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Oppsummering Innovasjonscamp 2016 ved Gimle skule 

7.-9. trinn, samt seks elever fra 10. trinn deltok under innovasjonscampen ved Gimle skule 7.-

8.november 2016. 

 

Vinnergruppene fra Innovasjonscamp ved Gimle skule 2016. (Foto: Elin Thorsen) 

 

Oppdragsgiver under campen ble, på kort varsel, Fyresdal kommune og Telemarkrøye AS. Silva 

Consult hadde dessverre ikke mulighet til å stille denne gang. Utformingen av oppdragene ble gjort 

av Elin Bryn Thorsen (UE Telemark), Mads Dorenfeldt Jensen (Telemarkrøye AS) og Edvard Nesland 

(Fyresdal kommune). I vedlegg 1 er oppdragene beskrevet. 

Nedenfor er en oversikt over de ulike næringslivsaktørene som stilte opp som veiledere og dommere 

under innovasjonscampen. 

 

Veiledere 7. november: 

-          Monica Sølyst                   Faun Naturforvaltning as 

-          Tarjei Skålid                      Panalpina as 

-          Elisabeth Gasman            Telemark Lys as 

-          Aud S. Lukassen               Meieriet kafe, pub, pizza 

  

Dommere 8. november: 

-          Erik Skjervagen                 Fyresdal kommune 

-          Margit Lund                       Sparebanken Sør 

-          Tone Klausen                    Norheimsmia 

-          Karin Bergland                  Fyresdal Rekneskapskontor as 

-          Gunhild Momrak               Momrak verkstad as 
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Tilbakemelding fra elever og veiledere var at noen av oppdragene var litt vanskelige, og det ble brukt 

en god del tid på å forklare elevene hva som mentes med oppdragene. Oppdragene kunne med 

fordel blitt forenklet enda mer.  

Tilbakemelding fra lærere var at dette var to lærerike dager for elevene. Lærerne formidlet også at 

informasjonen som elevene fikk utdelt første dagen, blant annet oppdragene, burde vært oversatt til 

nynorsk. Dette er noe Ungt Entreprenørskap Telemark vil ta med seg videre til planleggingen av neste 

Innovasjonscamp ved skolen. 

Nedenfor er et diagram som oppsummerer elevenes vurdering av innovasjonscampen som ble 

samlet inn ved hjelp av individuelle svarskjemaer under innovasjonscampen. Det var totalt 59 elever 

som deltok under campen, og det ble samlet inn 58 svarskjemaer. 

 

 
 

Informasjon om Innovasjonscampen i forkant av campen gav 43 elever terningkast 4 eller bedre. 

Oppdragene kom svakest ut i evalueringen, hvor kun 31 elever gav terningkast 4 eller bedre.  

35 elever gir terningkast 4 eller bedre når de blir spurt om de har lært om samarbeid, og 40 elever 

svarer terningkast 4 eller bedre når de blir spurt om de har lært om kreativitet.  

I henhold til å ha lært å presentere muntlig og skriftlig svarer 34 elever terningkast 4 eller bedre at de 

har lært mer om å presentere skriftlig og 36 elever terningkast 4 eller bedre at de har lært mer om å 

presentere muntlig. 

Totalvurdering av innovasjonscampen gir 40 elever terningkast 4 eller bedre. 

 

Elevene fikk også mulighet til å skrive kommentarer i svarskjemaet om hva de lærte mest om under 

campen og disse kommentarene blir presentert i vedlegg 2. 
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Oppsummering Økonomi og Karrierevalg (8.-10.trinn) Gimle skule 

Fia Ellen Sofie Skansen fra Sparebanken Sør avdeling Nissedal gjennomførte programmet Økonomi 

og Karrierevalg for 8.-10. klassinger på Gimle skule i februar. Elevene fikk forståelse for begrepet 

selvinnsikt og privat økonomi i programmet gjennom aktiv læring og deltakelse. Målet våren 2017 

var å videreutvikle programmet med en del to for Elevbedriftene til Gimle skule, tidligere kalt 

«Bedriftsbesøk og Elevbedriftsbudsjett». Denne delen ble dessverre ikke gjennomført på grunn av 

tidspress, men alle Elevbedriftene fikk jobbet med økonomi gjennom veiledning fra lærere.   

