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Rotary Distrikt 2305 og Ungt Entreprenørskap 
PETS mars 2020 
 

 

Hva er Ungt Entreprenørskap (UE) 

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med 
utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges 
kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.  

UE består av et nasjonalt sekretariat (UE Norge) og 12 fylkesorganisasjoner. UE Norge har 
det overordnede ansvaret for de pedagogiske programmene og for organisasjonens 
strategiarbeid. Fylkesorganisasjonene forvalter merkevaren UE lokalt og har det operative 
ansvaret i sitt fylke. Fylkesorganisasjonene har egne styrer og har ansvar for egen 
finansiering.  

UE har programmer fra grunnskole til høyre utdanning, innen områdene entreprenørskap, 
jobbtrening og personlig økonomi. Den desentraliserte organiseringen gjør at UE har nærhet 
til skolene, lokale myndigheter og lokalt arbeids- og næringsliv. 

Mange av UE sine programmer har behov for frivillige fra lokalt arbeids- og næringsliv. 
Frivillige som kan være veiledere i ulike programmer, mentorer for unge bedriftsledere, eller 
jury i ulike konkurranser. 

Hvorfor skal vi engasjere oss i UE 
 
Vi må få Rotary synlig på nye områder, og gjennom det øke kjennskapen til Rotary og utvikle 
vårt omdømme. Ved å engasjere oss i UE og deres aktiviteter i våre lokalsamfunn vil vi 
eksponere Rotary på en arena hvor vi vil møte spennende mennesker, unge og voksne. I 
tillegg - det er vanvittig artig å jobbe med ungdommen. 
 
Flere klubber og enkeltmedlemmer er allerede engasjert i UE på ulike måter. D 2305 har 
besluttet å melde seg inn som støttemedlem i UE sine fylkesforeninger i Innlandet og Møre 
og Romsdal. Vi ønsker med dette å tydeliggjøre Rotary sitt engasjement og å motivere flere 
klubber til å se på mulighetene til å engasjere seg i sitt eget lokalmiljø. 
 
Mål og verdier i UE sammenfaller mye med Rotary sine ideer og verdier. Et nærmere 
samarbeid mellom Rotary og UE vil være med å styrke vår aktivitet innen både 
Ungdomstjenesten og Yrkestjenesten. Det kan også gi mulighet for synergier og synliggjøring 
av andre av våre aktiviteter og programmer, som for eksempel RYLA, ungdomsutveksling, 
sommerleirer og stipender. 
 
Det er også slik at ungdommer har foreldre. De fleste foreldre er engasjert og følger opp sine 
barn og deres skolearbeid. Er Rotary tydelig engasjert i Ungt Entreprenørskap vil også noe av 
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dette rekke frem til foreldrene – vi får synliggjort Rotary også i denne gruppen, noen kan 
være nye Rotary medlemmer. 
 
Skal vi lykkes med å styrke kjennskapen til Rotary, må vi ha klare budskap som når frem til 
mange, som vi gjentar og gjentar på relevante arenaer, og som støttes av konkrete 
aktiviteter. Et sterkere engasjement i UE er en slik mulighet. 
 
Hvordan kan vi engasjere oss i UE 
 
Rotary sitt engasjement i Ungt Entreprenørskap er i dag litt tilfeldig, avhengig av 
enkeltmedlemmer og noen engasjerte klubber. Rotary som organisasjon er lite synlig. Det er 
dette vi må forsøke å endre.  
 
D 2305 har etablert en komite med tre medlemmer for å arbeide med dette og støtte 
klubbene i deres arbeid. Medlemmene har alle vært engasjert i UE og dekker geografien i 
distriktet på en god måte. 
 

• Rolf Klock, Aalesund Rotaryklubb (Sunnmøre og Romsdal) 

• Aril Bjørkøy, Lillehammer Rotaryklubb (Oppland) 

• Tor Rullestad, Hamar Rotaryklubb (Hedmark) 
 
Det er to hovedutfordringer vi møter for å lykkes med dette: 
  
1. Vi må få flest mulig Rotaryklubber til å engasjere seg i samarbeid med skoler/kommune i 

sitt nærområde. 
2. Vi må lykkes med å synligjøre Rotary når vi engasjerer oss. De vi møter skal se at det er 

Rotary som er på banen, ikke bare noen hyggelige mennesker. 
 
Det enkle svaret på den første utfordringen er at klubbene tar kontakt med skolene i sitt 
lokalmiljø og undersøker interessen og behovet for et samarbeid. UE komiteen vil bidra med 
en mal til et enkelt skriv som presenterer Rotary og våre tanker rundt et samarbeid med UE. 
Dette kan legges igjen ved første kontakt med en skole. UE komiteen vil også lage en oversikt 
over UE sine engasjement ved de ulike skolene. 
 
Komiteen har foreløpig ikke noe enkelt svar på den andre utfordringen, vi vil arbeide videre 
med dette og komme tilbake med noen tanker. 
 
 
Ta gjerne kontakt med oss, om dere ønsker vår støtte til noe eller har andre bidrag: 
 
Rolf Klock, e-post rolf.klock@capricorn.no, mobil 905 37 898 
Aril Bjørkøy, e-post aril.bjorkoy@oppland.org, mobil 906 79 479 
Tor Rullestad, e-post trul@ringsaker.kommune.no, mobil 920 96 254 
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