PARTNERE
•

Ungt Entreprenørskap
Trøndelag

KJERNEAKTIVITETER

VERDILØFTE

KUNDERELASJON

•

•

•

Kommunisere hva som finnes
av muligheter i Lierne.

•

Utstrakt bruk av Ungt
Entreprenørskap i
barnehager og skoler i
Lierne.

•

Lierne Kommune oppvekst

•

Levende Lierne prosjekt

•

Lierne Utvikling

•

Sørli skole administrasjonen

•

Sørli skole elevrådet

og samarbeid mellom

•

Stortangen skole

næringsliv - barnehage/skole.

administrasjonen
•

Stortangen skole elevrådet

•

Sandvika barnehage

•

Sørli barnehage

•

Ungdomsrådet

•

Foresatte

•

Ung i Li er Lierne sin satsing
på de unge i Lierne.

•

•

Inspirere barn og unge til å

ungt entreprenørskap og
arbeids- og næringslivet i

Gi barn og unge i Lierne

Lierne.
•

Ung i Li er en del av

Formidle kunnskap om hva

entreprenørskapsarbeidet for

man gjør om man har en ide.

alle klassetrinn på skolene i

Utvikle de unges kreativitet,

Lierne sammen med ungt

•

Gjøre ordninger for unge med
ideer kjent.

skaperglede og trua på seg

entreprenørskap og arbeid-

•

Vis fram de unge i Lierne.

selv.

og næringslivet i Lierne.

•

•

•

Styrke samarbeidet mellom

Ung i Li har en prosjektleder

næringslivet, barnehagene

som alle partnere og kunder

og skolene i Lierne.

kan ta kontakt med.

.

RESSURSER

KANALER

•

•

Direkte i barnehage og skole

•

Ung i Li sin prosjektlederans

•

Via Facebook og nettside

Prosjektleder som
koordinerer alle partnere,
kjerneaktiviteter og kanalene
for kunderelasjoner.

•

barnehagene sammen med

kjennskap til næringslivet.

Tilrettelegge for møtepunkt

Ung i Li er en del av
entreprenørskapsarbeidet i

komme tilbake til Lierne
•

KUNDESEGMENT

Barn og unge i Lierne fra 0-16
år

•

Arbeids- og næringslivet i
Lierne

Handlingsplan Ung i Li, et treårs prosjekt fra vår 2017 til vår 2020.
Kjerneaktivitet

Hvorfor

Hva skal gjøres i perioden 2017 -

Mål 2017

Hva er gjort?

Videre arbeid 2019

2021
Samarbeid med
partnere

-

Etablere varige positive

Finn ut hva og hvordan

samarbeidsmodeller og

Ung i Li skal samarbeide

dialog mellom Ung i Li og

med sine

partnere for å sammen ha

samarbeidspartnere og

dialog om hvordan en jobber

inngå forpliktende

med en dynamisk

samarbeidsavtaler.

ungdomssatsing i Lierne.
-

-

-

For at Ung i Li skal kunne
inspirere unge til å flytte

Følg opp
samarbeidsavtalene.

-

Skap en møteplass for

•

Sett Ung i Li i kontakt med
partnerne.

•

Ö

Utarbeide
samarbeidsavtaler «sånn
gjør vi det» sammen med
partnerne til Ung i Li.

•

Kartlegg og formidle
eksiterende ordninger for
unge.

Dialog er opprettet med;
Oppvekstsjefen

Fortsette å oppfordre de unge

-

Rektorer/barnehagestyrere

som har gode ideér til å ta

-

Voksenopplæringen

kontakt med LU

-

Næringsforeningen

Samarbeide med Levende

-

Ungt Entreprenørskap

Lierne om SLE 2019

-

Utvalg for folk og

Koordinere karriereveiledere

livskvalitet

og fremtidens

-

Ungdomsrådet

kompetansebehov i bedriftene

tilbake til Lierne er vi

Ung i Li og partnerne, slik

-

Kommunestyret

avhengige av at hele

at satsingen på de unge i

-

IN Ungdomsråd

oppveksten i Lierne står

Lierne er dynamisk og

-

Levende Lierne

forent om å satse på å utvikle

hele tiden tilpasses

-

Karriereveiledere

de unges kreativitet,

Lierne.

