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Du har friheten: 
• Å dele - kopiere og omdistribuere materialet i ethvert medium eller format 
• Å tilpasse - remikse, transformere og bygge videre på materialet til ethvert formål,               
selv kommersielt. 
• Lisensgiveren kan ikke inndra disse frihetene så lenge du følger lisensvilkårene. 
 
Under følgende vilkår: 
• Attribusjon - Du må gi passende kreditt, gi en lenke til lisensen og angi om det ble gjort 
endringer. Du kan gjøre det på noen rimelig måte, men ikke på noen måte som antyder at 
lisensgiveren støtter deg eller din bruk. 
• Ingen ytterligere begrensninger - Du kan ikke bruke juridiske vilkår eller teknologiske 
tiltak som lovlig begrenser andre fra å gjøre noe lisensen tillater. 
 
Merknader: 
• Du trenger ikke å overholde lisensen for elementer av materialet i det offentlige domene 
eller der din bruk er tillatt med et relevant unntak eller begrensning1. 
• Det gis ingen garantier. Lisensen kan ikke gi deg alle tillatelsene som er nødvendige for den 
tiltenkte bruken din. For eksempel kan andre rettigheter som reklame, personvern eller 
moralske rettigheter 2begrense hvordan du bruker materialet. 
 
Alle rettigheter forbeholdt. 
 
COPYRIGHT 
© Copyright 2017 Re-Enter Consortium 
 
Konsotrtiets medlemmer:  

• Razvojna agencija VTA/ DA-VTA 
• Eolas S.L./ EOLAS 
• Stichting Business Development Friesland/ BDF 
• Found.ation Maker's Place Private Company/ FOUND  
• Learning Detours/ LD 
• European Centre for Women and Technology - ECWT 

 
This document may change without notice. 
  

                                                
1 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 
2 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 
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1. Kortfattet sammendrag 
RE-ENTER-veiledningene er utviklet for å utvikle målrettede retningslinjer, manualer, 
anbefalinger og støttemateriell for å hjelpe bredere opptak og utrulling av prosjektet. 
Guidene har som mål å bidra til å overvinne hindringene for utvikling av gründere 45+ og 
ta for seg hvordan du bruker RE-ENTER-programmet og tilnærmingen til å gjøre det. 
 
Følgende guider vil bli utviklet for forskjellige interessenter: 
• «RE-ENTER Interaktiv verkstads- og erfaringsguide»: Vender seg til 

gründerutviklingsorganisasjoner og institusjoner som gir gründeropplæring og til fisse 
organisjonene ger guiden kunnskap og innsikt om implementering av interaktive 
workshops og erfaring for å underbygge gründerutviklingen av arbeidsledige og 
arbeidere 45+. Den personlige tilnærmingen og samspillet med målgruppen må 
tilpasses deres egenskaper og omstendigheter, og tilhører en spesifikk (og ved mange 
anledninger demotivert eller desillusjonert gruppe) verkstedene må tilpasses høyt. 
 

• «RE-ENTER Elevens Guide» er utviklet for å støtte elevene, og har som mål å gi råd om 
hvordan de skal bruke og utnytte RE-ENTER e-learning plattformen maksimalt. Det 
inkluderer et FAQ-spørsmål der elevene kan finne støtte og få svar på spørsmål, eller 
stille nye spørsmål. 
 

• «RE-ENTER online mentor- og coachingguide for arbeidsledige og arbeidstakere 45+» 
sikter på den ene siden til eksisterende gründere som er interessert i å bli en mentor / 
coach og den andre til de gründere som er interessert i å bli mentee eller motta 
coaching. Guiden forklarer dem hva veiledning og coaching er, hva det innebærer og 
detaljene rundt online aktiviteter i feltet. Den gir rettigheter og plikter og beskriver 
deontologiske koder som driver aktiviteten. Den siste delen av guiden er dedikert til de 
interessentene som er interessert i å promotere en slik aktivitet for det spesifikke målet 
for prosjektet. Guiden viser hvordan du gjør det på en tilstrekkelig og kostnadseffektiv 
måte. 
 

