Young Innovation Camp 2018

Etter suksessen i 2016 arrangerer vi igjen innovasjonscamp i samarbeid med Ungt
Entreprenørskap og Lyse. Alle elever ved 9. trinn i Sør-Rogaland inviteres til å løse en
reell problemstilling som Lyse trenger hjelp til å finne svar på. Gi elevene en utfordrende,
kreativ og morsom avslutning på skoleåret – og mulighet til å fylle på klassekassen!

TIDSPLAN YOUNG INNOVATION CAMP 2018:
KICK-OFF
• Inspirasjon og oppstart av prosjektet. Felles oppstart for deltakere. Elevene
blir inspirert og får informasjon om prosjektet.
• Tidspunkt: Kick-off gjennomføres fortrinnsvis mandag og tirsdag i uke 22, 23 og
24.
o Hvordan foregår innovasjonscamp?
o Introduksjon av ONS, samt våre samarbeidspartnere Ungt
Entreprenørskap og Lyse. Informasjon om tema for innovasjonscamp.
o Oppdraget blir presentert.
o Kreativt arbeid.
o Estimert tid: 2 timer.
ARBEID MED PROBLEMSTILLINGEN
• Arbeidet med problemstillingen foregår på skolen i den enkelte klasse. Det er
skolen/lærer som organiserer, leder og gjennomfører dette arbeidet.
• Tidspunkt: Fortrinnsvis uke 22, 23 og 24 – i etterkant av Kick-off.
o Elevene jobber sammen i grupper og arbeider med å løse oppdraget fra
Lyse. Skolen har ansvar for å dele elevene i grupper (ca. 5 i hver gruppe).
o Gruppene utarbeider et løsningsforslag og en besvarelse.
o Skolen velger selv hvordan de skal organisere tiden og arbeidet.

o Estimert tid: 5 timer
PRESENTASJON AV LØSNING
• Presentasjon av løsning. Gruppene utarbeider en løsning og forbereder en
presentasjon av sin ide. Ungt Entreprenørskap og en representant fra Lyse
vurderer besvarelsene og kårer finalegruppene.
• Tidspunkt: Fortrinnsvis torsdag og fredag i uke 22, 23 og 24.
o Etter arbeidet med problemstillingen utarbeider gruppene en treminutters
presentasjon som forklarer løsningen de har kommet opp med.
Presentasjonen kan gjøres som en film, PowerPoint, animasjon, modell
etc., her bestemmer den enkelte gruppe selv.
o Ungt Entreprenørskap og Lyse besøker skolen og kårer vinnere som går
videre til finale under ONS 2018. Hvor mange grupper som får delta fra
hver skole, avgjøres når det er avklart hvor mange skoler som deltar på
innovasjonscampen.
FINALE
• Finale under ONS 2018, torsdag 30. august. De beste gruppene inviteres til en
spennende finale som arrangeres under ONS 2018.
o Under finalen vil gruppene få tid til å videreutvikle og evt. forbedre ideen
sin. Ideen skal også presenteres for en jury.
o Gruppene vil få mulighet til å få hjelp og veiledning underveis.
o Elevene kan bruke allerede utarbeidet materiell når de presenterer sin
løsning. Hver gruppe får maks 3 minutter til rådighet til presentasjon under
finalen.
PREMIE
• Vinnerne av finalen 30. august får kr 10.000,- til klassekassen
• 2. og 3. plassen vinner kr 2.500,- til klassekassen
• Alle vinnere på skolene og alle deltakere i finalen får diplom

Let's innovate!

