INNFORMASJON OM INNOVASJONSCAMP I NORDKAPP
Prosessleder:

Ungt Entrepenørskap Finnmark

Regi og organiseres av:

Om Kapp KF

Samarbeid med:

Nordkappregionen Næringshage

Vert

Ordfører

Tirsdag 11.oktober kl 0830-1400

Nordkapp videregående skole

Onsdag 12.oktober kl 0830-1400

Honningsvåg skole 9 og 10 klassetrinn

Hvor:

Samfunnshuset Turn

lunsj

kl 1130

En Innovasjonscamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag
(utfordring) med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset
tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene
jobber med oppdraget i grupper på 5 - 6 elever og presenterer løsningen for en jury som kårer en
vinner ut fra gitte kriterier. Ungt entrepenørskap handler om bruk av egen kreativitet, utvikle evnen
til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre!
Lærernes jobb denne dagen er å være tilstede for elevene, deltaktiv i prosessen og kose seg sammen
med elevene.
Næringslivet stiller som frivillige jurymedlemmer. Her har Ungt Entrepenørskap Finnmark veldig god
erfaring med at de stiller gjerne opp og synes det er interessant og morsomt å se hvor kreative
elevene er. De har faktisk mye å lære av de unge!
Selve prosessen kjøres av Ungt Entrepenørskap Finnmark. De vil ha med materiell til modellbygging.
Felles lunsj vil være en del av opplegget og bidra til god kontakt mellom elver og næringslivet.
Lunsjen dekkes av ordfører og Nordkapp kommune.
Daglig leder i Om Kapp KF ordner med en jury og problemstillinger fra næringslivet og kommunen.
For mer informasjon: www.ue.no/finnmark eller www.omkapp.no
Honningsvåg 20.juli 2016
Kari Lene Olsen
Daglig leder i Om Kapp KF

Til 9 og 10 klassetrinn ved Honningsvåg skole og Nordkapp videregående skole
Når: tirsdag den 11.oktober kl 0830-1400 – Nordkapp videregående skole
Onsdag den 12.oktober kl 0830-1400 – Honningsvåg skole
Hvor: Samfunnshuset Turn
Prosessleder; Ungt Entrepenørskap Finnmark
Vert: Ordfører
Organiseres av Om Kapp KF i samarbeid med Nordkappregionen Næringshage.
En Innovasjonscamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag
(utfordring) med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et
avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig
sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper på 5 - 6 elever og presenterer løsningen for en
jury som kårer en vinner ut fra gitte kriterier. Ungt entrepenørskap handler om bruk av egen
kreativitet, utvikle evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre!
Representanter fra næringslivet stiller som jury.
Ordfører spanderer lunsj 
www.ue.no/finnmark