• «RE-ENTER online samarbeidsveiledning», som fokuserer på prinsippene og god praksis 
knyttet til gründersamarbeid. Den tar opp spørsmål knyttet til identifisering av relevante 
forretningspartnere; hvordan man skal forhandle om samarbeidsavtaler, men også om 
spørsmål som felles utvikling av produkter og tjenester og alternativene for samarbeid 
som kan brukes. Guiden vil ha eksempler og praksis. Det inkluderer et kapittel rettet 
mot bedriftsstøttende organisasjoner om hvordan de kan støtte og oppmuntre til denne 
typen samarbeid. Spesifikasjoner om samarbeid online blir også adressert. 
 

• «RE-ENTER Politikk kort – guideboken» rettet mot policy beslutningstakere, basert på 
forskningen gjort i prosjektet, der lærdommene trekkes ut og oversettes til konkrete 
ideer og trinn for utvikling av politikk og offentlige støtteprogrammer for eldre 
arbeidsledige og arbeidere, interessert i å bli en gründer, og drive en voksende 
virksomhet. Det tar hensyn til spørsmål om hvordan man kan motivere og engasjere 
dem og hvordan offentlige arbeidsformidlingstjenester kan spille en rolle i dette. 

Dette dokumentet er således en del av et bredere sett med retningslinjer innen RE-ENTER. 
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2. For hvem  
Den spesifikke guiden er laget for Re-Enter læringsrommet elever og tar sikte på å gi dem råd 
om hvordan de skal bruke og utnytte RE-ENTER e-learning plattformen maksimalt. I tillegg er 
målene for Elevhåndboken å  
a) presentere metodologiske retningslinjer for elever som skal gjennomføre Re-Enter-nettkurset, 
b) å støtte elever i læringsprosessen og til slutt  
c) å gi råd om hvordan de skal bruke og dra maksimal nytte av Re-Enter e-læringsområdet. 
 
Re-Enter online opplæring er designet spesielt for elever som er over 45 år, med hensyn til 
læringsstil og preferanser. Med sin vakre og intuitive design og brukervennlige funksjoner er 
nettmiljøet den perfekte løsningen for 45+ potensielle gründere som ønsker å tilegne seg den 
nødvendige kompetansen og kunnskapen for å skape en ny og bærekraftig virksomhet. 
 
Fordi prosjektkonsortiet ønsket at elevene skulle få mest mulig ut av Re-Enter-opplevelsen, 
spesielt når de akkurat er i gang, hadde den spesifikke guiden blitt laget for å hjelpe dem å 
lære å navigere til kurset på en enklere og mer effektiv måte. Guiden dekker emner som: 
navigering i Re-Enter-nettmiljø, evalueringsmetodikk, de forskjellige delene av Re-Enter-
treningstilnærmingen, osv. 
 
Elevene gjennom Re-Enter-nettmiljøet vil øke kunnskapen, ferdighetene, selvtilliten, 
motivasjonen og inspirasjonen deres til å være en gründer og til å utvikle et initiativ som er 
bærekraftig i tid, og redusere risikoen for å mislykkes. 
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3. Introduksjon 

3.1. Hvorfor RE-ENTER? 
I henhold til Handlingsplan for Entreprenørskap 2020, for å bringe Europa tilbake til vekst og 
høyere sysselsettingsnivå, trenger Europa flere gründere. Det bekrefter nok en gang at en av 
de viktigste faktorene for suksess for en oppstart er gründerkunnskap, ferdigheter og vilje til 
grunnlegger eller gründergruppe. RE-ENTER adresserer behovene til gründere 45+ for 
forbedret entreprenørskap og støtte, i forskjellige faser av entreprenørskap - fra å utvikle 
forretningsidé og plan, til å etablere et selskap og i løpet av de første trinnene i markedet, og 
dra full nytte av inter-generasjonelle læring gjennom samhandling med unge gründere.            
«Eldre arbeidere har et vell av ferdigheter og erfaring, f.eks. 400 000 arbeidsledige over 45 år 
har i gjennomsnitt rundt 25 års erfaring hver, og vi går glipp av 10 millioner års erfaring.» 
Disse ferdigheter og erfaringer som ikke bare er gunstig for økonomien, men som vil bidra til å 
lære neste generasjon arbeidere. 
 

