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Dropby er en av 12 
bedrifter som har 
gjennomgått forret-
ningsutviklingspro-
grammet Pangstart. 
Studentene, som har 
knyttet til seg lekse-
hjelpere, har fått 
avtale med Halden 
kommune. De skal få 
umotiverte ungdom-
mer til å fullføre vide-
regående utdanning.
Hanne eriksen 
hanne.eriksen@ha-halden.no
MOB: 99205334

– Vi starter i Halden til høsten. 
Leksehjelperne er hovedsake-
lig lærerstudenter, og vi har i 
tillegg knyttet til oss mentorer 
gjennom frivilligsentralen, for-
teller daglig leder Lorenzo Rus-
celli, økonomiansvarlig Mo-
hammed Adeysey, produktut-
vikler Matias Heggdal og vise-
president og markedssjef Erik 
L. Thoresen i Dropby. Samtlige 
utdanner seg til ingeniører ved 
høyskolen i Fredrikstad.

Hindre dropout
Gjennom Smart Innovation 
Norway ved Smart Inkubator 
på Remmen har de gjennom-
ført det intensive forretnings-
programmet Pangstart. 
Pangstart er for oppstartsbe-
drifter og pågikk i perioden 14. 
mars til 27. april i Halden.

Det ble kjørt et tilsvarende 
program senhøsten i fjor. Da var 
sju bedrifter med, og det ble re-
kruttert fem nye oppstartsbe-
drifter til inkubatoren.

Denne våren meldte 40 søke-
re seg. 12 av dem fikk bli med i 
Pangstart. Og det jobbes med å 
få en gjentakelse av Pangstart i 
løpet av høsten i år.

HA møter involverte på selve 
avslutningsdagen. En dag hvor 
de presenterer sine planer og 
forretningsideer for et investor-
panel.

Med Halden kommune
Dropby har allerede fått napp 
og starter sin pilot i Halden i 
samarbeid med Halden kom-
mune og frivilligsentralen.

Ingeniørstudentenes forret-
ningsidé er å tilby ungdom gra-
tis leksehjelp for å hjelpe dem 
med å fullføre videregående 
skole. Ungdom bindes opp mot 
leksehjelperne, som fungerer 
som deres mentorer. 

– Mange sliter med dårlig 
selvbilde. Mentorordningen vil 
forhåpentligvis også styrke 

selvtilliten og mestringsfølel-
sen. Det igjen kan også bidra til 
at færre dropper ut av skolen. 
Det skal bygges sosiale ferdig-
heter, sier de fire.

Kontakten knyttes først via 
internett.

Deres digitale plattform be-
står av en nettside med en 
smart telefonapplikasjon hvor 
mentorer og elever kan logge 
seg inn. – Det er gratis å bruke, 
sier gründerne, som anser fyl-
keskommunen som kunden 
sin.Modellen settes ut i livet 
altså til høsten, og de fire grün-
derne jobber nå for å få patent 
på dette. Målet deres er også at 
det skal spre seg til andre kom-
muner og over hele landet etter 
hvert.

tror på dette
Pangstart-programmet er gratis 
for deltakerne fordi Smart In-
kubator er en SIVA-inkubator 
og at samarbeidspartnere tilbyr 
sine tjenester veldig rimelig. 
Sparebankstiftelsen Østfold 
Akershus bidro denne gangen 
med 50.000 kroner, noe som 
utløste 150.000 kroner fra 
SIVA. 

Smart Inkubator har også et 
tett samarbeid med klyngebe-
driftene i NCE. De bidrar som 
foredragsholdere og veiledere. 
Flere stiller også ifølge Jon-Vi-
dar Knold en del gratis opp. For 
å hjelpe og støtte.

Knold, som er ansvarlig for 
Pangstart, og daglig leder Just 
Erik Næss i Sparebankstiftelsen 

Østfold tror på Pangstart. Målet 
og håpet er at denne satsingen 
skal resultere i nye og varige ar-
beidsplasser i Østfold etter 
hvert. – Vi tror at flere av disse 
kan ha internasjonal mulighet, 
sier Jon-Vidar Knold.

Fokus på innovasjon
Daglig leder Just Erik Næss i 
Sparebankstiftelsen Østfold 
Akershus  sier de ønsker å gjøre 
mer i forhold til sosialt entre-
prenørskap og ha fokus på inn-
ovasjon, nyskapninger og ar-
beidsplasser. De har fokus på 
denne typen arenaer og var 
også med i fjor høst. De har 
også avtale med Blender i Fred-
rikstad og et samarbeid med 
universitetet på Ås.

Skal hjelpe umotiverte ungdommer

Pangstart for gründere

Har aVtale: Dropby består av Mohammed Adeysey (fra venstre), Erik L. Thoresen, Matias Heggdal og Lorenzo Ruscelli.  
 begge Foto: Hanne eriksen