-

Ungdomstrinnene ved

skaperglede og trua på seg

-

Være med å bidra til at

skolene

selv. Vi har tro på at dette kan

allerede eksisterende

gjøres ved å linke næringsliv

ordninger brukes (slik

og barnehage/skole sammen

som jobbint.no,

kontakt med førstelinjetjenesten

i forpliktende

næringsapparatet i

for næringsapparatet i

samarbeidsavtaler.

Lierne kommune, Ungt

kommunen som trinn nr 1. (Eks.

Ö

Entreprenørskap osv.).

Andre som er interesserte

Oppfordre ungdommene til å ta

FredriX og SO Norway)
Ö

Utarbeide samarbeidsavtaler

-

Samarbeidet med Levende
Lierne om SLE 2018

Gjøre Ung i Li
konseptet kjent

-

Alle i Lierne skal få kunnskap

-

samfunn for å satse på de
unge. Ved å jobbe strategisk
Li får de unge positive og
verdifulle erfaringer med seg
-

ønsker å flytte hjem igjen.
Vise at i Lierne tas de unge
på alvor og her brukes det tid

-

på det de unge er opptatt av
– i Lierne satses det på de
unge fordi de er en ressurs

Ö

som vi er stolte av.
-

lierne.no.

mai 2017 – Ukentlig

kommunikasjonsplanen

Etablere facebookside.

stafettkonto der unge Li-bygg

Finne ut hvordan Ung i Li best

hele Liernesamfunnet

•

Lag kommunikasjonsplan.

forteller om seg selv

mulig kan kommunisere og

Nettside ble opprettet i Juli

holde dialog med foresatte

på å gi de unge en best

2018 – Fokus på hva man gjør

Bruke facebooksiden

mulig erfaring med

om man har en god idé +

«Næringsliv i Lierne» for å nå

relaterte artikler

ut til næringslivet

Facebookside ble opprettet i

Delta ved næringscafé og

om å bidra til å finne

Juli 2018 – Fokus på å vise

andre naturlige samlingsplatser

måter å kommunisere

fram mulighetene innenfor

der næringslivet er

godt fra ung til ung.

næringslivet, utdanningsvalg og

representert

Facebook. Oppdateres

bedriftsetablering til unge fra

Hold dialog med sekretær i

og holdes aktuell som et

Lierne

næringsforeningen for å

Har deltatt på næringscafè og

koordinere

Ö

Samarbeide med unge

Ö

Ö

Etablere en egen

presentert resultat fra

kommunikasjon og dialog

spørreundersøkelsen ved flere

med foresatte

anledninger

Etablere dialog med

Ö

næringslivet i Lierne
-

Oppdatere

•

viktig redskap.
-

Instagramkonto ble opprettet i

helhetlig måte, slik at

Lierne.

legger løpet for om de unge
-

Etablere nettside på

står sammen om å satse

med å hele tiden utvikle Ung i

erfaringene som er med å

•

kommunisere på en

om at det kreves et helt

fra Lierne. Det er disse

Ung i Li skal

Elevbedrift og partnerskap er
løftet både via næringscafé og

Etablere dialog med

egen artikkel på nettsiden

Liernesamfunnet

Ö

Har deltatt i forskjellige møte for
å presentere og vise frem
konseptet (der ibland møten
med ungdomsråd,
elevrådsopplæring, ung i li
samling, møte med
karriæreveiledere, næringscafè
Utvalg for folk og livskvalitet,
osv.

Kjerneaktivitet

Hvorfor

Hva skal gjøres i perioden 2017 - 2020

Mål 2017

-

Kommunisere
hva som finnes

Formidle eksempler på
jobber og utdanningsløp

-

av muligheter i
Lierne.

-

-

•

Fortsett å skape

utdanningsvalg kan Lierne-

kjennskap til næringslivet/yrken

kortfilmer/fortellinger om

tilpasses.

ble gjennomført i april 2018.

forskjellige arbeidsplasser /

Begynn å samle personer

Dette for å finne nullpunktet på

yrken. Del på facebook

som kan være eksempler

kunnskapsnivået pr 2018.

Oppfordre bedrifter til å ta imot

jobb/yrke/historie. Rams

på jobber i Lierne og samle

Overraskende høy kjennskap

praksiselever / lærlinger.