 
45+ gründere har god kunnskap om sin sektor og relevant kompetanse i deres arbeidslinje,  
de mangler de spesifikke ferdighetene og kunnskapene om å starte og drive en vellykket og 
bærekraftig virksomhet, så de trenger mer eksponering for entreprenørskap, de har 
ferdighetene og erfaringene for å gjøre en suksess med sin nye bedrift, og enda viktigere, 
dette i kombinasjon med deres modenhet kan redusere risikoen for å mislykkes. 
 
Kjerneanalyse av de nåværende utdanningsprogrammene er gjort og konklusjoner er: 
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1. 1. To forskjellige typer innsats for entreprenørskapsutdanning kan identifiseres, en som 

en entreprenørskapsutdanning som er rettet mot deltakere i HE-studier, andre innsats 
kan identifiseres som en entreprenørskapstrening rettet mot potensielle og 
praktiserende gründere, 

2. 2. Det finnes mange gründerstøtte- og opplæringsprogrammer; deres hovedfokus er 
imidlertid på yngre gründere med høyere utdanningsnivå, 

3. 3. Opplæringsprogrammer om emnet som er innebygd i eksisterende VET-sykluser og 
HMS-studier, adresserer bare studentene sine, ikke personer som er på jobb eller 
arbeidsledige 

4. 4. Det er skjevheter mot nystartede selskaper og teknologikrevende gründere i de fleste 
programmer 

5. Det er fullstendig fravær av utdanningsmateriell som RE-ENTER vil gi, innovativt 
opplæringsprogram tilpasset målgruppens behov. 
 

RE-ENTER – «Tilbake til arbeidsmarkedet gjennom entreprenørskap» - er et Erasmus + -prosjekt 
(2017-1-HR01-KA204-035423) som tar sikte på å forstå motivasjonen til og ferdighetene som 
trengs mest av potensielle og nye gründere til over 45 år, spesielt i partnerland, og gir et svar 
gjennom et gründerutviklingsprogram som tilfredsstiller deres spesifikke behov og som gir støtte 
for utvikling av entreprenørskapssyn, kunnskap og ferdigheter, og vil levere det på en lekende 
og effektiv måte . 
 

3.2. Hva er det som tilbys? 
RE-ENTER har designet og utviklet et nytt entreprenørskapsutviklingsprogram, basert på en 
sunn behovsanalyse og utdyping av entreprenørskapsutvikling for arbeidsledige og 
arbeidstakere 45+. Programmet er innebygd i et innovativt og inspirerende læringsmiljø 
gjennom IKT som inkluderer kreativitetsøvelser, mangfoldsstyring og andre verktøy; tilby 
direkte og virtuelle nettverksmuligheter til å starte gründere. Motiverende aspekter tas opp, 
med det formål å tilpasse programmet for de forskjellige motivasjonene til målgruppen. 
 

3.3. Hva er denne tilnærmingen basert på? 
‘RE-ENTER - Entreprenørskap er et tankesett’ opplæringskurs, et fleksitidskurs levert gjennom 
e-læring som en metode for opplæring av trening. Kursets varighet er cirka 8,5 timer (kun 
moduler, uten tilleggsmateriell).  
Emnet består av 6 moduler. Alle moduler er strukturert på samme måte. De starter med en 
kort introduksjon om emnet for modulen, inkludert målet og forventet læringsutbytte. Deretter 
hoveddelen: modulinnholdet støttet av praktiske eksempler. Hver modul er også ledsaget av 
ekstra materialer, blant annet: 
 

a) Casestudier: Eksempler innen modulemnene, som handler om selskaper som møtte 
visse problemer og måter de har løst det på. 

b) Selvvurderingsquiz: Etter hver modul kan eleven ta en quiz med 10 flervalgsspørsmål, 
der de kan teste sin innarbeidede modulkunnskap. 

c) Bokanbefaling fra RE-ENTER Bokklubben: Partnere i prosjektet har opprettet en 
Bokklubb med anbefalinger av bøker som vil være et verdifullt supplement til elevene 
som ønsker å utdype sin kunnskap om spesielle emner. Elevene blir også ønsket 
velkommen til å dele sine egne anbefalinger, som senere vil bli lagt til i Bokklubben. 
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d) Oppgaver i loggboka: Siden online-kurset er ment å tilby den mest praktiske 

kunnskapen til eleven, gir vi dem en sjanse til å allerede nå tenke på sin egen fremtidige 
virksomhetssatsing gjennom forskjellige oppdrag, som vil hjelpe ham med å etablere en 
virksomhet. 
 
