
 

 

 

Referat fra klubbmøte nr. 6 den 12. september 2019 

Referent: Morten Opstad 

Møtet ble ledet av: Terje C. Gløersen, President 

 

Åpning: Totalt fem gjester fra inn- og utland ble ønsket velkommen.  

Klubbsaker: Det ble gitt et kort resyme fra en meget vellykket premiere på musikk-kurset, 

som gikk av stabelen 11. september i Oslo Konserthus. Neste konsert er 9. oktober. Arne 

Mathisen orienterte om mentorprogrammet for unge innvandrere som støttes av klubben, og 

som finner sted på Schafteløkken. Det ble orientert om ungt entreprenørskap knyttet til 

Hersleb videregående skole. Klubbens krabbefest finner sted på Tjuvholmen Sjømagasin 

tirsdag 17 september – fortsatt ledige plasser – påmelding til Marianne Smith Magelie. 

Avslutningsvis ble det reklamert for Kulturnatt 2019 i Oslo den 13. september, hvor alle 

museer er åpne og det er gratis adgang 

Dagens tre minutter: 3 elever fra Hersleb videregående skole holdt en entusiastisk 

presentasjon av ungdomsbedriften «Remakers Hersleb vgs». Formålet er å minske kasting av 

klær og som det ligger i navnet – å gjenbruke gamle klær. Overskuddet av virksomheten blir 

donert til Barnekreftforeningen. «We take it and we remake it» er et av mottoene til 

ungdomsbedriften. De har gjennom 2019 vunnet flere priser i konkurranse blant 

ungdomsbedrifter i Oslo-skolene. Klubben støtter denne aktiviteten ved Oslo-skolene 

 

Foredrag: Fatih Mehmet Deveci introduserte dagens foredragsholder – Grete Ingeborg 

Nykkelmo. Grete har en tidligere karriere som langrennsløper og skiskytter, styremedlem i 

Norges Skiforbund og Norges Olympiske, samt dessuten lang erfaring fra det private 

næringsliv. Hun er i dag generalsekretær for organisasjonen Ungt Entreprenørskap, som var 

temaet for dagens foredrag. 

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 troen på seg selv. 

Det som ble fremhevet i foredraget er viktigheten av samspillet mellom næringslivet, som 

trenger å tiltrekke seg ung og dyktig arbeidskraft, og de unge arbeidssøkende som har 

utfordringer med å skaffe oversikt og kunnskap om de muligheter som finnes i arbeidslivet. 

Gjennom aktiviteten til UE bringes arbeidslivet inn i skolen. UE er behjelpelig nettopp med å 

bidra til samspillet ved å være aktive både mot skoler og næringsliv. UE’s virksomhet 

omfatter 150 000 elver, og bidrar til å bygge kompetanse hos elevene. Virksomheten skjer 

også i et nært samarbeid med sentral politisk ledelse og politisk ledelse på fylkesnivå. UE har 

ca. 100 ansatte på landsbasis og omsetter for ca. 113 millioner. Virksomheten finansieres dels 

av det offentlig og dels av næringslivet. 

For å realisere sitt mål, har UE etablert flere programmer på ulike nivåer i skolen; «Smart», 

«Elevbedrift, «Ungdomsbedrift og «Studentbedrift». Grete ga eksempler på hvilke typer 

ungdomsbedrifter som var blitt etablert innen de ulike programmene. Det dreier seg om 

prosjekt om matlaging til eldre, prosjekt for utnyttelse av skadelig stillehavsøsters, og prosjekt 

for trening av leppefisk for økt «spising» av lakselus. 

Flere av prosjektene har mottatt internasjonale premier og priser. 

Virksomheten til UE støttes av store bedrifter som Nordea, FERD, Visma, Kavli stiftelsen, 

Orkla med flere, samt de store organisasjonene innenfor arbeidslivet. 

 

Oslo Rotary Klubb bidrar til UE med både mentorer og økonomisk støtte. 


