  Ingen kommer noen vei uten hardt arbeid».  Flere 

lærere trekker frem bedriftskulturen ved Elkem og NOV som spesielt interessant.  Lærere refererer 

ofte setningen «Man må gjerne forsøke – og det er lov å feile» når de snakker om bedriftskulturen 

som kjennetegner de to samarbeidsselskapene.  I tillegg peker lærerne på selskapenes sterke fokus 

på innovasjon.  Skal man bli best i verden må man hele tiden utvikle seg og for flere lærere har dette 

vært tanker til refleksjon.   

 

3.2.3.       Elever 

 

3.2.3.1. Generelle tilbakemeldinger 

Elevene har gitt positive tilbakemeldinger på entreprenørskapsarbeidet både til lærere og til 

prosjektleder.  Gjennom de to årene har prosjektleder hatt samtaler med flere hundre elever i 

Elevbedrifter og det generelle inntrykket er at elevene er svært fornøyd med Elevbedriftsarbeidet.  

Arbeidet med entreprenørskap innebærer en stor grad av disiplinering i form av selvdrevet læring, og 

de største utfordringene med denne typen læring får man på 8. trinn hvor elevene er minst modne 

og strever med å disiplinere seg selv.  Det er stor forskjell på elevenes modenhetsnivå på dette 

trinnet og vi ser at enkelte Elevbedrifter har god progresjon og et godt salg, mens andre bedrifter 

strever med å komme videre gjennom de ulike fasene.   

Tilbakemeldinger fra lærere viser at Elevbedriftsarbeidet har en disiplinerende effekt på den 

selvdrevne læringen.  En lærer gir tilbakemelding om at elevene hans (som drev elevbedrift på 8. 

trinn) har hatt en flott utvikling når det gjelder evnen til å jobbe selvstendig og målrettet.  Han 

hevder at denne klassen er den mest disiplinerte på veldig mange år og at klassen utmerker seg i 

skolesammenheng.    Han tilskriver dette til driften av Elevbedrift året før (på 8.trinn).  
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3.2.3.2. Spørreundersøkelse 

Elevbedriften Diamond Footsteps fra 8. trinn på Torridal skole gjennomførte en spørreundersøkelse 

blant elevene på 8. trinn ved skolen sin.  Elevene har Elevbedrift en dag i uken før jul og en halv dag i 

uken etter jul. Her er et utdrag av svarene Elevbedriften fikk: 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Figur 12: Elevundersøkelse 

Kilde: Diamond Footsteps Elevbedrift 2012, elevundersøkelse på Torridal skole 

 

Metodemessig er det interessant at svarene i denne undersøkelsen gis til elever og ikke til voksne. 

Det er altså en undersøkelse hvor intervjuobjekt og intervjuer står på samme «nivå» og så lenge 

undersøkelsen i tillegg er anonym har man da lite å forsvare.  Det er å anta at svarene er mer 

«sanne» i en slik setting. 

Resultatmessig er det interessant å legge merke til elementet med selvdreven læring.  Elevene svarer 

i siste spørsmål at læreren kun kan spille en begrenset rolle for bedriftens fremgang og suksess.  Når 

alt kommer til alt må man utføre arbeidet selv.  For en lærer er det også interessant å se at 
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arbeidsdagen med fordel kunne vært lengre den dagen elevene arbeider med Elevbedriftene.  

 

3.2.3.3.  Skriv med egne ord, «Hva mener du»? 

Entreprenørskapsprosjektet arrangerte den 12. april 2013 elevbedriftsmesse på Sandens senter i 

Kristiansand.  Denne dagen var det 21 elevbedrifter med ca. 100 elever til stede. Elevene kom fra 

Lindebøskauen skole (9. trinn), Torridal skole (8. trinn) og Havlimyra skole (9. trinn).  Elevene ble bedt 

om å evaluere arbeidet med elevbedrifter på en noe annen måte.  I stedet for faste svaralternativer 

ble elevene utfordret til å skrive med egne ord hva de mente. Her er et utdrag av spørsmål og svar fra 

denne undersøkelsen 

Spørsmål 1: Du har hatt Elevbedrift dette skoleåret.  Hvordan synes du det har vært? 

De fleste elevene svarer kort på spørsmålet. Ord som ”gøy” og ”veldig lærerikt” går igjen.  Kun 2 av 

84 elever mener at det har vært kjedelig, og ytterligere to er litt ”lunkne”.  80/84 synes elevbedrift 

har vært ”helt topp”.  Her er et utdrag av svarene fra elever som skriver noe mer utfyllende: 

”Jeg synes det har vært lærerikt og interessant.  Det å jobbe med ideer og gjøre dem om til  

  virkelighet har vært spennende” 

”Det har vært veldig lærerikt!  Jeg har funnet ut litt mer om det å være ansvarlig i en bedrift,  

  og å jobbe hardt for et felles mål”.  

”Det har gått bra synes jeg.  Det er mye samarbeid og glede og det er det vi trenger til å få  

  en god bedrift” 

 

Spørsmål 2: Hva lærer man når man har Elevbedrift? 

Elevene trekker frem to hovedpunkter av læring, nemlig «du lærer å drive en bedrift», samt 

«samarbeid».  Her er et kort utdrag av enkelte svar: 

”Man lærer å samarbeide og å være positive til ideen vår, selv når det ikke går så bra!” 