 

Foto: Ingun Momrak- Haugan 
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Oppsummering Vårt Lokalsamfunn (5.-6.trinn) ved Gimle skule 

Programmet ble gjennomført 17. januar 2017 av Elin Thorsen, Ungt Entreprenørskap Telemark. 

Lokalsamfunn, skatt, velferd og demokrati var på agendaen denne skoledagen. I økt to av 

programmet skulle elevene komme med løsninger på hva som kunne blitt gjort med et tomt 

butikklokal i Fyresdal, og gjennom demokratisk avstemming ble den beste løsningen kåret.  

 

Foto: Ingun Momrak- Haugan 

Elevgruppen som fikk flest stemmer på sin løsning fikk mulighet til å dra ned til næringshagen og 

presentere forslaget for næringsliv i Fyresdal og omegn som hadde strategimøte denne dagen. 

 

Foto: Ingun Momrak- Haugan 
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Oppsummering Elevbedrift våren 2017 ved Gimle skule 

Elevbedriftene startet med kick- off den 23. januar ved Elin Thorsen, Ungt Entreprenørskap Telemark. 

Elevene fikk en kreativ økt samt informasjon om Elevbedrift og Telemarksmesterskapet. Nedenfor er 

Gimle skule sin oversikt over Elevbedriftstimer brukt frem t.o.m Telemarksmesterskapet. 

23.jan mandag Elevbedrift etter mat (kick-off) 

24.jan tirsdag Elevbedrift før mat 

01.feb onsdag Elevbedrift etter mat 

02.feb torsdag Elevbedrift før mat 

09.feb torsdag Elevbedrift etter mat (Økonomi og Karrierevalg) 

10.feb fredag Elevbedrift før mat (Økonomi og Karrierevalg) 

14.feb tirsdag Elevbedrift etter mat 

15.feb onsdag Elevbedrift før mat 

27.feb mandag Elevbedrift etter mat  

07.mar tirsdag Elevbedrift før mat 

15.mar onsdag Elevbedrift før mat 

24.mar fredag Elevbedrift før mat (messekurs) 

30.mar torsdag Elevbedrift etter mat 

04.apr tirsdag TELEMARKSMESTERSKAP I ELEVBEDRIFT. 

 

24. mars 2017 ble det holdt messe- og presentasjonsteknikkurs for Elevbedriftene ved Frida 

Ditlefsen og Lars Bulien Tjøgersen fra Ungt Entreprenørskap Telemark. Fokus var hvordan elevene 

kunne holde «pitch» for dommergruppene under Telemarksmesterskapet samt visuell design av sine 

utstillinger (stand). Elevene fikk presentert sine ideer og fikk veiledning.  

 

FotoFoto: Elin Thorsen 
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Telemarksmesterskapet 2017 

 

4. april 2017 deltok alle de 10 Elevbedriftene fra Gimle skule på Telemarksmesterskapet og fikk 

følgende resultat: 
 

Golden Gang EB vant 3. plass i kategorien «Beste utstilling».  

Juryens begrunnelse: 

 «Bedriften hadde en helhetlig stand med ett godt visuelt inntrykk. Standen kan ved første øyekast minne om 

en femtitallskafe, med ett maskulint touch og ett søtt produkt». 

 

Bondehjelpa EB vant 3. plass i kategorien «Beste sosiale entreprenør» 

Juryens begrunnelse:  

«Bedriften bidrar til at norske verdier blir ivaretatt og at driftsgrunnlaget for vår nasjonale egenproduksjon 

opprettholdes». 

