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Vi investerer i din fremtid
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• CELF
• EUC Syd

 
Projekt “Undervisning i iværksætteri” (UIIV)er et EU-Socialfonds-
projekt, der skal udvikle og implementere undervisningsforløb, 
der giver elever fra erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasier 
kompetencer i forhold til at starte egen virksomhed.

Projektet varer frem til 31. 12. 2020.

MERE AT VIDE?
Vil du vide mere om Projekt Undervisning i iværksætteri, så er der 
mere information at hente på www.uiiv.dk. 

Du kan også kontakte:
Projektleder

Anne Bahn Eghøje
Mail: abeg@zbc.dk

Mobil: 2844 2029

• EUC Nordvestsjælland
• EUC Sjælland
• Køge Handelsskole
• Fonden for Entreprenørskab
• SMVdanmark

Projektsekretær

Luise Snitgaard
Mail: lusn@zbc.dk

Mobil: 3193 5602

De unge er 
fremtidens 

iværksættere

Projektet anvender en række IT-værktøjer, som kan bruges til 
planlægning og gennemførelsen af undervisning og vejledning.     

Moodle - læringsportal
Moodle er en online læringsportal, hvor materialer og videndeling 
fra opkvalificeringsforløbene deles. På Moodle uploades undervis-
ningsmaterialer, film, opgaver, relevante datoer og meget mere. 

Octoskills - app
Octoskills er et refleksions- og selvevalueringsværktøj, som under-
viserne kan bruge til at se, hvordan eleverne udvikler sig inden for 
forskellige kompetenceområder, som f.eks. kreativitet, risikohåndtering, 
netværk og ressourcehåndtering. Og eleverne kan bruge Octoskills til 
at reflektere over egne kompetencer og indsats.

REDSKABER OG 
VÆRKTØJER
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REDSKABER

NY VIDEN TIL 
UNDERVISERE

OPKVALIFICERINGS-
FORLØB

OPKVALIFICERINGS-
FØRLØBETS INDHOLD

DET FÅR DU UD AF 
OPKVALIFICERINGS-
FØRLØBET

Undervisning i iværksætteri er for mange undervisere på erhvervs-
skoler og erhvervsgymnasier en relativ ny disciplin. 

Derfor er målet med Projekt UIIV ikke blot, at undervisningen på  
erhvervsskoler og erhvervsgymnasier skal gøre det muligt for  
eleverne at få viden og kompetencer til at starte og drive en sund og 
levedygtig forretning. Målet er også at udvikle nye undervisnings-
former og -forløb, metoder og kompetencer, du som underviser kan 
bruge i din undervisning i iværksætteri.

Som deltager i projektet får du:

• Opkvalificeret dine undervisningskompetencer inden for  
iværksætteri

• Udvidet dit faglige netværk
• Pædagogisk og didaktisk sparring
• Viden om, hvor du finder information om iværksætteri
• Viden om digitale løsninger i forbindelse med undervisningen

Som underviser og vejleder på projektet får du opkvalificering gen-
nem et modulopbygget opkvalificeringsforløb på 2 x 2 dage. Derved 
får du de bedst mulige kvalifikationer til at undervise i iværksætteri 
og til at gøre eleverne nysgerrige. Opkvalificeringen giver dig blandt 
andet viden om iværksætteri, didaktiske og pædagogiske overvej-
elser og metoder til at inddrage eleverne i undervisningen.

Undervisningen veksler mellem teori og praktiske øvelser, hvor du 
eksperimenterer, udvikler og afprøver dine undervisningsideer.

Du kan være med 
til at give de unge 
redskaber til at få 
succes med at 
starte og drive 
egen virk-
somhed

FAGMÅL I UIIV
Omdrejningspunktet for projektet er at give inspiration og at 
finde veje til at integrere iværksætteri i en række erhvervsud-
dannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser. De fagmål, der 
indgår i UIIV, bygger videre på Fonden for Entreprenørskabs 
taxonomi for entreprenørskabsuddannelse, der også anvendes 
i efteruddannelsesmodulet ”Fagligt Entreprenørskab” i Den 
erhvervspædagogiske diplomuddannelse?
 
De nye fagmål er bygget op med fire kompetenceområder:
• Produkt- og konceptudvikling.
• Kunde- og konkurrentafklaring og -relation.
• Ressourcer og netværk.
• Etablering og afklaring.

Hvert kompetenceområde konkretiseres i delområder med
færdigheds- og vidensmål.

Fagmålene anviser også gode værktøjer og teorier, som du kan 
bruge i undervisningen.

1. kursusforløb
(2 dage)

2. kursusforløb
(2 dage)

TEMAER:
• Hands on  

iværksætteri og  
virksomhedsopstart. 

• Iværksætteri,  
ideudvikling og  
virksomheds- 
opstart.

TEMAER:
• Iværksætterididaktik, 

processtyring og 
iværksætteri- 
kompetencer.

DU EKSPERIMENTER 
I DIN EGEN 

UNDERVISNING

EFTER OPKVALIFI- 
CERINGSFORLØBET 

SKAL DU BRUGE  
DIN NYE VIDEN  

PÅ EGEN SKOLE

UIIV GIVER DIG:
• NY VIDEN
• NYE REDSKABER
• NYE METODER

Du kan tilmelde dig 
og se mere på 

uiiv.dk/opkvalificering/