Vise frem stoltheten av å

opp, lag en

de på nett.

både til næringslivet og

Bruk

være Libygg. Et felleskap

samlingsplass for alle

Kommuniser til næringslivet

næringsapparatet. Lite

kompetanseundersøkelsen

som tar vare på de unge og

presentasjonene på nett.

at det er etterspørsel etter

kjennskap til entreprenørskap.

aktivt for å videreformidle

ønsker de velkommen tilbake

Kommunen som

sommerjobber og

Resultater er fremvist for de

utdanningsbehovet

etter endt studietid.

arbeidsplass er viktig at

deltidsjobber.

fleste aktuelle

Fang opp de som deltatt på

Når en ungdom flytter fra

blir med.

samarbeidspartnere.

SLE og tilby veiledning og

Næringslivet og kommunen ble

rådgivning av nye ideèr under

eller hun vite noe om alle

for alle jobber en antar

oppfordret til å utlyse

vinterhalvåret

jobbene som finnes i Lierne,

det blir etterspørsel etter

sommerjobb og deltidsjobb

Fortsette å oppfordre

dette gir de unge perspektiv

fremover i Lierne.

Filmer/historiefortelling om

næringslivet og kommunen til å

Formidle Lierne som et

forskjellige arbeidsplasser blir

utlyse sommerjobb og

jobbmulighetene som pr. nå

godt sted å bo ved bruk

presentert på nettsiden og

deltidsjobb. Viktig for at

finnes i Lierne.

av eksempler og

facebook

ungdommene skal føle

Ukentlig stafettkonto på

felleskap og stolthet for

Vis frem de positive

instagram der unge fra Li viser

hjemplassen sin etter at de

konsekvensene av å

hvem de er, hvilken

drar ut på studier.

flytte heim til Lierne etter

utdanningsvei de har valgt og

Bistå med videreformidling av

utdanning.

hva de jobber med nå

kompetansebehov og

Stafett snapchat-konto der

arbeidsmuligheter hos

Lierne Utvikling er eier og

kommunen og næringslivet

på en kreativ måte. Vis

kjennskap til næringslivet blir

hva andre som har flytta

de bedre kjent med Lierne, og

heim gjør. Kortfilm og

ser hvilke muligheter som

bilder av den enkeltes

finnes her.

Lierne for å gå skole skal han

på bredden i de

-

-

Lag en side på nettsiden

bilder/film.
-

-

Tilby personlig

•

•

Kom i dialog om faget

Ö

Spørreundersøkelse om

Ved å gi barn og unge i Lierne

Ö

Ö

Ö

Ö

mentorordning fra libygg
til libygg.
-

Få næringslivet i Lierne

Det ble prøv invitert til

til å legge ut

grûndertrening i oktober 2018.

jobbannonser på

Ingen møtte

jobbint.no
-

bedriftene forteller om seg selv
Ö

Ö

Det ble prøvd invitert til Ung i Li-

Motiver næringslivet til å

samling i mars med fokus på

lage sommerjobber og

fagbrev/kompetansebehov.

deltidsjobber for ungdom.

Ingen møtte

-

Ö

Delta på arenaer som er
naturlig.

Ungdomsrådet påpeker
viktigheten, og behovet av at
ungdommer på VGS får tilbud
om sommerjobb og deltidsjobb i
Lierne for å fortsette den gode
relasjonen til hjemplassen
mellom studieperiodene.

Bruk av alle
tilbudene fra

-

Ungt
Entreprenørskap
(UE) i
barnehager og
skoler i Lierne.

Entreprenørskap er evnen til

-

å se muligheter å gjøre noe

Lierne. Både i

med dem. Det handler om å

barnehage, småskole,

tørre og ville omsette ideer til

mellomtrinn og

praktisk handling. Evnen til

ungdomstrinn, alle

entreprenørskap kan trenes,

tilbudene skal arbeides

vi er avhengige av at så

inn i Lierne sine

mange som mulig i Lierne

barnehager og skoler.

kan tørre og ville omsette

UE tilbyr ferdige

•

Arranger treffpunkt mellom

Ö

oppvekst, skole, barnehage
og UE
•

•

•

Ö

Helhetlig entreprenørskapsplan

Fastsette

er under utarbeidelse

entreprenørskapsplan som

Skolene har utviklet

skal tas i bruk

Minst to lærere fra hver

arbeidslivsfag til å bli mer

Fastsette et tverrfaglig Team

skole deltar i opplæring fra

realistisk, elevene deltar i ekte

Ungt Entreprenørskap som

UE.

arbeidsoppgaver

skal bistå med utprøving av

Ö

Stortangen skole går foran å

entreprenørskapsplanen

fra Liernebedrifter til å

driver elevbedrift i henhold til

Sett opp en møteplan for Team

gjennomføre UE-program.

