
Velkommen 
Konferencen går i gang kl 14.30

Vi glæder os til at byde jer alle rigtig hjertelig velkommen. 

Indtil da håber vi, I allerede nu vil starte med at stille spørgsmål i chatten og 
finde en dejlig kop kaffe, the eller andet frem.

Konferencen bliver optaget og har du tekniske spørgsmål, stil dem venligst i 
chatten.

Og meget gerne deltage i følgende survey inden vi starter :)



Fælles velkomst

Moderator

Anne Skare Nielsen
Iværksætter, biolog, cand.scient.pol, 
bestyrelsesmedlem, tv-vært, dommer, 
fremtidsforsker, forfatter og meget mere!



Projekt UIIV
Program for dagen:

• Velkomst ved direktør Michael Kaas-Andersen, ZBC

• Projektets formål og erfaringer v/moderator Anne Skare Nielsen og Udviklings- og projektchef 
John Vinsbøl, ZBC

• Oplæg om iværksætteri

▪ Direktør Christian Vintergaard, Fonden For Entreprenørskab

▪ Iværksætter og studerende Roald Dibbern, dibbdesign

• Underviser- og lederspor

▪ 5 konkrete fortællinger og best practices fra partnerskoler, hvor undervisere og ledere 
fortæller om deres måde at gribe iværksætteriundervisning an på

• Shareshops

▪ 6 forskellige shareshops med fokus på at inspirere, skabe dialog og vidensdele

• Forsker Kåre Moberg giver nyeste resultater og vinkler på, hvad entreprenørskabsunder-
visning gør ved eleverne

• Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen fortæller om fremtidens arbejdsmarked

• Fælles afslutning og tak for i dag



Sådan fungerer Zoom



Særlig tak til

Alle jer der er kommet

Alle der har bidraget
til konferencen og til

projektet



Partnere



Velkommen

• Direktør for ZBC

Michael Kaas-Andersen 
Projektejer



Intro til projektet

Ved Udviklings- og projektchef John Vinsbøl - ZBC 

og Anne Skare Nielsen

• Udviklet mere end 50 undervisningsforløb

• Opkvalificering – 4 dage: 50 undervisere

• Elevdeltagelse: Mere end 1700

Flere unge motiveres til at starte egen virksomhed 

umiddelbart efter endt uddannelse.



Iværksætteri - hvorfor

Oplæg ved
direktør for

Fonden for Entreprenørskab

Christian Vintergaard



Ung iværksætter

Iværksætter og
studerende

Roald Dibbern



Hvis der er andet du vil dele, skriv det venligst i chatten



Best practice

Underviser
Berit Hvitved Dethlefsen – EUC Syd

Det gode samarbejde, hente viden og sparring, 
elevernes respons, nye metoder og det videre 
arbejde

Underviser
Henriette Stage – ZBC

Elevernes rolle og deltagelse, undervisning på 
tværs af grundfag og praksisnær undervisning 
er det vejen frem?

Underviser
Steen Nielsen - ZBC

Erfaringer om iværksætteri både på elev og 
underviser plan, 3 dages online forløb og 
implementering af iværksætterånden

Uddannelseschef
Michael Lauritzen - IBC

Fra modstand til forankring og hvordan er et 
påtvunget udefrakommende projekt blevet en 
fast del af GF2