 

4. The Online Re-Enter Opplevelsen 

4.1 Portal 
Re-Enter-portalen er det første du ser når du skal besøke det elektroniske 
læringsmiljøet. Den gir en oversikt over den viktigste informasjonen om nettstedet som 
kurskatalog, søkeområde, muligheten til å logge inn eller registrere deg for en konto, 
informasjon om selve prosjektet og de forskjellige språkene kurset er tilgjengelig. 
 

 
 

Figur 1 Velkomstsiden 
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Ved å trykke på lenken Les mer, åpnes hele kursbeskrivelsen i en ny fane, gjennom hvilken du 
kan ha en full oversikt over de forskjellige modulene i kurset, den pedagogiske tilnærmingen 
som er benyttet og de viktige læringsresultatene. I tillegg kan du få spesifikk informasjon for 
hver leksjon, inkludert målet for hver enkelt, forventet læringsutbytte samt kompetanse og 
ferdigheter du vil få og estimert gjennomføringstid. Når du bestemmer deg for hvilke leksjoner 
du vil se, eller om du vil gå gjennom hele kurset, kan du trykke på knappen Logg inn. 

4.2 Login 
 
Etter å ha trykket på påloggingsknappen, blir eleven ledet til skjermbildet nedenfor der han blir 
bedt om å oppgi e-postadressen hans sammen med et ønsket passord 
 

 

Figur 1: Logg inn Skjerm 

 
Når du er tilkoblet, blir du omdirigert til å fylle ut et registreringsskjema. 

 

Figur 2: Påmeldingsskjema 

4.3 RE-ENTER Online Kurs 

Etter å ha trykket på lagre endringsknappen, trykker du på øvre høyre side av 
nettmiljøet Kursene kobler til og deretter trykker du på «RE-ENTER - Entrepre
nørskap er et tankesett» bilde. 
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Figur 3: RE-Enter kurser inngangspunkt 

4.4 Navigasjon 

Hjemmesiden er den første siden du ser når du logger deg på kontoen din. Standard 
destinasjonsside er delt på to hovedseksjoner, brukerprofilinfo (venstre side) og 
kursene du er registrert, i det konkrete tilfellet Re-Enter-kurset (høyre side). 

 
Figur 4: Hjemmesiden 

 
Etter å ha klikket på kurskoblingen, blir du omdirigert til kursdashbordet. 

 

4.5 Kursdashbordet 

Usually at the Dashboard you can see an overview of lessons, the other users already registered 
at the course and the different sections included in every lesson. At the description section you 
can find all relevant and useful information and at the lessons section there are specific buttons 
that could redirect it you either to the Module Presentation, the related cases studies for each 
Module and finally the Logbook. Remember that you can take the course in any order you may 
like and feel.  
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Figur 5: Kursdashbordet 

4.5 Leksjoner 
Etter å ha gått inn i hovedskjermbildet til en spesifikk leksjon, åpnes leksjonens dashbord som 
er delt inn i følgende seksjoner - Moduloversikt - Vedlegg - Den andre modulen-delen og til slut
t quiz-delen. 

Modulen Oversikt over venstre side inneholder all informasjon for hver leksjon, slik at du kan 
vite på forhånd hva du vil lene deg, målet, dets varighet, osv. 

Vedleggsseksjonen inneholder alle relevante filer i leksjonen: Selve leksjonen i pdf-format, c
asestudiene relatert til leksjonen og den personlige loggboken der du kan føre notater. 

Avsnittet Andre leksjoner gir deg rask tilgang til resten av dashbordene til de andre leksjone
ne på kurset. 

