The Entrepreneurial Skills Pass (ESP)
er en internasjonal sertifisering som dokumenterer

at elever i videregående opplæring har deltatt i Ungdomsbedrift og i ESP,
og at de har de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanser til å
etablere egen bedrift eller å bli ansatt i en bedrift.

“ESP aims at being an uniform exam for all the students involved in the
Company Programme across Europe.”

Tidslinje

Elever driver Ungdomsbedrift (UB) på "ordinær" måte.
Entrepreneurial Skills Pass (ESP) gjennomføres parallelt med UB.
ESP består av en egenevaluering og en internasjonal eksamen.

Ungdomsbedrift
ESP-eksamen

SEPTEMBER

MARS/APRIL
Self
assessment

Egenevaluering
Self Del 1
assessment

Egenevaluering
Del 2

MAI/JUNI

Videre muligheter

Egenevaluering
• Gjennomføres to ganger i løpet
av skoleåret. Del 1 i oktober når
elevene etablerer sine
ungdomsbedrifter og del 2 i
mars/april når elevene avvikler
ungdomsbedriftene.
• Gjøres online:
https://self.entrepreneurialskillsp
ass.eu/no
• Elevene reflekterer rundt
entreprenørielle kompetanser,
grunnleggende ferdigheter og
framtidsplaner.
• Etter at del 2 er besvart, får hver
elev et dokument som viser
hans/hennes utvikling innen syv
entreprenørielle kompetanser.

Entreprenørielle kompetanser:
Samarbeidsevne Å ta ansvar
Kreativitet Gjennomføringsevne
Evne til problemløsning Å ta initiativ
Selvtillit

Eksamen
•
•
•
•
•

Elever må ha gjennomført egenevalueringen, del 1 og del 2.
Gjøres online: www.espexam.eu
Valgfri dato i perioden mai-juni.
1 time: 15 min til login og 45 min til å besvare eksamen.
Spørsmål er knyttet opp til elevens forståelse av og erfaring
med:
•
•
•
•

oppstart, drift og avvikling av en bedrift,
formelle krav rundt bedriftsetablering,
prosessen fra å bringe en idé fra idéstadiet til markedet, og
økonomiske forhold (finansiering, budsjett, regnskap) i en bedrift.

• Elever som skårer 70% eller høyere har bestått, og mottar
eksamensbeviset.

Fordeler
Fordeler for elevene
• Mulighet til å reflektere over egen læring/entreprenørielle
kompetanser i egenevalueringen.
• Mulighet til å ta eksamen. De som består får et internasjonalt
eksamensbevis anerkjent av The Lifelong Learning
Programme/EU.
• ESP-eksamensbeviset er et viktig supplement til vitnemålet.
• ESP settes på CV-en, knyttes opp til LINKEDIN.
Fordeler for lærerne
• Resultatet fra egenevalueringen for hver elev kan brukes til
refleksjon elev - lærer.
• Resultatet fra egenevalueringen og eksamen kan brukes som
input til egen undervisning.

