
Gründercamp Sauda ungdomsskule 
 

18- 19. september 2013 går inn i 

historiebøkene til Sauda 

ungdomsskule. Da ble det for første 

gang arrangert Gründercamp ved 

skolen. Samhandling, samarbeid, stort 

engasjement – og ikke så rent lite 

«nøtteknekking» – har preget Sauda 

disse dagene.  

Gründercamp er et spennende samarbeids- og læringstiltak som er utviklet av Ungt Entreprenørskap.  

Sauda ungdomsskole, Sauda Vekst AS og Omstillingsprogrammet har samarbeidet om 

gjennomføringen. Om lag 200 elever fra 8., 9. og 10. klasse har i to dager jobbet med reelle og 

aktuelle problemstillinger levert av bedrifter og virksomheter i Sauda.   

Elevene har i løpet av Gründercampen vært fordelt på 32 grupper. Alle gruppene har hatt blanding av 

flere årstrinn, noe elevene satte pris på. «Kjekt å jobbe sammen med andre som vi vanligvis ikke er å 

mye sammen med» sier en elev.  

På spørsmål om hva mer de syntes om 

Gründercamp og denne måten å ha skole 

på sier elevene:  

«Kjekt å jobbe så selvstendig!», «Effektivt 

og kjekt arbeid som ikke blir kjedelig» , 

«Me fikk jobbe med brainstorming og 

masse ideer. Det er kjekt å finne løsninger 

på ekte problemer», «Engasjerende. Kjekt 

å jobbe sammen med andre», «Kjekt med 

arbeidsoppgaver fra Sauda. Me kjenner 

plassene og problemene».  

 

I en av gruppene jobbes det intenst med 

problemstilling nummer 4 . Elevene har funnet frem 

til og valgt en løsning. De er snart i mål med å tegne 

og beskrive hvordan varmt spillvann fra Eramet kan 

brukes og vises frem. «Me vil både ta i bruk energien 

og vise den frem som en attraksjon. Vi tror dette kan 

bli et spennende prosjekt som både fastboende og 

turister vil synes er spennende». Elevene forteller om 

en glasskupler og tunneler med varme vannstrømmer 

som både er nyttige og en attraksjon i seg selv.  

Lærerne er veiledere. De sirkulerer på gruppene og 

gir pep-talks og sjekker ut fremdriften og resultatene. 

«Går det bra?», «Trenger dere hjelp?», «Husk at dere 

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/ 

Gruppe 25: Elevene Håvard, Kristin, Thomas, Thea, Kjell og Birgitte 
sammen med lærer og veileder Elin. 



må holde tida og hva dere må gjøre hvis dere vinner!». Lærer Elin Bryne og Rådgiver Gro Melstveit 

«coacher» og veileder sammen med rektor Lars Terje Sandvik. Alle vil vel - dette er kjekt!  

Sauda fikk vinteren 2013 status som omstillingskommune i Rogaland. Det er satt ned et eget 

omstillingsstyre som skal lede arbeidet på vegne av Sauda kommune. Terje Fatland er styreleder og 

Kommunalsjef Andreas Fløgstad er prosjektleder. Våren 2013 ble det inngått et samarbeid mellom 

Sauda ungdomsskole, omstillingsprosjektet, Sauda Vekst AS, SR-bank Sauda og Ungt Entreprenørskap 

Rogaland om gjennomføring en rekke entreprenørskapstiltak ved Sauda ungdomsskole. 

Gründercamp, økonomi- og karriere rådgivning og elevbedrift er tiltakene som skal gjennomføres i en 

3-årig forsøksperiode med oppstart i 2013.  

«Detta vil me vil gjør kvert år!» Elevene 

Simen, Abdullahi og Ragnvald er enige – 

dette er en spennende arbeidsmåte som 

de gjerne vil være med på flere ganger. 

Her sammen med prosjektleder i 

omstillings-prosjektet til Sauda kommune, 

Andreas Fløgstad.  

Som en av få eksterne voksne på 

ungdomsskolen sitter Andreas Fløgstad 

«ringsside» på Gründercamp-metoden og 

arbeidsprosessene til elevene og lærerne. 

