Til: 1NAA, 1NAB, 1NAD, 1NAR, 1DHA, 1BAA

Invitasjon til lokal gründercamp på Skjetlein.
For første gang har Skjetlein videregående skole den glede å kunne invitere elever fra vg1 på
en lokal gründercamp. Dette blir to skoledager helt utenom det vanlige som er arrangert av
skolen i samarbeid med ungt entreprenørskap (UE Trøndelag) og aktører fra det lokale
næringslivet.
En gründercamp er et unikt konsept. Hensikt er å gi elevene mulighet til og utforske og
utvikle sine evner innen problemløsning, ideutvikling, planlegging og markedsføring av en
ide. Det er en lokal bedrift som stiller med ett problem som elevene får forsøke å løse.
Elevene får arbeide i små grupper. Det er representanter fra det lokale næringsliv som sitter
i juryen som skal bestemme hvilke bidrag som vinner. Det blir premiering i flere kategorier.
Hovedvinneren er sikret plass på fylkesgründercampen i Trøndelag som avholdes 14.
november.
Onsdagen har skolen den glede av å kunne spandere lunsj på elevene.

Ta med:





Pc og penn
Godt humør
Niste eller penger til mat på kantina for torsdag
Klær til å kunne være ute etter lunsj på torsdag

Plan onsdag 6. november
Tid
8.15 -8.45

8.50
9.00
9.15 – 11.30
11.30– 12.15

12.15. 15.35

Hva
Åpningsseremoni:
Paul Rocks - tryllekunstner
Velkommen /v Helén Pedersen
Presentasjon av oppgaven /v Anders Eggen NLR
Konkurranse start
Frokost
Arbeid med oppgaven
Lunsj blir servert
Jazz med gruppen Modulaksjon fra Trondheim
Katedralskolen
Arbeid med oppgaven

Plan torsdag 7. november
Tid
8.10-10.00
10.00
10.05-11.35

11.35 – 12.20
12.20

Arbeide med oppgaven
Øve på presentasjon
Innlevering en «konseptplan»
Presentasjon av oppgaven for en jury med
representanter fra næringslivet
Alle hjelper til å rydde opp når de ikke er inne hos jury.
Lunsj (egen niste i dag)
Elevene følger sine faglærere på eget opplegg frem til
premieutdeling.

Velkommen!
Hilsen
Helen Pedersen, Stefan Preisig, Svein Jostein Gåsvatn og Bente Elisabeth Ryen

