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Elever på erhvervsskole 
åbner butik 
Endelig åbnede BUTIKKEN på business afdelingen hos ZBC, Slagelse

Af Rikke Risom Lund, Handelslærer, ZBC

Med en ny butik, skal eleverne på ZBC Erhvervsskole 
træne alt lige fra service til butiksledelse og markeds-
føring i de praksisnære omgivelser.
 
Med fokus på at give eleverne iværksætter kompe-
tencer med på vejen, har vi samarbejdet med Projekt 
Undervisning iværksætteri, og udviklet et praksisnært 
undervisningsforløb med støtte af EU-socialfonds- 
midler.
        
Fredag d. 30. oktober åbnede butikken på ZBC - 
Bredahlsgade 3A, Slagelse. Undervisere og elever 
på skolen, havde længe ventet på den nye butik med 
længsel. Der var på forhånd lagt op til, at det blev en 
stille og rolig åbning under kontrollerede forhold på 
grund af coronavirussen. Selvom åbningen blev lidt 
anderledes på grund af corona restriktioner, var da-
gen helt perfekt.

Uddannelsesleder Tobias Jones åbnede ballet på den 
røde løber i butikken med en flot velkomsttale, efter-
fulgt af glade kunder, som eleverne på GF2 stod for 
at servicere.
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Elever på erhvervsskole 
åbner butik 



Året der gik for UIIV   

Af projektleder for Projekt Undervisning i iværksætteri, 
Anne Bahn Eghøje, ZBC 

Projekt undervisning i iværksætteri har været i gang 
i 3 år, og skulle oprindeligt have været afsluttet ved 
udgangen af 2020. Men af flere årsager er UIIV blevet 
forlænget med 6 måneder, for at giver ekstra tid til at 
opfylde de opstillede mål og ikke mindst for at kun-
ne erstatte forløb, der ikke kunne gennemføres pga. 
corona i forårssemestret 2020. For det er selvfølgeligt 
coronavirussen, der er den helt store årsag til, at 2020 
blev så anderledes for os alle.

Skolerne blev lukket ned, og fra den ene dag til den 
anden, skulle der undervises online, og vi skulle udfø-
re vores opgaver fra hjemmearbejdspladsen.

Onlineundervisning og teams-møder kendte vi godt til 
i forvejen – om end i noget anden skala, men hjem-

sendelsen, hvor vi alle arbejdede hjemmefra, det var 
nyt for os alle sammen. 

At arbejde hjemmefra stillede helt andre og nye krav, 
og jeg tror vi alle blev udfordret - på godt og på ondt. 
Men der blev fundet en vej og en måde at agere i den 
anderledes hverdag. Og den nye hverdag kom til at 
fungere. 
Underviserne kom tilbage til skolerne og eleverne før 
sommerferien. Indimellem dog afbrudt af online-un-
dervisning. Og her ved årets afslutning, er der igen 
mange elever, der skal undervises hjemmefra frem til 
juleferien. Alt sammen for at sikre vi alle kan holde jul  
med vores kære og komme godt ind i det nye år. Men 
for nogle, bl.a. mig der ikke har en funktion som kræ-
ver kontakt til elever eller kursister, så gælder hjem-
sendelsen fortsat. 

Og hvor er jeg glad for at teams har kamera, så jeg 
kan ”møde” rigtige levende mennesker også. 

Året 2020 har på ingen måde været som forventet, da vi skålede i champagnen og 
ønskede hinanden et godt nytår for snart et år siden. 

Billede fra hjemmekontoret :-)
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Hvad er nået i 2020  

Af projektleder for Projekt Undervisning i iværksætteri, 
Anne Bahn Eghøje, ZBC 

UIIV er nu i en fase, hvor der er skruet op for aktiviteterne og afholdelse af og idriftsættelse 
af undervisningsforløb. Og selvom vi ikke kan mødes som tidligere, er der sket meget.
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Status er:

• Der er pt. udviklet 42 undervisningsforløb, som er tilgængelige på projektets materialeplat-
form. Flere er på vej, og målopfyldelsen på 43 forløb er dermed sikret.

• De udviklede forløb anvendes helt eller delvist af andre undervisere, eller bruges som in-
spiration

• Der er udarbejdet en videointroduktion til UIIV platformen

• Der er oprettet en video med inspiration til hvordan undervisningsforløbene i platformen 
kan bruges online

• Webinarer for og med undervisere – i alt fire gange er der delt erfaringer om iværksætteri-
undervisning på tværs af de deltagende skoler 

• Video sofa-samtale; digital videndeling mellem fire UIIV undervisere, som en del af Danish 
Entrepreneurship Festival i uge 47

• Vi har sparet transporten til de fysiske møde, og har erstattet dem med flere men kortere 
Teams-møder med de enkelte partnere. 

