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NYTT MULTIMEDIASENTER VED BI

IKT 16. oktober åpnet Tom Colbjørnsen multimediasenteret,
BI LearningLab. Senteret skal jobbe med kvalitet i undervisningen og utvikle et IKT-støttet læringsmiljø ved BI. Det
nye senteret ble åpnet i forbindelse med konferansen, «BI
2020». Temaet for konferansen var morgendagens digitale
undervisningsformer. BI LearningLab bidrar med råd og
veiledning i utviklingen av kurs og studier, arrangerer kurs
og konferanser. Handelshøyskolen BI
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Hurtiggründerne
Innovasjon. Gruppen Swwwipe
brukte tre dager på å utvikle en
applikasjon for å unngå tekniske
problemer på presentasjoner. Den
21.oktober ble gruppen belønnet med
førsteplass i Startup Weekend Oslo.
HANS IVER ODENRUD
EIRIK NYMO ISAKSEN
OSLO
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i er fornøyde med å
vinne, kontorlokaler i
to måneder er vel det
viktigste for oss av premiene.
Det har vært over 12 timers jobbing alle dagene, sier Håkon
Eide, i vinnergruppen Swwwipe.
Startup Weekend Oslo arrangeres i forbindelse med
det internasjonale entreprenørskapseminaret Innovation
Week. I midten av oktober
samles alt fra forretningsfolk,
designere og entreprenører
i Oslo i en rekke forskjellige
presentasjoner, gruppeoppgaver og samlinger. Alt for å
stimulere til nyskapning og
innovasjon. Startup Weekend
startet fredag 19. oktober med
frokost klokken ni, og ble avrundet med gruppenes presentasjoner foran de andre
gruppene og en jury søndag
den 21.oktober.
«Fokusert på visualisering»
Swwwipes idé er utformet i
løpet av helgen og går ut på å
samle power point- presentasjoner og andre presentasjonformer i en dropbox-lignende
applikasjon. Nederlandske Horia Cernusca var lei av tekniske
problemer i forbindelse med
klassepresentasjoner på universitetet i Nederland, og funderte
frem en løsning han tok med
seg til Startup Weekend Oslo.
Der ble gruppen formet og arbeidet startet helt fra starten.
Gruppen overbeviste juryen og
mottok førsteplassen i årets entreprenørsamling.
– Vi har ikke hatt tid til å lage
et ferdig produkt i løpet av
helgen, men vi fokuserte på å
kunne visualisere produktet
og har lykkes i å lage en prototype. Det må være det som

OSLO INNOVATION WEEK
■ 15. - 19. oktober i Oslo:
Konkurranser, møter og
programmer rundt om i Osloregionen
■ For globale og norske investorer, gründere, forskere og
bedriftsledere
■ Skal sette innovasjon og verdiskaping på dagsorden
■ Eid av Oslo Kommune, Akershus fylkeskommune, NHO og
Innovasjon Norge
■ Startup Weekend avslutter
programmet
gjorde at vi trakk det lengste
strået, sier Cernusca.
Gruppen mener de vant
konkurransen fordi de er en
godt sammensatt gjeng som
jobber bra sammen.
– Vi har forskjellige områder
vi er sterke på og har ulik bagrunn. Vi er en bra gruppe,
sier Håkon Eide.
Får oppfølging
– Vinnerne får mye støtte og
verktøy til å bygge videre på
ideen sin. De får ikke noen
pengesum utbetalt men får
blant annet kontorlokaler
og tilgang til flere strategisk
verktøy, som vil hjelpe dem
med å utvikle forretningsideen, sier prosjektleder Erik
Holthe Eriksen for Startup
Weekend Oslo.
Han forteller at arrangementet arrangeres for femte
år på rad, og at det holdes to
ganger årlig.
– Det er lagt til en helg så
både folk som har fulltidsjobb og studenter kan delta. I
Norge har alle trygg jobb, og
mange har vanskelig for å ta
risiko. Vi utfordrer folk til å
hoppe ut i det, sier han.
Flertallet av ideene fra
Startup Weekend er ifølge
Holthe Eriksen innen tjenestevirksomhet, og mange lager

egne websider og apper.
– Mange bruker Facebook
og Twitter som distribusjonskanal, sier han.
Han er svært godt fornøyd
med arrangementet og ser
fremt til neste entreprenørsamling i mars.
– Det er jo svært mange
gode ideer og deltakere, og
helgen er hektisk. Det skal
være litt kaos, det er med på
å fostre det innovative miljøet
her, sier han.

sjonene ikke er laget bare for
helgen. Jeg har inntrykk av at
flere av gruppene vil fortsette
med utvikling og prøve å skape bedrifter også etter helgen
er ferdig, sier Jens Hauglam,
jurymedlem og innovasjonsleder i Finn.no
Han mener deltakerne er
seriøse, og peker på et av lagene som allerede i løpet av
helgen har klart å skaffe seg
kunder.
–Folk her er virkelig gira,
avslutter Hauglam.