 
Nominasjoner: 

- GoodToGo EB ble en av topp fem Elevbedrifter i den gjeveste kategorien «Beste Elevbedrift 2017 

- Sondre Taraldlien Hopland fra Kniv av tre EB og Tobias Skræi fra Bondehjelpa EB var to av fem som 

ble nominert i den individuelle kategorien «Beste selger» 

- Gøy på landet EB og Førsdals Jordeplegull EB var to av tre som ble nominert i kategorien «Beste IA- 

bedrift». 

  



 

7 

 

Oppsummering Smartere Energi Gimle skule 

Tema for årets Smartere Energi var gjenvinning og fornybar energi. Elevene skulle være «Grønne 

innovatører» og komme på løsninger for hvordan fremtidens lokalsamfunn kunne bruke søppel som 

en ressurs. Se vedlegg 3 for progresjon i programmet for våren 2017. 

Anne Lise Greivstad og Knut Harald Hegglid fra Gimle skule, deltok på lærerkurs i programmet i 

Porsgrunn den 25.januar. Det var kick- off for 6.-7. trinn på Gimle skule v/ Frida Ditlefsen fra Ungt 

Entreprenørskap Telemark den 8. mars 2017. Skolefinale ble holdt 13. mars, hvor lokale 

næringslivsaktører deltok som dommere for å juryere frem de tre beste bidragene som representerte 

Gimle skule og Fyresdal i fylkesfinalen 20.april. Elin Thorsen fra Ungt Entreprenørskap Telemark 

deltok de første timene under skolefinalen. En hilsen fra Renovasjon i Grenland, som var 

oppdragsgiver, ble vist på storskjerm.  

   

     Foto: Elin Thorsen 

 

Foto: Ingun Momrak- Haugan 

Gimle skule imponerte med en 3. plass i Fylkesfinalen og er videre med i den nasjonale finalen. 

Resultatet av den nasjonale finalen blir sendt ut til deltakende skoler i midten av juni 2017.  
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Vedlegg 1 

 

Oppdragene under Innovasjonscamp 7. og 8. november. Elevene valgte ett av oppdragene å jobbe 

med.   

Oppdrag 1 

 

I Norge har vi mange ressurser som ikke blir brukt. Ressurser i Fyresdal kan være alt fra vann, vind, 

myr, skog og fisk fra ferskvann. Bedriften Telemarkrøye AS ønsker gjerne at flere unge mennesker, 

både barn og ungdom, skal spise mer ferskvannsfisk. Hvordan kan dere på en morsom og kreativ 

måte lage et produkt, tjeneste eller en kampanje som får frem de gode fiskeressursene som finnes i 

Fyresdal, og som gjør at flere unge ønsker å spise fisk?  

 

 

Oppdrag 2 
Telemarkrøye AS ønsker å være så miljøvennlig som mulig, og prøver å unngå å kaste bort avfall fra 

fiskeoppdrettene sine som kan brukes. De gjør avfallet om til en ressurs. Blant annet samler de opp 

fisken sin avføring (fiskebæsj) fordi den kan brukes som en ressurs. De samler fiskebæsjen fra sine 

oppdrettsannlegg i noe som heter slamtanker og så tilsetter de kalk oppi disse tankene. Grunnen til 

at de gjør dette er fordi de da kan lage et helt nytt produkt, et biprodukt, av fisken sin avføring. 

Produktet de får laget på denne måten er en svært næringsrik gjødsel som bøndene kan bruke på 

sine jorder. Dette er en fin måte å bruke en ressurs som ellers ville vært avfall. Klarer dere å finne en 

annen måte å ta i bruk fisken (røya) på som kan bli et helt nytt produkt eller en helt ny ressurs for 

lokalsamfunnet i Fyresdal?  

