Vi sætter
iværksætteri
på skemaet
DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

Undervisning i iværksætteri
Projektet er støttet af EU’s Socialfond og tildelt af Erhvervsstyrelsen

uiiv.dk

Danmark sætter iværksætteri på dagsordenen, for iværksætteri er med til at skabe udvikling og
fremdrift i fremtidens arbejdsmarked. Erhvervsskolerne og erhvervsgymnasierne er en vigtig
brik, når det gælder om at udvikle de rette kompetencer hos nye iværksættere.
Nu sætter Projekt Undervisning i iværksætteri (UIIV) iværksætteri på skemaet, så erhvervsskolerne og erhvervsgymnasiernes kan være med til
at realisere det store uudnyttede potentiale for iværksætteri, der er blandt unge i dag.
•
•
•

Målet med UIIV er at udvikle nye undervisningsformer og -forløb.
UIIV vil udfordre de eksisterende uddannelsesrammer og -metoder på erhvervsskolerne og erhvervsgymnasierne.
UIIV vil give eleverne viden og kompetencer til at starte og drive en sund og levedygtig forretning.

Udvikling af og i uddannelserne

Hvem er med i UIIV?

I løbet af projektet, der løber frem til 31. december 2020, skal der
udvikles nye undervisningsforløb inden for fire kompetenceområder:
•
Produkt- og Konceptudvikling
•
Kunde- og konkurrentafklaring og –relation
•
Ressourcer og netværk
•
Etablering og karriereafklaring

EUC Sjælland, CELF, Køge Handelsskole, EUC Nordvestsjælland,
ZBC, IBC, Mercantec, EUC Syd og Dalum Landbrugsskole er partnerskoler og har valgt at være med til at sætte iværksætteri på skemaet,
så flere unge motiveres til at skabe deres egen virksomhed.
SMVdanmark støtter projektet ift. virksomhedsinddragelse og videndeling. Fonden for Entreprenørskab deltager i udviklingsopgaven.

Efter projektperioden vil alle udviklede materialer og erfaringer være
tilgængeligt alle skoler i projektet og vil blive spredt til skoler uden for
projektet.

Aktiv partnerskole

Om projektet

I er partnerskole i projektet, og som partner i projektet har I sagt ja til
at stille administrative medarbejdere samt undervisere og vejledere til
rådighed i forbindelse med projekts forskellige aktiviteter og opgaver:
•
Opkvalificeringsforløb
•
Udvikling, afprøvning og kvalificering af undervisningsforløb
•
Administrative funktioner

Projekt “Undervisning i iværksætteri” (UIIV) er et EU-Socialfondsprojekt, 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.

Skolernes medarbejdere får gennem projektet værdifuld ny viden og
får udvidet netværket til kollegaskoler inden for entreprenørskabsområdet.

Attraktivt lærings- og undervisningsmiljø

Få mere at vide

At sætte iværksætteri på skemaet betyder, at der skal arbejdes på
andre måder end de gængse. Og at der skal undervises på nye
måder. Projekt UIIV arbejder med en kobling mellem skole og
erhvervsfremme, og giver dermed skolerne en central plads i den
lokale/regionale erhvervsudvikling.

Få mere information om projekt Undervisning i iværksætteri på
www.uiiv.dk. Eller kontakt:
Projektleder
Anne Bahn Eghøje
Mail: abeg@zbc.dk
Mobil: 2844 2029

Projektsekretær
Luise Snitgaard
Mail: lusn@zbc.dk
Mobil: 3193 5602

Vi giver de unge redskaber
til at få succes med at
starte og drive egen virksomhed
Undervisning i iværksætteri