Til slutt Quiz-delen (øverst til høyre i leksjonen) - Ta en quiz når du har trykket på den, og be
r deg om å svare på flervalgsspørsmålene til quizen. Etter å ha trykket på den komplette knapp
en, indikerer læringsmiljøet prosentandelen av riktige svar. Quizen du kan ta den så mange         
ganger du vil, og du kan gå tilbake til presentasjonen og til bestemte deler av leksjonen.  
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Figur 6: Leksjonens Dashbord  
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5 Evalueringsprosessen 
I en hvilken som helst online 
læringsplattform er det mange måter som 
kan brukes for å evaluere resultatene. 
Uansett hvilken stil og tilnærming den vil 
bli brukt til å måle læringsresultatet (i RE-
ENTER-tilfellet brukes 4 forskjellige 
metoder), må følgende to grunnleggende 
elementer besvares gjennom 
evalueringsprosessen: a) overvåke det du 
hadde lært og b) måle effektiviteten av 
læringsprosessen. 
 
For evalueringsmetodikken på nytt, basert 
på elevens egenskaper, er den den som 
passer best til læringsstilen som er brukt, 
den selvrefleksive tilnærmingen. Den 
spesifikke evalueringsmetodikken ble tatt i 
bruk, fordi elevene gjennom den blir mer 
ansvarlige for sin egen utdanningsvekst; 
mer reflekterende, autonome, motiverte 
og effektive. I følge Kulm, 1994, 
“Selvvurderinger forbedrer kommunika-
sjonen fordi elever blir klar over områder 
der de har vanskeligheter og er bedre i 
stand til å formulere deres behov”. Ved å 

ta i betraktning at eleven skal være i stand til å kommunisere sin forretningsidé til den potensielle 
kunden eller finansierer, hjelper denne metoden dem til å øke sin kommunikasjonsevne på en 
indirekte måte. 
 
Re-Enter selvvurderingsinstrumentet består av flervalgs-tester (selvvurderings-quizer) som er 
plassert på slutten av hver modul og hjelper deltakerne til å reflektere rundt nivået på ny 
kunnskap og hjelpe dem å føle seg mer sikre på de nyervervede ferdighetene. Gjennom å lese 
resultatene av svarene kan deltakeren fullt ut evaluere sitt forståelsesnivå og kunnskap i et 
bestemt emne og ta beslutninger om å gå tilbake til modulen eller vurdere om han / hun har 
oppnådd målene for læringsdelen. 
 
Den andre metoden som er brukt er Loggbøker med oppgaver som tilsvarer modulene. En 
loggbok eller portefølje kan beskrives som "en målrettet samling og refleksjon av ens arbeid, 
innsats og fremgang" (Bhattacharya & Hartnett, 2007). Barrett & Carney (2005) uttaler også at 
"en kritisk del av en pedagogisk portefølje er elevens refleksjon over de enkelte arbeidsstykkene 
(ofte kalt" gjenstander "), så vel som en helhetlig refleksjon over historien som porteføljen 
forteller." E-porteføljer gir derimot et nettbasert rom der elevene kan demonstrere sin utvikling 
av kompetanse innen et bredt spekter av ferdigheter og kunnskaper. Siden det er mange typer 
og formål for porteføljer, bestemte vi oss for å utvikle en type portefølje som er en kombinasjon 
av en konstruktivistisk portefølje og en positivistisk portefølje. En portefølje for å demonstrere 
læring og refleksjon er en konstruktivistisk portefølje som viser vekst og utvikling over tid, i 
motsetning til en positivistisk portefølje som inneholder kandidatens 'arbeid' ansett som 
representativ for kunnskap og forståelse for å vurdere læringsresultater, ved å bruke data for å 
rapportere læringsutbytte på tvers av brukere, kontekster og formål (Paulson & Paulson, 1994).  
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Siden vårt mål er å styrke elevene til selvrefleksjon og samtidig som vi trenger å evaluere elevens 
læringsresultater, bestemte vi oss for å utvikle en blandet type for leksjonens loggbøker. Ved å 
bruke fremgangsmåten ovenfor, vil eleven etter å ha fylt ut loggboken, ha et dokument 
tilgjengelig med allerede etablert informasjon om deres nye potensielle forretningsforetak. 
 