Uddannelsesleder
Dina Herler - ZBC

Hvordan sikres best practice i en travl 
skolehverdag



Kort pause

• Vi er klar igen kl 15.30



o Didaktisk planlægning

o Iværksætteri på skoleskemaet

o Metoder og ideer

o Undersøgende elever

o Iværksætteri er mere end 
egen virksomhed

o Implementering og strategi

o Flere motiverede elever

o Udvikling af lærerrollen

o Praksisnær undervisning

o Iværksætteriundervisning har ikke et 
endeligt facit

Hvis der er andet du er blevet inspireret til, skriv det venligst i chatten



Opsamling fra grupperne



Shareshops
Korte oplæg med efterfølgende dialog

Underviser
Annie Kringstad fra Mercantec

Leder in between og implementering af 
iværksætteriundervisning lokalt

Projektleder og tovholder
Lars Hovgaard Jensen fra ZBC

Tværfaglighed på fag og lokationer

Lektorer
Anisa Bazara Buskov og Kim Damkjær
fra Køge Handelsskole

Iværksætterinkubationsmiljø
i Campus Køge - inspiration

Chef for grundskoler og 
ungdomsuddannelser
Anders Rasmussen fra
Fonden For Entreprenørskab

Iværksætteri på EUD -
et ledelsesperspektiv

Underviser
Kim Barding fra IBC

Åbent diskussionsforum med fokus på
iværksætteri i undervisningen

Projektleder
Anne Bahn Eghøje fra ZBC

Erfaringer fra projekt UIIV – væsentlige 
læringspunkter



Kort pause

• Vi er klar igen kl 16.05



• Iværksætteriundervisning har ikke et endeligt facit

• Iværksætteriundervisning skal gøres naturligt

• Iværksætteri skal på skoleskemaet

• Der findes afprøvede undervisningsforløb

• Iværksætteriundervisning er værdiskabende

• Ledelsesopbakning er afgørende

• Give lærerrollen fri

Hvis der er andet du vil fortælle andre om, skriv det venligst i chatten



Opsamling



Hør en forsker

Hvad gør 
entreprenørskabs-
undervisning ved elever 
på erhvervsskoler/
erhvervsgymnasier
ved forsker

Kåre Moberg



Fremtidens arbejdsmarked

Fremtidsforsker
Anne Skare Nielsen









Fælles opsamling

• Ved Udviklings- og 
projektchef 
John Vinsbøl - ZBC
& Anne Skare Nielsen

• Alle udviklede forløb og 
meget andet spændende 
kan findes her:

http://uiiv.ffe-ye.dk/

http://uiiv.ffe-ye.dk/


Antologi og Iværksætteri på EUD -
et ledelsesperspektiv



• Søge mere viden og afprøve det

• Sætte iværksætteri (mere) på dagsordenen

• Udfordre mig selv og inddrage iværksætteri

• Jeg vil give eleverne rum og plads til at være igangsætterende

• Forankre og implementere iværksætteriundervisning

• Skabe tværfaglige projekter med fokus på iværksætteri

Hvis der er andet du vil ændre i hverdagen, skriv det venligst i chatten





Tak for i dag

ALLE undervisere, udviklingsgruppen og styregruppen, der har kastet deres energi i projektet og i 
høj grad har været med til at drive projektet fremad, samt forankre det. Samt til 
referencegruppen der har beriget med sparring og input.

Den daglige projektledelse
• Projektleder Anne Bahn Eghøje - ZBC
• Projektsekretær Ditte Bülow - ZBC

Tovholdergruppen
• Jes Christiansen – CELF
• Lars Hovgaard Jensen – ZBC
• Annie Kringstad – Mercantec
• Kim Barding – IBC 
• Jan Wilhelmsen – EUC Syd
• Helle Bakholt Pierri – EUC NVS
• Finn Arvid Olsson - Køge Handelsskole
• Anisa Bazara Buskov - Køge Handelsskole
• Birthe Erhardt Egdal – Dalum Landbrugsskole

Særlig tak til:

Udviklingsgruppen
• Lars Hovgaard Jensen – ZBC
• Anne Bahn Eghøje - ZBC
• Annie Kringstad – Mercantec
• Kim Barding – IBC
• Morten Relster – Fonden for Entreprenørskab
• Beate Laubel Boysen – Fonden for Entreprenørskab

Styregruppen
• John Vinsbøl - ZBC
• John Hansen – Mercantec
• Michael Lauritzen – IBC
• Anders Rasmussen - Fonden for Entreprenørskab


