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Beslutningspunkter 

Det skal igjen gjennomføres Demokraticamp på Øvre Romerike for skolenes 8. trinn. I den 

forbindelse trenger vi noe hjelp fra Gardermoregionen som tidligere år.

1. Ordfører (eller stedfortreder) fra hver kommune stiller i finalejuryen hos Eidsvoll 1814 

den 7. februar kl 08:30 til 12:15.

2. Gardermoregionen sponser premiene med kr 5000,- (1. plass), kr 3000,- (2. plass) og 

kr 2000,- (3. plass). Pengene utbetales fra Ungt Entreprenørskap og går til 

trinnet/klassen på aktuelle skoler.

3. Kommunene stiller med kontaktperson som rekrutterer jurymedlemmer til skolene i 

egen kommune. Dette kan være lokalpolitikere, næringslivsledere, ledende ansatte i 

kommunene eller fra annet arbeidsliv/organisasjoner/andre. NB! Jurymedlemmer 

skal ikke rekrutteres av skolene selv. Jurymedlemmer skal heller ikke være lærere ved 

samme skole.
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Metoden Innovasjonscamp
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Bakgrunn:

Demokraticamp = læringsmetoden Innovasjonscamp

Demokraticamp er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene på Øvre Romerike (Gardermoregionen), Eidsvoll 1814 og Ungt 
Entreprenørskap Akershus, og bygger på læringsmetoden Innovasjonscamp som er utviklet for elever i ungdomsskolen med fokus 
på kreativitet og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling, som de skal presentere en løsning på 
innen et avgrenset tidsrom. Elevene jobber med oppdraget i grupper ca. 5 elever og presenterer løsningene for en jury, som kårer 
en vinner ut ifra gitte kriterier.

Innovasjonscampens ulike faser: 
Fase 1: Åpning, bli kjent, teambygging og kreative prosesser
Fase 2: Oppgaven avsløres, arbeidsfase og veiledning
Fase 3: Innlevering av skriftlig løsningsforslag, presentasjon for jury og vurdering

Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en Innovasjonscamp. Den eksterne oppdragsgiveren gir elevene den 
bakgrunnsinformasjonen de trenger for å løse utfordringen de får presentert. Gruppen må samarbeide om å finne fram til den 
mest innovative løsningen. Tilbud om veiledning underveis i prosessen øker elevenes læringsutbytte. 

Tidsbruk:
En Innovasjonscamp arrangeres over to skoledager. Programmet er fleksibelt og kan tilrettelegges ut fra lokale rammebetingelser. 
To grupper fra hver skole deltar i ØRU-finalen hos oppdragsgiver Eidsvoll 1814

Innovasjonscamp stimulerer til:
• økt kreativitet
• bedre evne til samarbeid
• økt evne til organisering og arbeidsfordeling
• styrket mot til å lære gjennom å prøve og feile
• høyere bevissthet om informasjonsinnhenting økt kjennskap til ulike presentasjonsteknikker
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Verdier og prinsipper for grunnopplæringen - Overordnet del: 

1. Opplæringens grunnprinsipper
– 1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang: Kreative og skapende evner bidrar 

til å berike samfunnet. Samarbeid inspirerer til nytenking og entreprenørskap, slik at 

nye ideer kan omsettes til handling. Elever som lærer om og gjennom skapende 

virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike måter, og løse problemer og 

stille nye spørsmål.

– 1.6 Demokrati og medvirkning: Skolen skal gi elevene mulighet til å medvirke og til å 

lære hva demokrati betyr i praksis. Slike erfaringer har en verdi her og nå, og 

forbereder elevene på og bli ansvarlige samfunnsborgere.
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Erfaringer fra 2019
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Gode erfaringer – 6 kommuner – 9 (av 11) skoler – 1 023 elever – 205 grupper

1) Plass Gystadmarka               2) plass Nannestad                    3) plass Gjerdrum

Erfaringer fra gjennomføring 2019 
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Demokraticamp 2020
Ny gjennomføring i uke 5 med Eidsvoll 1814 som 

oppdragsgiver i samarbeid med kommunene på Øvre 

Romerike og Ungt Entreprenørskap Viken (fra 1. januar)
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Bakgrunn
Som de fleste ungdommer i Norge, lever dere et veldig godt liv. Hver dag har dere mat på bordet og dere spiser dere mette flere 
ganger om dagen. Dessverre spiser vi ikke all maten vi kjøper og det er ikke bærekraftig utvikling (Bærekraftig utvikling er en 
utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov, 
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal).

• 1/3 av all mat som produseres for mennesker kastes, det utgjør 1,3 milliarder tonn mat! 
• I Norge er det hjemme hos deg og meg det kastes aller mest mat. Over 60 % av matsvinnet kommer fra oss som kjøper mat, 

resten kommer fra de som produserer maten og fra butikkene. 
• Det folk kaster aller mest av, er middagsrester. Deretter er det mye frukt og grønnsaker, brød og bakervarer som går i søpla.
• Eidsvoll 1814 og din kommune utfordrer dere derfor til å komme med gode løsninger på hvordan vi kan samarbeide for å 

redusere matsvinnet. 

Oppdraget til elevene
Din gruppe skal finne en løsning som kan reduserer matsvinnet enten hjemme, på skolen eller der mat selges. Løsningen skal 
både være nytenkende og mulig å gjennomføre. Finn deres målgrupper og bruk fantasien.

Gruppen skal:
Presentere løsningen muntlig for en jury på tre til fire minutter – Selge inn sin løsning! Dere kan bruke PowerPoint eller andre 
måter å presentere forslaget deres på.

Juryens vurderingskriterier:
• Gruppen har svart på oppdraget.
• Løsningen er bærekraftig og påvirker lokalsamfunnet positivt. 
• Løsningen er nytenkende og gjennomførbar.
• Gruppen samarbeider godt og klarer og overbevise juryen.
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Deltakende skoler (Bekreftet)

1. Allergot

2. Gjerdrum

3. Hurdal

4. Nannestad

5. Nordby

6. Runni

7. Råholt

8. Vesong

9. Vilberg

10. Vormsund

(Gystamarka og Feiring ønsker å være med igjen neste skoleår).
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Demokraticamp 2020 – Organisering og ansvar
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Ungt Entreprenørskap:

– Prosjektledelse

– Programutvikling

– Operativ gjennomføring på skoler

– Kontaktperson: John Obstfelder (908 

34 905)

Eidsvoll 1814:

– Oppdragsutvikling

– Oppdragspresentasjon

– Delta i juryering

– Arrangere finalen 7. februar 2020

– Kontakte lokalmedia

– Kontaktperson: Eline B. Lorentzen

Kommunene:

– Rekruttere jurymedlemmer

– Ordførere deltar i finalejury hos 

Eidsvoll 1814 den 7. februar 

2020 kl. 08:30-12:15

– Kontaktpersoner: Én person i 

hver kommune

Gardermoregionen:

– Sponser premier til de tre beste 

skolene i finalen med kr 5 000,- / kr 

3 000,- / kr 2 000,-

– Kontaktperson: Anne Britt Fagerli