«Dette er et spennende og veldig viktige 

tiltak som vi i fellesskap må stimulere og 

bidra til. Slik bygger me ny framtid i Sauda!» 

Det hviler et stort ansvar på en liten gruppe 

denne dagen. Nemlig juryen som skal velge ut 

de beste løsningene. Juryen styres stramt og 

godt av daglig leder i Sauda Vekst AS, Inge 

Løyning. Med seg i juryen har han Lars Terje 

Sandvik, Merete Fosstveit (Sparebank 1 SR-

bank Sauda) og Andreas Fløgstad.  

Ved hjelp av kriterier utarbeidet i forkant skal 

juryen velge en vinnergruppe på hver at de fire 

problemstillingene. Det må jobbes fort, 

arbeidet er intenst og vanskelig. Alle er god, 

men hvilken gruppe er når helt til topps?  

Problemstillingene på Gründercampen 

1. Korleis skal framtidas ungdomskafè/ungdomsklubb i Sauda vera? Problemeigar: Sauda 

kommune, kulturkontoret 

2. Korleis ser sparegrisen ut i framtida dersom me ikkje lenger har kontantar? Problemeigar: 

Sparebanken 1 SR-bank 

3. Sentrum er stille på kvardagar og ettermiddagar. Kom med forslag til tiltak som må gjerast for å 

auka interesse og besøk i sentrum? Problemeigar: Sauda Handelsforening 

4. Saudasamfunnet kan ta i bruk store mengder billig energi i form av varmt vatn, tilsvarande årlig 

energiforbruk til 40.000 husstandar. Den blir i dag brukt til å varme opp bygningar og gater. Kom 

med forslag om kva denne ressursen kan brukast til i Sauda. Problemeigar: Eramet Norway 

Sauda og Sauda Fjernvarme AS 

 



«Uten mat og drikke….» Elevene 

er tar en velfortjent pause mens 

de venter på resultatene fra 

juryen. Sparebank 1 SR-bank 

spanderer pølser, juice og kake på 

alle – vel blåst!  

Elever er med på å forberede og 

lage i stand lunsj. Her 

representert ved Amalie og 

Amalie Beate i røde og brune 

Gründercamp t-skjorter. Det er 

blide ansikter og høflige og 

engasjerte elever overalt.  

 

Det er flotte rammer rundt Gründercampen i Sauda 

denne dagen. Nye Sauda ungdomsskole nærmer seg 

ferdigstillelse. Bygget er tatt i full bruk selv om det 

gjenstår noe arbeid på uteområde. Arbeid med 

nytenkning, innovasjon og nyskapning har flotte 

rammer og vilkår i det nye bygget. Sauda kommune har 

med ny ungdomsskole investert sterkt og godt i trivsel 

og trygge rammer for læring og sosiale fellesskap.  

Faglærer Jan Ove Teig og rådgiver Gro Melstveit har en 

spesiell rolle i arbeidet med entreprenørskaps-tiltakene 

ved ungdomsskolen – som lærere og koordinatorer. 

Samarbeidet mellom skolen, Sauda Vekst AS, 

Sparebank 1 SR-bank, Ungt Entreprenørskap Rogaland 

og Sauda omstilling fortsetter. 

Gründercampen er som sagt bare et av 

tiltakene i samarbeidsprosjektet. Det blir 

spennende å følge arbeidet ved Sauda 

ungdomsskole fremover. Det er et mål at 

næringslivet skal involveres enda mer i 

entreprenørskapsarbeidet. I arbeid med 

entreprenørskap i skolen kan 

næringslivet i Sauda bidra med både 

foredragsholdere, omvisninger i egen 

bedrift og problemstillinger til neste års Gründercamp! 
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Espen Thompson  

Prosjektmedarbeider  

Sauda Vekst AS og Omstillingsstyret i Sauda kommune  

 

Juryen sine kriterier 2013 

I kva grad er løysinga nyskapande? 1/3 

I kva grad er løysinga gjennomførbar/truverdig? 1/3 

I kva grad klarar de å kommunisere og presentere idèen? 1/3 

 