UE sitt løp, og har

UE i Lierne

Rekrutter potensielle

partnerskapsavtale både med

Rekruttere flere bedrifter til

Rekrutter bedriftsveiledere

ideer til handling, derfor er

pedagogiske

entreprenørskapsopplæring

læringspakker som

bedrifter og utvikle

LiVERTEN og Li-Snadder. Ung

partnerskapsavtale med

ivaretar en god

partnerskapsavtaler mellom

i Li sitter som styremedlem i

elevbedrifter

konsernstyret

viktig for Lierne.
-

UE jobbes inn i alle trinn i

Verdier for arbeidet i Ungt

progresjon gjennom hele

næringslivet/organisasjoner

Entreprenørskap er:

utdanningsløpet.

i Lierne og

En vesentlig

barnehagene/skolene i

entreprenørskap siden

Lierne.

oppgavene i forbindelse med

Ö

UKM er tatt inn under

o

Kreative prosesser

o

Læring gjennom

suksessfaktor for å

handling

lykkes med UE sine

UKM kan relateres til

pakker er at arbeidet

forskjellige yrkesvalg.

o

Tverrfaglighet

o

Samarbeid mellom
utdanningsinstitusjon

-

gjennomføres i nært
samarbeid med lokalt

o

og nærings- og

arbeids- og næringsliv.

arbeidsliv

Dette samarbeidet skal

Verdiskaping

Ung i Li være pådriver for

Ung i Li har trua på at ved å arbeide

å få på plass. Ung i Li

med disse verdiene er med å legger et

skal skape en forståelse

bra grunnlag for fremtidens Lierne ved

av at det er nyttig for

at de unge lærer seg å se mulighetene i

arbeid- og næringslivet å

Lierne for å deretter gjøre noe med

være med å skape en

dem.

realistisk og lokal
læringsarena.
-

UE sine ferdige pakker
for Grunnskole 1.-7. trinn
er: Våre familier, Vårt
lokalsamfunn, SikkSakk
Europa og SMART

-

UE sine ferdige pakker til
8.-10. trinn: Elevbedrift,
Innovasjonscamp,
Økonomi og karrierevalg,
Jobbskygging, Se
mulighetene,
TeknoVisjon og tilbud
innen fagene Valgfag og
Utdanningsvalg.

Kjerneaktivitet
Tilrettelegge for
møtepunkt og

Hvorfor
-

Hva skal gjøres i perioden 2017 - 2020
Styrke samarbeidet mellom

-

fritiden. «hilse på kafe»

skolene i Lierne.

mellom
næringsliv -

-

barnehage/skole.
-

•

næringsliv og unge i

næringslivet, barnehagene og

samarbeid

Arranger treffpunkt for

Mål 2017

•

Arranger en «hilse på

Ö

Sekretær for ungdomsrådet

Bistå skolene og barnehagene

kafe».

Ö

Ungdomsrådet består av 2

ved bedriftsbesøk, (del av

Etabler ungdommens fem

elever fra hvert elevråd ved

entreprørskapsplanen)

Stortangen og Sørli skole.

Oppfordre bedrifter til å

I ungdomsrådsmøtene blir

arrangere «Åpen bedrift»

saker fra elevrådene drøftet.

tilsvarende «Åpen Gård»

har vært arrangert

minutt på

Vise forventninger til at

tidligere. Få på plass

kommunestyremøtene.

næringslivet skal pirre

merverdi for begge

nysgjerrigheten til de unge.

målgrupper.

Deltakelse, lære ved å gjøre i
sentrum for arbeidet.

-

•

Ö

Delta på elevråd og
ungdomsråd ved behov.

Ö

Ungdommene har 2

Samarbeide med Bondelaget

Bidra til å lage en måte

representanter inn i

om markedsføring av åpen

for å dele informasjon om

kommunestyret, med tale og

gård

arbeidet i elevrådene og

ungdomsrådet. Blant

forslagsrett. Denne er de flink til

Finn ut hvordan valgfag og

annet via å etablere

å bruke.

utdanningsvalg utføres ved

Arrangert elevrådskurs med

skolene

kursholder fra 4H

Rekruttere flere bedrifter til

Lierne Utvikling sin stafett-

partnerskapsavtale med

snapchat konto gav stor effekt

elevbedrifter

bland de unge

Samarbeide med Levende

SLE i 2017 ble satt i kontakt

Lierne om en vertskapsmodell

med unge gründere.

for hvordan bedriftene kan

Ö

ungdommens «fem
minutt» på
kommunestyremøtene.
-

Ö

Delta på elevrådsmøtene
og ungdomsråd ved
behov.