• Udsendt survey til partnerskoler. De skal hjælp med at afdække, hvilke tiltag der er de 
største ønsker om at sætte ind med i slutfasen af UIIV. 

• Teams - møder 

• Webinarer

• Video sofa-samtale -  
digital videndeling



Video sofa-samtale; 
digital networking og 
videndeling om 
iværksætteri i 
undervisningen
Hvordan kan man udvikle iværksætterkompetencer hos eleverne på ungdomsuddannelser? 
Og hvilke positive og afledte effekter giver det, at lade eleverne fordybe sig i emnet?

Af projektleder for projekt Undervisning i iværksætteri, 
Anne Bahn Eghøje, ZBC

Det og meget mere kan du høre i samtalen mellem fire 
undervisere på EUD uddannelser og HHX. De har til
fælles at være dybt engagerede i at undervise i iværk-
sætteri og at lade eleverne blive udfordret og selv at 
skulle finde svar på de stillede opgaver. De hjælper 
gerne, rollen er mere som sparring og den der skub-
ber på proessen – og der er meget lidt traditionel tav-
leundervisning. 

Er du blevet nysgerrig og vil vide mere, så kan du  
finde link til samtalen på projektets hjemmeside her.   
https://uiiv.dk/uiiv-video-safosamtale-digital-networ-
king-og-videndeling/
Og her kan du også kan finde henvisning til de tre un-
dervisningsforløb der var udgangspunkt for samtalen.

Deltagere i samtalen:
• Berit Hvitved Dethlefsen, EUC Syd
• Henriette Stage, ZBC
• Diana Telvig, CELF 
• Ulrik Nielsen, IBC

Morten Relster, Fonden for Entreprenørskab, var fa-
cilitator og førte deltagerne gennem den corona-sikre 
sofa-samtale.

Billede er taget fra hjemmesiden https://uiiv.dk/uiiv-vi-
deo-safosamtale-digital-networking-og-videndeling/
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Afslutningsfasen af UIIV    

Af projektleder for Projekt Undervisning i iværksætteri, 
Anne Bahn Eghøje, ZBC 

HVAD SKAL VI NÅ I 2021?

• Endnu flere elever skal have undervisning i iværk-
sætteri, og få lyst, kompetencer og motivation til 
at starte sin egen virksomhed

• Netværk og videndeling på tværs af deltagende 
partnere i UIIV 

• Sparring til forskellige initiativer der styrker for-
ankring af iværksætteri i undervisningen

Projektet afsluttes officielt ved udgangen af juni 2021, og alle aktiviteter skal være 
afsluttet inden udgangen af maj måned. I juni måned skal al administration afsluttes, 
så det er en måned, hvor der skal tastes.

• Undervisning i iværksætteri skal implementeres 
og forankres på de deltagende skoler

• Videndeling til Erhvervsskoler uden for UIIV – 
flere skole skal lade sig inspirere til at inddrage 
iværksætteri i deres undervisning

• Der skal spredes viden om projektets resultater
• Udviklede undervisningsmaterialer skal videre- 

føres af Fonden for Entreprenørskab
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Projekt Undervisning i iværksætteri 
ønsker alle samarbejdspartnere 

en rigtig glædelig jul! 

Tak for året der er gået. 

Vi ser frem til et godt og 
inspirerende nytår.

venlig hilsen

Julen 2020
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Vi giver de unge 
redskaber 

til at få succes 
med at 

starte og drive 
egen virksomhed

Undervisning i iværksætteri

Om projektet
Projekt “Undervisning i iværksætteri” (UIIV) er et EU-Socialfondsprojekt, hvis 
overordnede formål er at udvikle, afprøve, kvalificere og implementere under-
visningsmoduler, der styrker de unges lyst og mulighed for at blive succesfulde 
iværksættere. Projektet varer frem til 30.06.2021.

Deltagere i projektet
ZBC

Mercantec
IBC

CELF
EUC Syd

EUC Nordvestsjælland
Køge Handelsskole  

Dalum Landbrugsskole
Fonden for Entreprenørskab

SMVdanmark
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Få mere at vide
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
Ditte Bülow
Mail: dbmn@zbc.dk
Mobil: 4172 1268

Redaktion
Projektleder Anne Bahn Eghøje: abeg@zbc.dk – 
tlf. 2844 2029
Projektsekretær Ditte Bülow: dbmn@zbc.dk -  
tlf. 4172 1268
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Vi investerer i din fremtid
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