Unge Muligheter
Modell for samarbeid
skole - næringsliv

Samarbeid mellom skole og næringsliv
skaper muligheter for unge!

Til næringsliv/ mentorbedrift
Utgangspunktet for denne modellen, er at vi ønsker varig samarbeid
mellom lærer, elever og mentorbedrift. Vi ser behovet for at lærer får et
godt nettverk som han kan overføre videre til sine ungdomsbedriftselever
år etter år. I tillegg ønsker vi at UB elever får et innblikk i det lokale
næringslivet og muligheter for framtidig jobb lokalt. På neste side ser du
forslag til fremdrift og en mal for hvordan samarbeidet mellom skole og
mentorbedrift kan se ut.

Først - slik ser et åt med ungdomsbedrift ut:
Starte:

Drive:

Avslutte:

Idéutvikling
Roller
Registrere i Br.reg.

Produktutvikling
Markedsføring
Rengskap, salg mm

Årsrapport
Avvikle bank, brreg
Generalforsamling

Krav til en ungdomsbedrift:
•Registrere bedriften* (senest 31. desember)
•Registrere mentor
•Utforme forretningsplan/-modell
•Presentere ideen for eksterne
•Føre regnskap
•Skrive årsrapport & levere revisorbekreftet
regnskap

Tips ved bedriftsbesøk:

·Beskrive firmaet og de ulike stillinger som finnes.
·Kan du gjerne fortelle meg om deg selv og din
reise, utdanning? Praksis? Jobb?
·Beskrive hvordan en uke for deg kan se ut?
·Hvilke utfordringer har du i din bedrift?
·Hvilken opplæring vil du ha på arbeidsplassen din?
·Hvilke ferdigheter ser du etter når du skal ansette?
·Har du tips/råd til de unge?

Oppstartssamtale
Oppstartsamtale mellom Ungt Entreprenørskap og lærer. Her avdekkes
behovet som lærer og ungdomsbedriftene kan ha og lærer kan «ønske» seg
type bedrifter for samarbeid.

Behov og muligheter
UE kontakter næringslivet og presenterer behovet. Dersom positivt svar,
opprettes en primær kontaktperson i bedriften. Ledelsen ved skolen skal
informeres/involveres i samarbeidet.

Organisert møte (frokostmøte)
UE arrangerer samling med bedriftskontakter og lærere fysisk (eller digitalt).
Her avklares forventninger til begge parter og tidsbruk. I samarbeidet bør det
inngå minst ett bedriftsbesøk for ungdomsbedriften. Det legges en plan og en
kontrakt skrives. Mentorheftet (ungdomsbedrift.no) presenteres som ressurs.

Bedriftsbesøk
Minst ett bedriftsbesøk gjennomføres. Bedriftsrepresentant kan gjerne også
komme til skolen. På dette møtet, skal neste møte mellom mentorbedrift og
ungdomsbedrift avtales.

Oppfølging
UE følger opp lærer per mail eller telefon og hører hvordan samarbeidet går.

Fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter
UE inviterer mentorbedrifter til Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter

Evaluering
UE legger til rette for evalueringsmøte mellom skole og bedrifter

