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EU-socialfondsprojekt ”Undervisning i iværksætteri” 

skaber rammen for udvikling af undervisning, der giver 

unge på erhvervsskoler og erhvervsgymnasier 

kompetencer og værktøjer, så de som nyuddannede 

kan opbygge og drive egen virksomhed. 

 

Undervisning i iværksætteri 

Inspirationsseminar IVÆRKSÆTTERI & VÆKST 
 

 

Kom til inspirationseminar og få 
viden og inspiration til  undervisning 
der styrker de unges lyst til og 
mulighed for at blive iværksættere  
 
Hvordan kan en særlig undervisningsdidaktik være med 
til at skabe iværksættere? Og hvilken viden og praktisk 
kunnen skal der til, for at skabe rammerne for, at 
eleverne får blik for og kompetencer til at starte og drive 
en levedygtig virksomhed? 
 
På seminaret bliver du klogere på de elementer der kan 
styrke din undervisning i iværksætteri, du får ideer og 
inspiration til mulige forløb, du giver input til projektets 
udvikling og indholdet i de opkvalificeringsmoduler, der 
tilbydes i løbet af de kommende år. Sådan at projektet 
bliver relevant for dig og din skole. 
 
Og så får du et par gode historier fra unge iværksættere 
med hjem.  
    
Som partnerskole i projektet får du på dagen mulighed 
for at netværke med kolleger fra andre skoler og skabe 
nyttige relationer på tværs af faggrænser. 
 

 

Program  
 
9.00 - Del 1  
Networking og morgenkaffe 
 
9.30 Velkomst v/ projektleder UIIV & 
Fonden for Entreprenørskab 
 
SMVdanmark  
Hvorfor er iværksætteri vigtigt i 
Erhvervsskolerne og Erhvervsgymnasierne? 
Rollemodeller  
 
11.00: Inspiration fra leverandør af 
opkvalificeringsmoduler.  
Mød undervisere fra VIA, og se hvordan 
opkvalificeringsmodulerne kan give dig 
relevant viden og værktøjer (*se faktaboks) 
 
11.30 Frokost 
 
12.30 - Del 2  
Leverandør fortsat fra før pausen  
 
Octoskills v/Fonden for Entreprenørskab  
- en selvevalueringsapp der skal bruges før 
og efter undervsiningsforløb, til at give 
eleverne mulighed for at reflektere over 
eget udbytte – og give læreren mulighed for 
at følge elevernes læring  
 
Færdigheds- og vidensmål – deltagerne 
involveres aktivt ift. proces, indhold og form 
 
14.30 Kaffe og kage 
Afrunding / næste step 
 
15.00 Tak for i dag  
Tilmeldingsfrist:  

 
28.august 2018 kl. 9.00 -15.00 
IBC, Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1, 6000 Kolding 
 

 

6.september 2018 kl. 9.00 - 15.00  

ZBC, Skærehallernes konferencecenter, Maglegårdsvej 
10, 4000 Roskilde 
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Tilmelding til Luise Snitgaard på lusn@zbc.dk  
 
HUSK: Skriv sted og dag for deltagelse 
 
 

 
 
 
v/ deltagelse hos IBC – senest d. 23. august 

 
v/ deltagelse hos ZBC – senest d. 3. 

september 

  

 

 

Opkvalificeringsforløb – faktaboks* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se også projektets hjemmeside: https://uiiv.dk/ 

Vær med til at styrke de unges lyst og mulighed for at blive 
iværksættere. 

 
Dine kompetencer bliver sat i spil og er afgørende, når iværksætteri 

skal integreres i den fremtidige praksis indenfor iværksætteri og 
vækst – derfor er det vigtigt, at du bliver klædt på til at arbejde både 

indholdsmæssigt og didaktisk med iværksætteri. 
 

På opkvalificeringsforløbene får du både viden, værktøjer og 
materialer, som du kan bruge til at udvikle din eksisterende praksis 
og derigennem styrke dine egne kompetencer, samt dine elevers 

kompetencer, så de som nyuddannede skal kunne opbygge og drive 
egen virksomhed. 

 
På inspirationsseminaret kan du høre mere om 

opkvalifikationsforløbet, og du har mulighed for at stille spørgsmål til 
både indhold og form på forløbet. 
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