
 
 

     
 

Undervisning i iværksætteri på erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale 
uddannelser - online konference torsdag den 20. maj 2021 

Link til Zoom og logge ind: klik her 
 

• Fra kl. 14.15 - 14.30: "ankomst + tjek-ind" 
 

• Velkomst v/direktør for ZBC, Michael Kaas-Andersen 
 

• Projektets formål og erfaringer - Dialog mellem moderator Anne Skare Nielsen og Udviklings- og projektchef John Vinsbøl - ZBC 
 

• Fælles oplæg om iværksætteri 
o Direktør for Fonden for Entreprenørskab Christian Vintergaard  
o Iværksætter og studerende Roald Dibbern, dibbdesign 

 

• Underviser- og lederspor  
På dagen bedes du vælge mellem 1 af nedenstående: 

o Underviser Berit Hvitved Dethlefsen - EUC Syd  
Det gode samarbejde, hente viden og sparring, elevernes respons, nye metoder og det videre arbejde. 
 

o Underviser Steen Nielsen - ZBC  
Elevernes rolle og deltagelse, undervisning på tværs af grundfag og praksisnær undervisning er det vejen frem? 
 

o Underviser Henriette Stage - ZBC  
Erfaringer om iværksætteri både på elev og underviser plan, 3 dages online forløb og implementering af iværksætterånden 
 

o Uddannelseschef Michael Lauritzen - IBC  
Fra modstand til forankring og hvordan er et påtvunget udefrakommende projekt blevet en fast del af GF2 
 

o Uddannelsesleder Dina Herler - ZBC   
Hvordan sikres best practice i en travl skolehverdag 
 

https://us02web.zoom.us/j/89977211173?pwd=UERiQ2JrdzhKN05QaFJMTlNCZWlOQT09


 
 

     
 

 
• Shareshops 

På dagen bedes du vælge mellem 1 af nedenstående: 
o Underviser Annie Kringstad - Mercantec:  

Leder in-between og lokale netværk 
 

o Tovholder for UIIV og projektleder Lars Hovgaard Jensen - ZBC:  
Tværfaglighed på fag og lokationer 
  

o Lektorer Anisa Bazara Buskov og Kim Damkjær - Køge Handelsskole:  
Startup-miljø 
 

o Chef for grundskoler og ungdomsuddannelser Anders Rasmussen - Fonden For Entreprenørskab:  
Iværksætteri på EUD - et ledelsesperspektiv 
 

o Underviser Kim Barding - IBC:  
Et åbent forum med fokus på iværksætteri i undervisningen. Vidensdeling. 
 

o Projektleder for UIIV Anne Bahn Eghøje fra ZBC:  
Erfaring fra projektet  

 
 

• Kåre Moberg giver dig de nyeste resultater og vinkler på hvad entreprenørskabsundervisning gør ved eleverne 
 
 

• Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen – Future Navigator, fortæller om fremtidens arbejdsmarked 
 
 

• Fælles afslutning og tak for i dag 


