Beslutsstöd
Syfte
Att ge ungdomar en kvalificerad plattform att utifrån egna behov, drömmar och tillgångar skapa och
utveckla sitt eget sommarjobb och därigenom utveckla sin företagsamhet och sitt entreprenörskap.

Bakgrund
Sommarlovsentreprenör ™ ägs av Länsstyrelsen i Västernorrland och förvaltas av Technichus i
Mittsverige AB.
Konceptet och programmet Sommarlovsentreprenör™ har utvecklats och prövats inom ramen för
Open for Business (OFB) i Västernorrland. Det bygger på erfarenheten av att arbeta med
företagsamhetsträning och entreprenörskaps skapande aktiviteter. OFB har under denna tid även
varit föremål för forsknings- och utvecklingsarbete i samarbete med bl.a. Mittuniversitetets
pedagogiska institution.
OFB har prisats med European Enterprise Award för sitt modellskapande arbete med unga
människor. Sommaren 2015 genomfördes konceptet i 54 svenska kommuner där ungdomar nu fått
chansen att växa med stärkt självkänsla, kreativitet och företagsamhet.

Ekonomi
Licenskostnad för 2018 består av en fast licensavgift och rörlig deltagaravgift + moms. Den
fasta delen är 7 000 kr. Den rörliga delen är 300 kr/deltagare.
Utbildningsavgift 2018 för certifiering av handledare är 6 250 kr + moms och inkluderar 3
dagars utbildning, material, programmanual på USB-minne, lunch och fika.

Beräknad tidsåtgång
3 kursdagar under våren för handledarutbildningen.
3 dagar för förberedelser och marknadsföringsinsatser under våren.
5 dagar med deltagarna under uppstartsveckan + 1 dag i augusti för återsamling.
Intervjuer under antagningsprocessen: 1,5 timmar per deltagare.
Handledning under sommarlovsentreprenörveckorna: 1 timme per företag i veckan.

Rättigheter







Rätt att marknadsföra och arrangera ett program som vänder sig till ungdomar i åldern 15 20 år under välrenommerade Sommarlovsentreprenörs™ namn och logga.
Tillgång och användarrätt av särskilt utarbetat och framtaget profilmaterial såsom: logotyper,
bilder, folders, broschyrer, beskrivningar och så vidare.
Garanterad plats/er för blivande handledare vid annonserade utbildningstillfällen.
Tillgång till personlig support av erfarna arrangörer och handledare.
Plats på www.sommarlovsentreprenor.se för egen lokal marknadsföring. Egen inloggning till
Sommarlovsentreprenörs intranät där material och aktuella uppdateringar finns att tillgå.
Tillgång till nätverket av övriga arrangörer i Sverige och möjligheten att referera till andra
licenstagares erfarenheter och lärdomar.