 

 

 

 

 

Oppdrag 3 
Mobil, data, kamera og internett er digitale verktøy som endrer hvordan både små og store bedrifter 

kan jobbe med store oppdrag overalt i verden. Digitale verktøy gjør hverdagen enklere for mange 

bedrifter, men de gjør også at bedrifter kan bli bedre kjent i det store utlandet. Fyresdal kommune 

ønsker å gjøre Fyresdal mer synlig og kjent for andre mennesker og bedrifter rundt i Norge og også 

ute i den store verden. Hvordan kan dere, ved å bruke digitale verktøy på en kreativ måte, hjelpe 

Fyresdal kommune til å vise frem hva Fyresdal har å by på til mennesker og bedrifter som ikke har 

vært i Fyresdal før?  
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Vedlegg 2 

 

Elevenes kommentarer til hva de lærte mest om under Innovasjonscampen 7.-8. november 2016 

 

«Lært å samarbeide bedre og finne på ideer». 

«Eg har lært mykje» 

«Gruppa mi vi samarbeida ikkje i starten, men det gjekk greitt på slutten» 

«Eg har lært mest om fiskeoppdretten i Fyresdal. Og at dei store 10. klassingane kan vere 

snille» 

«Eg har lært mest av korleis det er å jobbe under stress» 

«Jeg har lært mest av samarbeid og jobbe effektivt i gruppa. Og få alle til å jobbe» 

«Beina skjelv!» 

«Kjempe lærerikt. Lærte masse om kreativitet og samarbeid og å framføre» 

«Jeg lærte, det er bra. Men I am sad now. Karakter 6» 

«Jeg har lært hvordan man kan snakke på presentasjon» 

«Jeg har lært mye om hvordan snakke foran folk» 

«Mykje rart» 

«Eg har lært at vi har en kreativ muskel kalla hypotalamusen» 

«Å presentere muntlig og samarbeide» 

«Jeg har lært mest av å presentere en ide muntlig. Terningkast 10 000 (6)» 

«Være kreativ» 

«Jeg har lært å presentere og å ikke bli redd når jeg står opp» 

«Har lært mest om samarbeid» 
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Vedlegg 3 

Progresjonsmodell Smartere Energi 2017 

 

Nedenfor er en oversikt over programmets progresjon for våren 2017. 

 

 

 Lærerkurset holdes i Grep sine lokaler i Porsgrunn fra klokken 10.00-16.00 25. januar. 

Kurset er gratis og arrangeres av Ungt Entreprenørskap i samarbeid med Grep og Renovasjon 

i Grenland. Kurset vil være nyttig for både erfarne og nye lærere i programmet. 

 Kick- off gjennomføres av Elin Thorsen, Ungt Entreprenørskap Telemark og representant fra 

Renovasjon i Grenland. Alle deltakende skoler i SMART programmet vil få tilbud om Kick- off 

hvor fokus er å stimulere til kreativitet og å sette elevene inn i årets tema. 

 Hver skole kan holde sin egen skolefinale hvor elevene presenterer sine ideer og de tre beste 

ideene går videre til finale 20. april. Ønskes det besøk av Ungt Entreprenørskap under en slik 

skolefinalen må dere ta kontakt med Elin Thorsen. Vi kan bl.a stille med små premier og delta 

i juryering. Ønskes det i stedet at alle bidrag fra skolen skal vurderes av Ungt 

Entreprenørskap, uten skolefinale, sendes Power Point presentasjoner på mail til 

elin.thorsen@ue.no innen 5.april. Alle finalister vil bli kåret 8. april. 

 Finalen holdes 20. april i Grep sine lokaler i Porsgrunn: Porselensveien 32, 3920 Porsgrunn. 

Alle elevgruppene som er finalister fra sine skoler vil her presentere sine løsninger foran en 

jury fra eksternt arbeids- og næringsliv. 1., 2., og 3. plass vil bli premiert og deres 

presentasjoner vil bli sendt inn til Ungt Entreprenørskap Norge og delta i nasjonal finale om å 

bli Norges beste SMARTINGER! 

 

Lærerkurs 25.januar 
2017 

Grep sine lokaler i 
Porsgrunn

Kick- off uke 9 og 
uke 10

Skolefinaler innen 
5.april.

(send inn bidrag til 
elin.thorsen@ue.no)

Finale 20.april

Klosterøya

mailto:elin.thorsen@ue.no

