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Undervisning i iværksætteri 

 
 

Kommissorium; Projektets udviklingsgruppe / Task Force 
 

Projekt; Undervisning i iværksætteri (herefter benævnt UIIV) 

 

Indledning: 

I det efterfølgende præciseres kommissoriet for projektets udviklingsgruppe. I forbindelse med det 

udarbejdede kommissorium skelnes der mellem tre forskellige niveauer for opgaveforpligtigelse:  

 For det første en opgaveforpligtigelse, hvor projektets udviklingsgruppe er ”ansvarlig for” en given 

projektaktivitet, hvilket indebærer et hovedansvar for den praktiske gennemførelse af den 

pågældende projektaktivitet.  

 For det andet en opgaveforpligtigelse, hvor projektets udviklingsgruppe er ”initiativtager til” en 

given projektaktivitet, hvor man som udviklingsgruppe er forpligtet på at igangsætte den 

pågældende aktivitet, men hvor hovedansvaret for selve gennemførelsen af projektaktiviteten 

ligger hos en anden aktør i den samlede projektorganisation.  

 For det tredje en opgaveforpligtelse, hvor projektets udviklingsgruppe er ”ansvarlig for” 
videndeling og formidling 

 

Ansvars- og arbejdsopgaver 

Opgaver:  

Projektets udviklingsgruppe er ansvarlig for den konkrete gennemførelse af projektets udviklingsaktiviteter 

ift. opkvalificering af medarbejdere og udvikling af valgmoduler – herunder med specifik fokus på de 

udviklede produkters faglige, pædagogiske og didaktiske kvalitet, relevans og additionalitet.  

 

De primære arbejdsopgaver 
for udviklingsgruppen vil 

være: 

Ansvarlig for gennemførelsen af det udviklingsarbejde, som dels er 
skitseret med den oprindelige projektbeskrivelse samt dels yderligere 
præciseret af projektets styregruppe. 
 

Primære arbejdsopgaver  Udviklingspartner i projektperioden 
 Behovsafklaring ift. opkvalificering af undervisere og vejledere 
 Afdækning af skolernes nuværende praksis  
 Omsætte additionalitet ift. UIIV  
 Taksonomi – udbygge FFE´s taksonomi ift. UIIV og iværksætteri 
 Opstilling af lærings- og kompetencemål for elevernes læring og 

for undervisernes opkvalificering 
 Input til digitale platforme; for henholdsvis undervisere og 

elever  



Side 2 af 2 

 
  

 

 
 

 
   

Undervisning i iværksætteri 

 Ansvarlig for at der sker lokal afprøvning og implementering af 
de udviklede undervisningsmoduler  

 Fokus på, at støtter den lokale afprøvning og implementering, 
med det for mål at blive klogere af afprøvningen – og for at 
kunne justere, hvor der er behov for justering.  

 Kvalificere rammer for udbud til eksterne leverandøre 
 Kvalificere tidsplan over opkvalificeringsforløb 

Task Force  Ansvarlig for at der sker videndeling og formidling af de 
udviklede opkvalificeringsforløb til sekundære partnere 

 Sikre videndeling og formidling af de i projektet udviklede 
produkter skoler uden for projektet 

 Opbygge netværk mellem undervisere og vejledere fra 
partnerskoler 

Reference  Projektets udviklingsgruppe refererer til den centrale 
projektledelse 

Rekruttering/visitering  IBC, Mercantec, FFE og ZBC udpeger hver især deres deltagere 
til projektets udviklingsgruppe 

 

 

Opgaverne fletter ind over tid afsat til projektarbejde - udvikling skoler, der involvere øvrige medarbejdere 

hos de enkelte partnere. De enkelte partnere beslutter i hvilket omfang og hvilke typer opgave der løses af 

de(n) enkelte medarbejdere. 

 

Tidsramme 
 

Der er estimeret et tidsforbrug på ca. 1000 timer pr. deltager i projektperioden på tre år. Svarende til gns. 

28 t/mdr. eller ca. 333 t/år.  

Udviklingsgruppen mødes forventeligt 4-5 gange i udviklingsfasen. Den endelige mødefrekvens aftales i 

gruppen, på det første møde, og justeres efter behov.  

Opgaver vedrørende task force / formidling aftales med gruppen. 

 

Facilitering  
 

Gruppen vil blive faciliteret af ekstern aktør. 

 

 

 

 


