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cus Klætte.
Denne solfylte januarmorge-

nen ligger Hurtigruta «Midnat-
sol» til kai i Oslo Havn, like ne-
denforAkershus Festning.De fire
elevene fra medielinja ved Fyr-
stikkalleen skole i Oslo har sjek-
ket inn for å være om bord mens
de fullfører oppdraget sitt: lage
promoteringsmateriale for Hur-
tigruta, med bilder og videofilm.
– Vi filmet først innseilingen

til Oslo, slik at folk kunne lese på
Hurtigrutas Facebook-side at bå-
ten skulle ligge til kai noen dager
her i Oslo. Vi laget også ulike ty-
per materiale – film og bilder – av
alt som skjedde ombord disse da-
gene, med konserter og diverse
arrangementer, forteller daglig le-
der Eirik Kopperud Edh (18).

Flere sjefer
Elevene tar valgfaget entrepre-
nørskap. Der de lærer om hvor-

18-åringene Eirik Kopperud Edh,
AlexanderOlsson, Espen Koprei-
tan Jensvold og Marcus Klætte
tror overgangen til arbeidslivet
blir lettere når de får jobbe med
egen virksomhet.
– Vi skaffer oss et nettverk

somkanskje kan brukes siden,
og får noen erfaringer som vi
kan dra nytte av når vi skal ut i
arbeidslivet en dag, sier Mar-

Ungdomsbedrifter
skal forhindre drop-
out og stimulere til
økt kreativitet
blant unge.
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dan man starter opp og driver en
virksomhet fra start til slutt.
– Ettersom vi tar mediefag på

skolen, var det lettest for oss å
starte opp enmediebedrift.Og si-
den én av oss har drevet med lyd
fra før, én med foto og to har
jobbet med film, beveger vi oss
ikke helt ut på tynn is. Det gjør
det enklere for oss selv, sier Kop-
perud Edh.
Ungdommene har etablert me-

diebedriften Tapeit, som tilbyr
filming, fotografering, grafisk ar-
beid til profilering av privatper-
soner og bedrifter.

Vanlig bedrift
De har organisert seg som en
vanlig bedrift – med en daglig
leder, en økonomisjef, en pro-
duksjonssjef og en markeds-
ansvarlig.
– Vi var heldige og fikk opp-

drag fra Hurtigruta. I begynnel-
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sen fikk alle elevbedriftene opp-
gaver som skolen hadde skaffet,
deretter er det opp til oss selv, sier
Espen Kopreitan Jensvold.
Tall fra Ungt Entreprenørskap

(UE) viser at 11 134 elever drev
2 128 ungdomsbedrifter i 2012.
Det tilsvarer ca 18 prosent av et
årskull i videregående skole.
– Det handler om å lære pro-

sessen i bedriftsetablering og
jobbemed teorifagenepå enprak-
tisk måte. For eksempel får elever
som tar markedsføring på skolen
muligheten til å skaffe seg prak-
tisk erfaring medmarkedsføring i
det virkelige liv, sier Wenche
Wærner, kommunikasjonsan-
svarlig i UE.

Ser muligheter
Studier viser at elever som ermed
i ungdomsbedrifter, synes skole-
hverdagen er mer interessant, på-
peker førsteamanuensis Beate

Rotefoss ved Handelshøgskolen i
Bodø og seniorrådgiver ved
Kunnskapsparken.
– Du lærer jo fagene litt bakvei-

en, jobbermed blant annetmatte,
men det heter «å lage budsjett» i
stedet. Du bruker basisfagene på
en spennende måte til en reell
sak. Det øker motivasjonen hos
mange. En av årsakene til at så
mange unge slutter i skolen uten å
fullføre, er at de mener skolen er
for teoretisert, sier Rotefoss.
Hun har forsket mye på effek-

tene av ungdomsbedrifter og en-
treprenørskap i skolen.
Mange unge får økt etable-

rerlyst og anser det å starte
opp egenbedrift somenmulig
karrierevei.
– De ser også flere muligheter

ved hjemstedet og fylket sitt, ved
at de bygger seg opp et nettverk
og får innblikk i næringslivet i re-
gionen, sier hun.