Ö

gjennomføre en arbeidspraksis
for ungdommer / nye
innbyggere

Gjøre ordninger

-

Formidle kunnskap om hva

for unge med

man gjør om man har en ide,

ideer kjent.

slik at de selv kan nå så langt
de ønsker med sin ide.
-

Det er viktig at alle med

•

Lag en oversikt over hvilke

en ide tas imot på en

muligheter som finnes og

positiv måte og at ideene

legg de på nettsiden.

Ö
Ö

tas på alvor.
-

Gjøre de unge stolt av egne
ideer, slik at de finner

-

-

Markedsfør
sommerlovsentreprenør

-

Ö

Samarbeid med Levende Lierne

Opprettholde SLE i samarbeid

om SLE

med Levende Lierne

Besøke skolene og presenter

Besøk skolene årlig –

seg selv og hva man kan gjøre

ufarliggjøre seg selv

om man har en god ide.

Bruke sosiale medier jevnlig for

Opprette arrangement på

å nå ungdommene med

Vis frem

facebook for å synliggjøre

informasjon

motivasjon i å arbeide nytt og

næringsapparatet i

ungdomsrådets møter

Planlegg og gjennomfør

kreativt.

kommunen og fylket.

Ö

Ungdomsseminar ble

Ungdomsseminar sommeren

Sett ungdommer som vil i

gjennomført i juli 2018, Av

2019. Kanskje som avslutting

er avhengig av at de unge

kontakt med

ungdommer – for ungdommer.

på SLE og

trenes i å tenke nytt og finne

næringsapparatet. Nær

Informasjon om både

sommerjobbsesongen? La

løsninger, det er slik de kan

Ung, Ungt

ungdomsmedvirkning, hva man

ungdommene selv være en del

være med å bygge fremtidens

entreprenørskap, Lierne

gjør om man har en god ide og

av seminaret å fortelle litt hva

Lierne.

Utvikling osv.

info om reisemålsutvikling og

de har gjort den sommeren.

Bidra til å gjøre det kjent

bolig

Motivere til nytenking. Lierne

-

-

for ungdommene at de
kan bruke elevråd og
ungdomsråd som kanaler
for sine innspill og ideer.

Vis fram de unge
i Lierne.

-

Bidra til at de unge får trua på

-

seg selv. Støtte, motivere og
vise forventninger.
-

Bidra til, og vise, at Lierne er
stolt av sine unge.

-

-

Vis hva de unge er

•

Planlegg CV- og

Ö

CV- og jobbsøkerkurs ble

Planlegg CV- og jobbsøkerkurs

opptatt av, dette for å

jobbsøkerkurs som skal

planlagt avholdt i mars 2018,

som skal gjennomføres i mars

skape forståelse for

gjennomføres i februar

men grunnet lav påmelding ble

2019.

interesse og kunnskap

2018.

dette avlyst.

Del artikler som skrives om

blant de unge.

ungdommer fra Lierne, eller

Få alle unge til å

skriv egne og publiser på

registrere sin CV på

nettsiden, del på facebook.

jobbint.no

Vedlikehold staffettkontoen på

Arranger CV- og

instagram

jobbsøkerkurs årlig i
februar.
-

Få på plass at alle på
ungdomstrinnet
registrerer sin CV på
jobbint.no og holder den
oppdatert.

Bli bedre

-

Ung i Li skal være med på

-

Vær lydhør for endringer
og tilpasninger og

utviklinga og tilpasse seg

•

Lag handlingsplan for Ung i

Ö

Li 2018

forbedringer i Ung i Li

framtida.

konseptet – veien er
målet.
-

Ved prosjektslutt skal
videre plan for Ung i Li
lages.

Ö

Statusmøte ble gjennomført

Gjennomfør

sammen med Ordfører,

styringsgruppemøten

ungdomsrådet og Utvalg for folk

Hold tråden i

og Livskvalitet i oktober 2018

entreprenørskapsplanen

Handlingsplan for 2019

Lag handlingsplan for
2020

