
 

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, 
landsomfattende organisasjon som i samspill med 
utdannings-systemet, næringslivet og andre aktører 
jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, 
skaperglede og tro på seg selv. 

http://www.ue.no/ 

Oppstart! Gründercamp sparkes i gang i kinosalen i Sauda 

Fra venstre: Janne Hindrumsen, Gro Melstveit, May 
Baardsen og Brit Astrid Grønning (Ungt Entreprenørskap) 

Fra venstre: Andreas Fløgstad, Trond Carsten Øye, Lars Terje 
Sandvik og Stig Birkeland 

Følgende personer utgjorde årets Gründercampjury 
- Andreas Fløgstad (juryformann – Sauda kommune) 

- Stig Birkeland (jurymedlem – G-sport Sauda/omstillingsstyret)  

- May S. Baardsen (jurymedlem – Tara Invest AS / Bolystprosjektet)  

- Janne Hindrumsen (jurymedlem – Bunadsservice AS / Mentorordningen Sauda Vekst AS)  

 

Ny runde med 
Gründercamp i 
Sauda! 
 
17.-18. september 2014 ble 
det på ny arrangert 
Gründercamp ved Sauda 
ungdomsskole. Dette var 
andre gang elevene  fikk 
lokale problemstillinger å 
tygge på . Som i fjor var dagene 
preget av samhandling, 

samarbeid og stort 
engasjement!  

 
Gründercamp er et spennende 

samarbeids- og læringstiltak 

som er utviklet av Ungt 

Entreprenørskap. Sauda 

ungdomsskole, Sauda Vekst AS 

og omstillingsprosjektet har 

samarbeidet om 

gjennomføringen og som i fjor fikk de god veiledning og oppfølging av Ungt 

Entreprenørskap Rogaland.  

 



 

Problemstillinger på Gründercamp 2014:  
1. Sauda Kommune ønskjer å vise turistar som 

køyrer langs Nasjonal turistveg at dei faktisk 

kjem til byen Sauda. Korleis meiner gruppa at 

dette bør gjerast? Lag ein plan for dette 

arbeidet. 

 

2. Lag programmet for ein ungdomsfestival i 

Sauda. Festivalen skal : 

1. gå over 2 dagar 

2. vere utradisjonell og nyskapande. 

3. ha stort spenn i innhald slik at alle 

skal kunne finne noko som er 

fengande for dei 

4. appellere til ungdom mellom 12-16 år 

 

3. Området mellom Folkets Hus, G-Sportbygget , 

Saudahallen og det framtidige utebassenget er 

i dag parkeringsplass og veg. Tenk dykk at 

dette området skal utviklast til noko heilt anna.  

Lag ein plan eller ei skisse for området.  

La det komme tydeleg fram kva gruppa ser for 

seg  

 

De omlag 200 elevene fra 

8., 9. og 10. klasse har 
deltatt i arbeidet og 

jobbet med reelle og 
aktuelle problemstillinger 

fra Sauda. I år var tema 

«Sauda i omstilling».  

 

Elevene jobbet i grupper 

på inntil 6 personer. 

Lærerne ved 

ungdomsskolen var 

veiledere for de ulike 

gruppene. Til å begynne 

med jobbet elevene med  
forskjellige 

«oppvarmings- øvelser» 

der målet var å komme 

trene på kreativ 

problemløsning og 

samarbeid i gruppen. 

Gruppen var mikset med 

elever fra alle trinn – noe 
som gjør Gründercamp til 

en god bli-kjent-dag!  
 

Juryen hadde en krevende 

jobb med å følge opp 

gruppene og vurdere 

arbeidet på bakgrunn av 

vurderingskriteriene for 
årets Gründercamp:  

 
Kreativitet – Presenterer 

gruppa spanande idear? 

 

Lokal omstilling – Vil ideen 
som blir presentert kunne 
bidra til endring for Sauda? 

 

Formidling av løysing 
a) Kjem ideen og løysinga klart fram? 

b) Kvalitet på presentasjonsmateriell til juryen.  

Samarbeid. Opplever juryen at gruppa samarbeidde godt? Var alle involvert i 
prosessen?  

Lærer Jan Ove Teig er sammen med en elevgruppene. God stemning! 



 

 
Problemstilling nr 3 krevde synfaring til området mellom Folkets Hus og Saudahallen. Daglig leder i Sauda 
Vekst AS informerer elevene 

 
Felles matpause med sunn og god mat! 



 

 

Gründercampen er for alle, og læring og samhandling står i fokus. Det er også en 

konkurranse, og det skulle kåres en vinnergruppe under hver problemstilling.  

 
Følgende utdrag fra begrunnelsene til juryen viser hva som teller på 

Gründercamp:  

 
Vinnergruppen foreslo og utarbeidet mange gode aktiviteter. Opplegget var  
gjennomførbart. Gruppen samarbeid godt hele tiden og tiden godt (…)  

 
Den gruppen som vant skilte seg ut som en favoritt ganske tidlig. De kom tidlig i 
gang, og jobbet hele tiden som en gruppe. Medlemmene tilstede hele tiden gjennom 
begge dagene. De hadde gode ideer/ løsninger. Positiv tone i gruppa, og de kunne 
uten problem forklare sine ideer og bakgrunnen for at de valgte som de gjorde (…) 

 

(…) Synest gruppa samarbeidet godt, og hadde tenkt at ideèn var positiv for Sauda 
som ønsker flere turister og tilflyttere, og et trekkplaster for alle aldersgrupper, i 
tillegg begrunnet de ideèn ut fra et miljøperspektiv! Gruppa kom raskt i gang og de 
var kreative i utformingen av bygget .  

  

 

 
  Elever i arbeidte med problemstilling 3 - kart og tegninger er på plass! 

 

Sauda Ungdomsskule ønsker enda tettere samarbeid med lokalt næringsliv om 
tema og problemstillinger til gründercamp. Dette er en dag da dørene på skolen 

bokstavelig talt åpnes for alle som er interessert i å bidra til en spennende og 

annerledes skoledag. Vi satser på ny Gründercamp i 2015! 