Den tredje metoden er casestudiene. Casestudier skildrer virkelighetssituasjoner der 
problemer må løses. Scenariobasert undervisning kan være lik casestudier, eller kan være 
orientert mot å utvikle ferdigheter i kommunikasjon eller teamarbeid. Både casestudier og 
scenarier er ofte brukte metoder for problembasert læring. Ved å bruke disse metodene er 
lærerne som mål å utvikle ferdigheter til elevers resonnement, problemløsing og beslutninger 
(Tunny, Papinczak & Young, 2010; Bloomfield & Magney, 2009). Casestudier anses som et 
ekstremt effektivt og effektivt verktøy når de brukes i en læringsprosess fordi de: 
 
 
 

 
• engasjere elever i reflekterende tenking 
• legge til rette for kreativ problemløsning og anvendelse av forskjellige teorier om 

problemløsing uten risiko for tredjeparter eller prosjekter 
• la elevene foreslå realistiske og anvendelige løsninger på problemer ved allerede å vite 

svaret og dermed kunne benchmark forslagene sine 
• gjøre det mulig for eleven å trene og anvende kunnskapen og ferdighetene som er 

tilegnet seg gjennom den spesifikke leksjonen som er gjennomført 
• Til slutt, det siste trinnet i den foreslåtte evalueringsmetodikken, er besvarelsen av de 

faste spørsmålene presentert nedenfor når hele læringsopplevelsen er ferdigstilt. Når 
de blir besvart vil være i stand til å hjelpe eleven med å evaluere den totale treningen 
og effektiviteten til den: 
 

Til slutt, det siste trinnet i den foreslåtte evalueringsmetodikken, er besvarelsen av de faste 
spørsmålene presentert nedenfor når hele læringsopplevelsen er ferdigstilt. Når de blir 
besvart vil være i stand til å hjelpe eleven med å evaluere den totale treningen og 
effektiviteten til den: 
 
a) Hva er det viktigste elementet du hadde lært gjennom prosessen? 
b) Hvilke forutsetninger hadde du gjort angående kunnskapen du har? 
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c) Etter kunnskapen du hadde fått, kan du identifisere et overskudd for begge dere, med 
tanke på hvordan dere vil takle en situasjon fra nå av? 
d) Hva er det mest radikale du kan gjøre med den nye kunnskapen? 
e) Hva er det enkleste du kan gjøre med den nye kunnskapen? 
f)  Hva er forholdet mellom hvordan ting er nå og hvordan du vil at de skal være? 
g) Hva vil du at andre skulle gjøre annerledes? 
h) Hvorfor tror du det du ønsker har verdi? 
i) Hva setter du mest pris på om deg selv som et resultat av denne læringsopplevelsen? 
j) Hva kan du lære om deg selv fra denne opplevelsen? 
k) Hva kan denne opplevelsen fortelle deg om hvordan du 'ser' verden? 
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GROW Framework ble opprinnelig utviklet på 1980-tallet av forretningstrenere Graham 
Alexander, Alan Fine og Sir John Whitmore. GROW er et akronym laget av de første 
bokstavene i Goal, Reality, Options and Will. Grow-rammen prøver å svare på følgende 
spørsmål: 
• Mål: Hva vil du oppnå? 
• Virkelighet: Hva er dagens situasjon? 
• Alternativer: Hva kan du gjøre? 
• Vilje: Hva vil du gjøre? 
 
Nedenfor er et sett med spørsmål som eleven skal kunne svare på på et personlig nivå som vil 
avsløre for ham / henne i hvilken grad de hadde fått den forventede kunnskapen fra hver 
leksjon. 
 
• MÅL: Hva prøver du å oppnå? 
• Se for deg at du har oppnådd målet ditt. Hvordan vil du vite at du har fått suksess? 
• Hvordan ser suksess ut for deg ? og for andre i teamet ditt? 
• Hvordan føles suksess for deg ? og for andre i teamet ditt? 
 
VIRKELIGHET: Hvorfor er det viktig at du oppnår dette målet? 
• Sammendrag, hva er nøkkelfunksjonene i den nåværende konteksten som førte til at dette 
målet ble satt? 
• Hvem andre er involvert og hva er deres synspunkter? 
• Hva er allerede gjort, og hva har virkningen av dette hatt? 
 
