
ETABLERARGRUPPE
for deg med forretningsplan og 
ambisjonar 

Føler du deg åleine som etablerar?
Treng du,

• nokon å drøfta etablering di med?
• fellesskap med andre etablerarar?
• muligheit til å læra av andre sin 

kunnskap og erfaringar?
• auka din kompetanse?
• utvide og utvikle ditt nettverk?

Arbeidsmåte i ei etablerargruppe
• Gruppa styrer seg sjølv og alle 

har ansvaret for at gruppa 
fungerar hensiktsmessig.

• Medlemane har sjølv ansvar for 
eigen utvikling

• Konstituere gruppa med roller og 
enkle rutinar som sikra framdrift. 

• Medlemene kommuniserer på 
prosjektweb mellom møta 

• Utarbeida der ein tar omsyn til 
alle deltakarane

• Alle medlemene presenterer og 
får tilbakemelding på eigen 
etablering og utfordringar i 
gruppa

• Gruppa får oppfølging av coach

Kva blir forventa av deg som 
deltakar?

• vilje til å dele eigne 
utfordringar, erfaringar og 
nettverk med dei andre i gruppa

• delta på møta 
• bidra til at det blir eit godt 

og fortruleg miljø i gruppa
• registrerer seg som 

gruppe på prosjektweb  

Kva oppgåve har ein coach i 
etablerargruppa?

• Coachen vil utfordre den enkelte 
til å bli tydelig på eigne 
ambisjonar og mål

• Coachen vil utfordra gruppa 
gjennom å stilla spørsmål og lære 
den teknikkar som kan bidra til at 
nettverket og gruppa lykkes

• auka måloppnåing for den enkelte

Korleis kan ein bli med i ei 
etablerargruppe?

• Ta kontakt med kommunen , 
regionrådet, fylkesmannen 
Landbruksavdeling eller 
Innovasjon Noreg å spør etter 
muligheita for å danne eller delta 
i ei gruppe ?

• Bli invitert til møte med andre 
etablerarar 

• Ta kontakt med andre etablerarar 
og spørja om dei vil vera med på 
danna ei gruppe ( 5 – 7 personar)

• Påmelding på WWW.etablerer.no 

Informasjon - Web
• Kvar gruppe får eige område på 

prosjekt web. Dette skal gruppa 
bruke som sitt 
kommunikasjonsstad  og 
arbeidsstad for fellesaktivitetar. 

• Tilgang til "etablerer.no" som 
elektronisk etablerarskule. Her 
finnes det også mange nyttige 
linkar for deg som vil/har starta 
eiga bedrift

læring for framdrift og vekst,  ein raskare veg til suksess!

For meir informasjon:
Sissel.hesjedal@fmho.no
55572167 - 97766511

                                                                                    
                                                              Fylkesmannen i Hordaland                                                       
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