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Ingen entydig definisjon, 

men mange perspektiver på 
begrepet
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Entrepreneurship: ordet

Lånord fra fransk. 

Verbet "entreprendre" betyr å gjennomføre.

Engelsk: undertake (å starte business)

Latin

”Entre" kommer fra det latinske ordet som betyr "mellom" 

og "prendre" som betyr "å ta". .... 
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Handlingsplan 

fra 

Regjeringen

EU:

▪ Prioritert område

▪ 4 strategiske målsetninger for samarbeid på utdanningsområdet, 
hvorav én er å fremme kreativitet, innovasjon og 
entreprenørskap på alle nivåer i utdanningen. 

- Her legges det vekt på at kreativitet og innovasjon er en 
forutsetning for verdiskaping…

▪ Entreprenørskap refererer til individets evne til å gjøre ideer om 
til handling. 
Derfor er dette kompetanse for alle, som i tillegg kan hjelpe unge 
mennesker til å bli mer kreative og gi større selvtillit.
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1.2 Definisjon av entreprenørskap 
i utdanningen

Entreprenørskap handler om å etablere ny virksomhet, og om evnen til å se muligheter 
og gjøre noe med dem innenfor en rekke områder i samfunnet.
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1.2 Definisjon av entreprenørskap 
i utdanningen

Entreprenørskapskompetanse er relevant for alle områder i arbeids- og næringslivet, 
både innenfor nye og etablerte virksomheter. 

… frivillige organisasjoner, bistands- og utviklingsarbeid og kultursektoren viktige 
samfunnsområder hvor entreprenørskap og innovasjonsprosesser er aktuelt.
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GJENNOM FOR OM



Entreprenørielt
tankesett for en 
kunstner

Forretningsrettede verktøy

Personlige (entreprenørielle) 
egenskaper og holdninger

Kunstnerisk kompetanse



Faser i et prosjekt



1. PLANLEGGINGSFASE
▪ ÅPEN FASE - alle idéer er velkomne!
▪ LUKKEFASE - tid for forpliktelse!

Definere mål
Framdriftsplan
Dag for dag program
Mediestrategi
Ferdiggjøre finansiering
Kontrakter
Avtaler

2. GJENNOMFØRINGSFASE - jobbe, jobbe, jobbe!
3. ETTERARBEIDSFASE - regnskap, rydding, evaluering

Alternativt kan man definere 4 faser, der den første er en idéutviklingsfase. Nr. 2 er planlegging etc..



Kunstnerisk/kulturelt prosjekt/produksjon

Idé

Planlegging

Gjennomføring

AvslutningKunstnerisk
kompetanse



Forankring og eierskap

• Felles eierskap til veien og målet gir kraft, styrke og utholdenhet!





Felles «språk»

▪ Finn felles formuleringer

▪ Tenk på hvilke bilder/visjoner du ønsker andre skal ha.

▪ Ord som gjentas skaper ”like” bilder i hodene hos

✓ansatte, frivillige, interessegrupper,

✓samarbeidspartnere mv.

▪ Det er forvirrende med nye formuleringer hver gang prosjektet presenteres

▪ Kutt antall ord!





KOMMUNIKASJONSLINJEN

PULL-PUSH



nmh.no



Kommunikasjon

med

▪ styret

▪ foreldre

▪musikanter

▪ andre interessenter og 
interessegrupper





HVA ER 
EVALUERING

?

▪ Analyse + vurdering av det vi har gjort

▪ Målbetraktning

▪ Ofte vurdering grad av effektivitet eller 
måloppnåelse

▪ Evaluering FOR læring (VFL)

▪ Evaluering AV læring



• Hvorfor?

• Hvem?

• Når?

• Form?



FORVENTNINGSAVKLARING

• Forventninger til produktet = Hva du sitter igjen med

• Forventninger til prosessen = Hvordan vi arbeider





Forretningsplan 
innhold

▪ Visjon – hovedmål (3-5 år frem i tid)

▪ Delmål, milepæler (SMART) 

▪ Produkt/tjeneste 

▪ Verdier 

▪ Målgruppe/kunde (kundesegment) og kunderelasjon

▪ Omdømme

▪ Marked og konkurransesituasjon

▪ Markedsstrategi/markedsplan – markedskanaler

▪ Økonomi 

▪ Organisering 

▪ Kjerneaktiviteter/Handlingsplan 
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Forretningsplan



Musikantene

MUSIKANTMEDVIRKING HVORDAN BRUKE 
MUSIKANTENE SOM RESSURS?



Takk for i dag

Lisbeth Wathne Svinø

lisbeth.w.svino@nmh.no

48167707