ALTERNATIVER: Hvilke alternativer har du 'Hva annet kan du gjøre? 
• Hvis du spurte en "klok venn", hva ville de da rådet deg til å gjøre? 
• Hvis du absolutt ikke hadde noen begrensninger - for tid, penger eller makt - hva ville du 
gjort? 
 
VILJE: 
• Du har nettopp nevnt en liste over alternativer. Vennligst ranger dem fra 1-10 etter hvor 
attraktive de ser ut for deg. 
• Hvilke fra denne listen, som du mener du bør følge? Skriv ned det du må følge, for hver 
enkelt du velger 
• Angi en frist for hver oppgave og aktivitet ovenfor, og identifiser hvilke av disse som ikke kan 
gjøres av deg selv. Fra dem du trenger hjelp / støtte fra andre, identifiser hjelpen du trenger 
• Hva vil skje hvis du ikke tar opp et av problemene som allerede er identifisert? 
 

ü Angi en frist for hver oppgave og aktivitet ovenfor, og identifiser hvilke av disse som 
ikke kan gjøres av deg selv. Fra dem der du trenger hjelp / støtte fra andre, identifiser 
hjelpen du trenger! 

ü Hva vil skje hvis du ikke tar opp et av problemene som allerede er identifisert? 
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6 Bokanbefaling fra RE-ENTER Bokklubben 
Partnere i prosjektet har opprettet en Bokklubb med anbefalinger fra bøker som vil være et 
verdifullt supplement til elevene som ønsker å utdype sin kunnskap om spesielle emner. Elevene 
blir også ønsket velkommen til å dele sine egne anbefalinger, som senere blir lagt til i 
Bokklubben. 
 
Partnerskapet hadde bestemt seg for å opprette Bokklubben på grunn av følgende grunner: 
 
a) Hjelp elevene med å få ekstra kunnskap som vil hjelpe dem å oppnå i deres nye bestrebelser 
b) Hjelp elevene til å holde seg skarp 
c) Hjelp dem til å ha en stressavlastningsaktivitet i den stressende perioden med å opprette en 
virksomhet 
d) Hjelp dem å øke kreativiteten 
e) Hjelp dem å øke selvtilliten og tro mer på seg selv 
 

 
 
Alt det ovennevnte er ekstremt viktig for den spesifikke målgruppen, siden det å opprette en 
ny virksomhet i alderen 45+ trenger et spesifikt tankesett og ferdighetssett. Mer detaljert: 



  
IO5 – T2: Elevens Guide  
 
 

 
“Re-Enter” | 2017-1-HR01-KA204-035423 Page 18 
“The European Commission support for the production of this 
publication does not constitute an endorsement of the contents 
which reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein." 

 

 

 
Hjelp elevene til å holde seg skarpe: 
 
Uansett alder, hjelper lesing med å skjerpe hjernen din. Å lese en bok, ifølge en undersøkelse i 
20133, produserer effektivt ekte hjernemodifikasjoner som kan vare i flere dager. 
Resultatene fra studien viste at hjernen til deltakerne viste økt tilkobling i venstre temporale 
cortex, området knyttet til språk, morgenen etter å ha lest boksidene. Skanningen viste også 
forandringer i den delen av hjernen som er assosiert med den primære motoriske regionen i 
hjernen - den delen som er assosiert med fysisk bevegelse. 
 
"De nevrale endringene som vi fant assosiert med fysisk sensasjon og bevegelsessystemer, tyder 
på at å lese en roman kan transportere deg inn i hovedpersonen," sa Berns. ”Vi visste allerede 
at gode historier kan sette deg i andres sko i figurativ forstand. Nå ser vi at noe også kan skje 
biologisk. " 
 
Hjelp dem til å ha en stressavlastningsaktivitet i den stressende perioden med å opprette en 
virksomhet4: 
Bokklubber fremmer også lesing mer, og lesing reduserer stressnivået på egen hånd. Til og med 
seks minutters lesing, ifølge en undersøkelse fra 2009, kan redusere stressnivået med mer enn 
to tredjedeler (68%). Og det så ut til å fungere bedre og raskere, i det minste i denne 
forskningen, enn å høre på musikk, gå en tur eller ta en god kopp te. Lederforsker Dr. David 
Lewis uttalte: «Å miste deg selv i en bok er den ultimate avslapningen. Dette er spesielt gripende 
i usikre økonomiske tider der vi alle ønsker en viss mengde eskapisme.» 
 