«Folk her er gira»
– Det virker som om presenta-

hans.odenrud@inside24.no
eirik.nymo@inside24.no

«Det er mye
OSLO: BI-studenten, Olga Kzavchenko, fra Russland deltok
under Startup Weekend, og
er godt fornøyd med erfaringen, selv om hun ikke hentet
hjem seieren. Kzavchenko går
første året master i innovasjon
og entreprenørskap, og ble
oppfordret av foreleseren sin til
å delta. Sammen med gruppen sin Smart’ Up Your Time
utviklet de en online timeplan
for å få enklere oversikt over
hverdagen.
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APPLE INNRØMMER BARNEARBEID

FORESLÅR SEKSTIMERSDAG FOR SMÅBARNSFORELDRE

KINA Bedriften Foxconn som produserer elementer til Apples
produkter i Kina, har blitt anklaget av menneskerettighetsaktivister for å ha lærlinger helt ned til 14-årsalderen. Foxconn sier at
det er i strid med kinesisk lov å bruke arbeidskraft som er under
16 år, og at det i tillegg bryter bedriftens egne regler. Både Apple
og Foxconn har blitt tvunget til å bedre arbeidsforholdene på
fabrikkene sine i Kina etter at søkelyset ble rettet på en rekke
selvmord og dårlige arbeidsforhold ved bedriftene. NRK

ARBEIDSLIV Yrkesorganisasjons fagforbund (YS) ønsker å gi småbarnsforeldre sekstimersdag med full lønn når barna er mellom ett og tre år. – Vi tror forslaget vil føre til at
kvinner i mye større grad enn i dag holder seg i heltidsstillinger, samtidig som vi unngår at
fedrene jobber for mye overtid, sier Hege Herø, fagansvarlig for likestillingspolitikk i YS.
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) er uenig med YS. - Selv om det skulle føre til at
noen kvinner fortsetter i heltid, så er det like fullt en reform som vil gjøre at en stor del av
arbeidsstyrken går ned i redusert stilling for en periode, sier Lars Jacob Hiim, avdelingsdirektør for Arbeidsliv i NHO. Aftenposten

Veldig lange
gründerdager

OSLO. Oslo innovation Week 2012 åpnes.
Foto: Gründernes Hus

Sovepose på kontoret, lange
dager/netter og vanvittige
mye oppgaver som skal løses
parallelt, er beskrivelsen Odd
Moe har av en gründers arbeidsdag
ODA KRISTIN KORNELIUSSEN
OSLO

IMPONERT. Silvija Seres delte sine erfaringer fra Silicon Valley på et
foredrag lørsdag 20. oktober. Foto: Eirik Nymo Isaksen

ENTREPRENØRER. Øyvind
Nordbø, Per Weum, Henning
Steen, Håkon Eide, Simen
Mosberg og Hennin Steen vant
Startup Weekend den 21.oktober. Foto: Hans Iver Odenrud
TRAVELT. Her har gruppene jobbet nærmest døgnet rundt i tre dager.
Foto: Eirik Nymo Isaksen

atmosfære»
– Jeg hadde en idé da jeg
kom hit på fredag og ville
vise frem den til andre.
Det handler ikke bare om
å vinne, det er mye atmosfæren, og bare sjansen til å
delta på et slikt arrangement.
Jeg er usikker på hvordan
det kommer til å gå, og jeg
tror kanskje planen min ble
presentert litt for komplisert,
sa Kzavchenko til INSIDE etter presentasjonen sin, og før
resultatene ble kjent.

«Dreier seg om å utfylle hverandre»
OSLO: Tidligere Microsoft-leder
og profesjonell styremedlem,
Silvia Seres, forteller at Startup
Weekend (SW) gir studenter en
gyllen anledning til å prøve ut
ideene sine.
Seres deltok som en av foredragsholderne under årets SW.
– Her er man så positiv, og alle
er optimistiske. Flere kommer
med ideer de er helt forelsket
i og har jobbet en del med på
forhånd. For de som har ideer
gjelder det å selge planene sine

videre til andre deltakere, som
sammen kan finne ut om ideen
er gjennomførbar, sier hun.
Arrangementet samler personer med svært forskjellige
bakgrunner, og Seres mener det
er en av styrkene til OIW.
– Det er svært vanskelig å
lykkes som entreprenør, og
kanskje fem av hundre ideer
som kommer fra her som klarer
seg og blir bedrifter. Det dreier
seg rett og slett om å finne flinke
folk som utfyller hverandre, og

jobber sammen for å skape noe
salgbart, sier hun.
Hun mener studentene ikke
nødvendigvis trenger å være
toppstudenter, men sier det
viktigste suksesskriteriet er motivasjon, talent og stå-på vilje.
I tillegg går mye på struktur og
selvdisiplin.
– Alle grupper trenger en
nerd, en visjonær og en strukturert person, en slags CEO,
som kan være litt streng, sier
hun.

Gründernes Hus er en
kontorklubb for gründere, frilansere og andre
næringsdrivende, og kaller
seg gründerenes ambassade.
Odd Moe står bak iniativet til
bedriften, og under Oslo Innovation Week 2012 holdt han et
foredrag der han presenterte
forskjellige online verktøy
som kan bli brukt til å skaffe
investorer.
– Dagens studenter skal
bygge neste generasjon Norge,
og blir utslagsgivende i arbeidet med å bygge en plattform
for å kunne opprettholde
velferdsetaten, forteller Moe.
Han mener miljøet for gründere er i vekst, og at det virker
som om antall personer som
ønsker å skape noe selv øker.
Moe vil anbefale studenter
med ønske om å starte noe
eget å tidlig gå ut til potensielle kunder for å sjekke at
det er et behov for produktet/
tjenesten man ønsker å tilby.
– Bruk mye tid på forretningsmodell og presentasjon,
og mindre tid på forretningsplanen, råder han. I tillegg
mener Moe man tidlig må
trekke inn hjelpere slik at man
kan fokusere på salg, kapitalinnhenting og produktutvikling.
Lange dager og netter
En god gründer må i følge
Moe kunne selge og fremstå
som fokusert og troverdig. I
tillegg sier han man må være
forbredt på lange og harde
arbeidsdager.
– Sovepose på kontoret,
lange dager/netter og vanvittige mye oppgaver som skal
løses parallelt, mener Moe er
kjennetegn ved en gründers
arbeidsdag.
oda.korneliussen@inside24.no

