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Undervisning i iværksætteri 

 
 

Kommissorium; projektarbejde - primære og sekundære partnerskoler - 

afprøvning  
 

Projekt; Undervisning i iværksætteri (herefter benævnt UIIV) 

 

Indledning: 

I det efterfølgende præciseres kommissoriet for ”projektarbejde: primære og sekundære partnerskoler - 

afprøvning”. I forbindelse med det udarbejdede kommissorium skelnes der mellem tre forskellige niveauer 

for opgaveforpligtigelse:  

 For det første en opgaveforpligtigelse, hvor ”projektarbejde: primære og sekundære partnerskoler 

- afprøvning” er ”ansvarlig for” en given projektaktivitet, hvilket indebærer et hovedansvar for den 

praktiske gennemførelse af den pågældende projektaktivitet.  

 For det andet en opgaveforpligtigelse, hvor ”projektarbejde: primære og sekundære partnerskoler - 

afprøvning” er forpligtede til at gennemføre en given projektaktivitet, og er forpligtet på at 

igangsætte den pågældende aktivitet, og gennemførelsen af projektaktiviteten  

 For det tredje en opgaveforpligtelse, hvor ”projektarbejde: primære og sekundære partnerskoler - 
afprøvning” er ”ansvarlig for” videndeling og formidling resultatet og evt. forbedringsforslag af 
aktiviteten 

 

Ansvars- og opgavefordeling 

Opgaver:  

Projektets deltagere i ”projektarbejde: primære og sekundære partnerskoler - afprøvning” er ansvarlig for 

den konkrete gennemførelse af afprøvning af additionelle undervisningsmoduler, herunder forslag til 

kvalificering af de afprøvede moduler og implementering af relevante moduler. 

 De primære arbejdsopgaver 
for ”projektarbejde: primære 
og sekundære partnerskoler - 

afprøvning” vil være: 

Ansvarlig for tværgående deltagelse, afprøvning og implementering på 
egne institution 
 

Primære arbejdsopgaver  Udfyldelse af rammerne i projektet ift. opkvalificering af 
medarbejdere 

 Input til afdækning af eksisterende indsats på området 
 Input til undervisning forløb for elever (deltagere) 
 Afprøvning af udviklede undervisningsmoduler 
 Tilbagemelding af kvalificeringsforslag til afprøvede moduler 
 Deltagelse i projektarbejde 
 Deltage i seminarer, videndeling, formidling  
 Deltagelse i tværgående netværksmøder o. lign.  
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Reference  Deltagere i ”projektarbejde: primære og sekundære 
partnerskoler - afprøvning” refererer til den lokale 
partnerskoles tovholder ift. initiativer vedrørende skolens 
tværgående deltagelse i projektet 

 Projektets refererer til egen skoles tovholder  

Rekruttering/visitering  Den lokale partnerskole udpeger deltagere til ”projektarbejde: 
primære og sekundære partnerskoler - afprøvning”   

 

 

 

 

 
 