Hjelp dem å øke kreativiteten: 
 
Hele essensen av kreativitet handler om å lage nye forbindelser og lage nye lenker, og 
bokklubber kan være et sentralt element i å oppnå det. Når du lytter til andres meninger, 
egenskaper og innstillinger, vil du sannsynligvis tenke på ting du ikke hadde tenkt på før. En 
undersøkelse i 2013 viste at mer kreative intellektuelle var individer som var hyppige lesere, så 
hvis du leser, promoterer du allerede kreativitet. 
 
Hjelp dem å øke selvtilliten og tro mer på seg selv: 
John Coleman, medforfatter av boken Passion & Purpose: Stories from Best and Brightest 
Young Business Leaders5, sier i sin artikkel om Harvard Business Review at bokklubber kan 
gjøre deg mer komfortabel i profesjonelle debatter: «Mens det er utallige artikler om bedre 
samtaler, den beste og sikreste måten å være en god samtalepartner som kan engasjere seg i 
materielle spørsmål, er å øve. Bokklubber tilbyr et trygt rom utenfor ditt profesjonelle miljø for 
å engasjere seg i innhold i diskusjon og lære å snakke mer produktivt med andre.» 
 
Du får tilgang til hele spekteret av de foreslåtte bøkene gjennom: http://reenter.eu/book-club/  
 
 
 
 
 
 
  
                                                
3 Berns Gregory S., et al., “Short- and Long-Term Effects of a Novel on Connectivity in the Brain,” Brain Connectivity, 
December 2013; 3(6):590-600, http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/brain.2013.0166. 
4 “Reading Can Help Reduce Stress,” Telegraph, March 30, 2009, 
http://www.telegraph.co.uk/news/health/news/5070874/Reading-can-help-reduce-stress.html. 
5 COLEMAN, J., GULATI, D., & SEGOVIA, W. O. (2012). Passion & purpose stories from the best and brightest young 
business leaders. Boston, Mass, Harvard Business Review Press. http://www.books24x7.com/marc.asp?bookid=45566. 
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7 Avsluttende kommentarer  
I løpet av de kommende årene vil Europa møte et fenomen med å øke gründervirksomheten til 
gründere 45+. Flere medlemsland hadde iverksatt slike tiltak, og de var enige om at å fremme 
entreprenørskap bland denne aldersgruppen er et potensielt politisk alternativ for å forlenge 
45+ gruppens arbeidsliv, å redusere arbeidsledighet i eldre alder, å øke sosial inkludering av 
eldre individer (Kautonen et al. ., 2008) og sist men ikke minst styrke den innovative 
kapasiteten i økonomien ved å ansette den menneskelige og sosiale kapitalen til modne 
individer gjennom nye innovative nyetableringer (Botham og Graves, 2009). 
 
Sosial innovasjon i seniorentreprenørskap oppfyller bortsett fra økonomisk og bærekrafts-
perspektiv flere andre roller for seniorentreprenører og gir et sentralt verktøy for å forbedre for 
gründere 45+ deres trivsel og livskvalitet.  
 
De tre områdene identifisert som ny merverdi for gründervirksomhet i denne målgruppen er: 
 
(i) redusert sosial isolasjon og eksklusjon, 
(ii) økt selvtillit og makt og 
(iii) nye ferdigheter, kunnskaper og erfaringer slik at de kan bli et aktivum og en merverdi i 
enhver setting (enten for å starte egne virksomheter eller søke om ny ansettelse). 
 
Denne tendensen er også bekreftet av Justyna Stypanska, Annette Franke, Janina Myrczik, i 
«Seniorentreprenørskap: Den uåpnede driveren for sosial innovasjon», Frontiers in Sociology, 
24. april 2019, Berlin. 
 
 


