Toppetasjen: Oslo Entrepreneurship Education Hub
Hvis vi skal løse problemene verden står overfor, bygge mer bærekraftige samfunn og
skape ny verdi for fremtiden, må vi gi unge mennesker verktøy for problemløsning,
kreativitet og verdiskapning, og skape arenaer for å trene på disse ferdighetene og
samarbeide om å komme opp med innovative løsninger.

Toppetasjen i BG14B kan være en møteplass hvor en ikke bare snakker om de store
problemene, men faktisk prøver å løse dem. Den kan fungere som et idéverksted hvor
en kan få trene på entreprenørielle ferdigheter, prøve og feile, bli inspirert, og få tilgang
på ressurser og nettverk som kan hjelpe en med å realisere de løsningene en kommer
opp med.

Oslo S-området er en ypperlig plassering for en slik arena fordi det er et samlingssted
for mange ulike mennesker og organisasjoner, et knutepunkt mellom innland og utland,
og et område som hele tiden er i bevegelse. Det er nettopp dette mangfoldet og denne
konstante tilstrømningen av nye perspektiver vi trenger for å skape innovasjon.

Hvilke aktiviteter skal foregå i toppetasjen for å realisere denne visjonen?
● Startup-skolen Early Stage, som er et seks ukers program for studenter hvor
deltakerne får starte sin egen bedrift, kan arrangeres i lokalene. D
 eltakerne i
Early Stage blir satt sammen i tverrfaglige team som skal finne og forstå
problemer, intervjue kunder, generere idéer, utvikle forretningsmodeller og
markedsteste hypotesene sine på ekte kunder. De coaches av erfarne gründere
og andre eksperter, de får tilgang på et nettverk av ressurser som kan hjelpe
dem, og de får prøve, feile, lære og få praktisk erfaring med innovasjonsarbeid.
Programmet finansieres av lokalt næringsliv slik at det er gratis for studentene.
Early Stage arrangeres for fjerde gang i Bergen i år, og nå har over 110 alumni

gjennomført programmet. Programmet lanseres i Oslo i 2020 i samarbeid med
Epicenter Oslo. Du kan lese mer om Early Stage på www.earlystage.no.
● I tillegg kan flere aktører som jobber med å gi unge mennesker kompetanse til å
forbedre samfunnet, for eksempel Future Leaders, Young Sustainable Impact og
Development Goals Forum, også bruke lokalene til sine aktiviteter. Disse
aktørene kan samarbeide om å utvikle stadig bedre verdiskapende tilbud for
unge, og sammen kan de bygge et sterkt community av engasjerte
entreprenører, intraprenører, verdiskapere og problemløsere.
● Aktørene som har aktiviteter i toppetasjen kan også samarbeide med bedriftene
som har kontorer i resten bygget. De unge talentene kan for eksempel jobbe med
problemløsning og konseptutvikling på bedriftenes caser, eller være aktuelle for
internships i bedriftene. Bedriftene kan også ha foredragsholdere på samlinger
som arrangeres i toppetasjen.

Hvis toppetasjen blir en arena for å lære mennesker entreprenørielle ferdigheter og
samle ulike initiativer som gir unge fremtidsrettet kompetanse, vil den ikke bare kunne
bidra til et samfunnsutviklende formål, men være en katalysator for mange. Det er en
toppetasje for dagene som kommer.

Hvem er vi?
Early Stage drives av fire gründere; Andreas Tungland, Jacob Mørch, Christer Dalsbøe
og Agnes Dyvik, som har bakgrunn fra blant annet facilitering, programmering,
økonomi, musikk, prosjektledelse, media, kommunikasjon, forretningsutvikling og
innovasjon. Sammen driver vi i dag Early Stage, i tillegg til å bistå større organisasjoner
med å fremme innovasjon gjennom selskapet www.uromaker.no.
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