  ”Man lærer om hvordan å drive en bedrift, og å tørre å ta steg på vei til å bli voksen” 

  ”Mye! Jeg har lært utrolig mye! Mer enn det jeg trodde” 

  ”at penger må jobbes for” 

  ”Hvordan man skal sette ideer ut i live på ordentlig.  Det er lov å tenke stort” 

  ”man lærer litt hvordan det er i den voksne verden, og hvordan det er å være en gründer” 

 

Spørsmål 3: «Tror du at du har lært noe i Elevbedrift som du ikke kunne lært ellers på skolen? 

Et svar som går igjen er ”Ja masse” og kun 7 % svarer nei på spørsmålet.  Her er noe av det elevene 

svarer at de lærer: 

”Litt økonomi, salg, gode og dårlige dager”  

”Ja, vi lærer å bruke kreativiteten på en annen måte” 

”Ja at man må jobbe seg fremover” 

”Ja, hvordan det er i voksenlivet” 

”Ja, å ha mye ansvar” 

”At man må samarbeide med alle for at ting skal fungere” 
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3.2.3.4. Elevenes evaluering av ulike arrangementer og programmer 

Elevene har deltatt på Gründercamper, salgsmesser, inspirasjonssamlinger og ulike kurs i løpet av 

prosjektperioden.  Tilbakemeldingene fra både elever og lærere har vært svært positive.  Noen 

innspill til forbedringer har vi mottatt.  

 

Gründercamper 

Elevene gir svært positive tilbakemeldinger.  Gründercamper er annerledes, spennende og gøy.  Det 

er utfordrende å finne på gode ideer og konkurranseelementet holder motivasjonen oppe.  Campene 

har en fin form hvor det stort sett er litt for lite tid til hver arbeidsøkt.  Dette driver arbeidet 

fremover på en god måte.  Elevene gir tilbakemelding om at oppgavene har vært spennende og at 

det er spennende og være sammen med elever fra andre skoler.   

Økonomi og karrierevalg 

Tilbakemeldingene fra elevene har vært noe todelt.  En gruppe har opplevd dette som svært 

interessant og vellykket mens en annen gruppe gir uttrykk for at det var litt «kjedelig».  Ved nærmere 

undersøkelse kommer det frem at lærerens engasjement er utslagsgivende.  Den ene klassen hadde 

studenter som ikke lykkes i å engasjere elevene og dette gir utslag på totalopplevelsen.  Innspillet fra 

elevene (og også fra lærerne) er at vi i fremtid må være mer kritiske til hvem som får lov og fasilitere 

entreprenørskapsprogrammer og at et viktig utvelgelseskriterium må være den voksnes evne til å 

begeistre og engasjere.  

Salgsmesser 

Elevene har gitt svært god tilbakemelding på salgsmessene.  Det å få lov å vise frem det man har 

arbeidet med er til stor motivasjon.  Videre gir messene konkrete rammer for konkrete 

arbeidsoppgaver noe som også verdsettes.  En elev sier det slik: 

”Det har vært bra og jeg synes det er gøy.  Jeg har lyst til å fortsette å lære mer om  

  elevbedrifter, derfor liker jeg denne messa” 

 

Kreativitetssamlinger 

Prosjektleder har holdt flere kreativitetskurs og kreativitetssamlinger for elevene.  Hovedhensikten 

har vært å gi elevene en innføring i annerledestenkning og virkemidlene har vært lek, konkurranser, 

foredrag og refleksjon.  Tilbakemeldingene fra elevene har vært svært gode noe som også støttes av 

tilbakemeldinger fra lærere og rektorer.  Elevene fremholder først og fremst engasjement, tempo og 

konkurranseelementer som det gøyeste.   

Kurs 

Elevene har også deltatt på ulike kurs.  Eksempler (utover kreativitetskurs nevnt over) er ledelse, 

markedsføring, økonomi med mer.  Flere kurs har vært holdt på universitetet i Agder og disse 

kursene får gode tilbakemeldinger.  Kursholderne har vært eksterne ressurspersoner innenfor sine 

emner.  En kursdag er spennende og annerledes og universitetet gir kursdagen en ekstra dimensjon.  
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3.2.4. Styringsgruppa/partneres evaluering av prosjektet 

Styringsgruppa er enhetlig i sine tilbakemeldinger.  I intervju etter prosjektperiodens slutt 

konkluderer samtlige medlemmer med at prosjektet har vært vellykket og godt ledet.  Prosjektet har 

vært vellykket i den forstand at prosjektets objektmål er oppfylt og at forholdene er lagt godt til rette 

for at effektmålene kan oppfylles på lang sikt.  Videre fremheves det at aktiviteter og programmer 

har blitt gjennomført på en god måte. 

Deltakerne mener at samarbeidet mellom offentlige etater og privat næringsliv har fungert svært 

godt og de to partene skryter av hverandre.  Kristiansand kommune får ros for måten prosjektet er 

gjennomført og ledet på og bedriftene får skryt for engasjement, forpliktelse og kvalitet i 

leveransene.  

Deltakerne i styringsgruppa fremhever Gründercampene som spesielt vellykket.  Denne typen 

arrangementer gir en god ramme for samarbeid mellom skole og næringsliv og måten campene ble 

organisert og ledet på har vært svært bra.  

Styringsgruppas medlemmer kommenterer også positivt på det høye aktivitetsnivået og det brede 

omfanget av aktiviteter prosjektet har hatt.   

Samarbeidet i styringsgruppa har vært svært godt og alle parter gir uttrykk for at de har vært både 

interesserte og engasjerte. Leder av styringsgruppa får gode tilbakemeldinger på fremdrift samt på 

måten prosjektet har blitt ledet på.   

Hovedkonklusjonen fra deltakerne i styringsgruppa er at dette har vært et spennende og viktig 

prosjekt som har blitt gjennomført på en god måte og i tråd med planer og forventninger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


