SKAL - OG KAN JEG STARTE SELV?
Når du gerne vil starte noget selv, så går du nok også med mange
spørgsmål. Er min ide god nok? Hvor kommer kunderne fra? Hvad
med økonomien? Og regnskaberne? Er jeg dygtig nok? Og har jeg
de rigtige personlige egenskaber? Og hvor kan jeg hente hjælp
henne?

Vi sætter iværksætteri
på skemaet

Du kan blive selvstændig og starte virksomhed inden for alle
fagområder og brancher. Uddannelse hjælper dig godt på vej,
så din virksomhed bliver en succes og her på skolen kan du få
undervisning i iværksætteri, der giver dig viden og kompetencer der
er vigtig når du vil starte og drive din virksomhed.
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TIL DIN VIRKSOMHED
Spørg din underviser om, hvordan din skole kan hjælpe dig, og
hvor du kan få mere at vide om Undervisning i iværksætteri.

Om projektet

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 i umiddelbar
tilknytning til endt uddannelse.

Deltagere i projektet
•
•
•
•
•
•

ZBC
Mercantec
IBC
CELF
EUC Syd
EUC Nordvestsjælland

Få mere at vide

•
•
•
•
•

EUC Sjælland
Køge Handelsskole
Dalum Landbrugsskole
Fonden for Entreprenørskab
SMVdanmark

Få mere information om projekt Undervisning i iværksætteri på
www.uiiv.dk.
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Har du en
iværksætter-idé
i maven?
Projekt

UNDERVISNING I
IVÆRKSÆTTERI

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

Undervisning i iværksætteri

HER ER

NØGLEN

TIL DIN EGEN
VIRKSOMHED
Gennem undervisning i iværksætteri bliver du bedre rustet, så du er
er klar til at lukke døren op til din egen virksomhed.
Du får overblikket over, hvordan du kommer fra ide til virkelighed.
Så er du allerede godt i gang.
Og et stort skridt nærmere målet.

VIL DU VÆRE DIN
EGEN CHEF?
Du skal vide noget fagligt om det, du vil arbejde med i din egen
virksomhed, og du skal have nogle personlige kompetencer, til at
føre din ide ud i livet. Derfor sætter vi iværksætteri på skemaet, og
det betyder, at du vil få mere viden og erfaring med eksempelvis:
•

Hvad det vil sige at være iværksætter.

•

Hvordan du kan udvikle din ide og dit produkt.

•

Hvordan du etablerer og starter din virksomhed.

•

Hvordan du klarer økonomi og regnskab.

•

Hvordan du finder dine kunder.

•

Hvordan du sælger dine produkter eller ydelser til en konkurrencedygtig pris.

•

Hvilke ressourcer du skal bruge.

•

Hvordan du opbygger et netværk.

