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Formål
Formålet med dette forprojekt er en overordnet kortlægning af grundlæggende parametre for arbejdet
med innovation, iværksætteri og entreprenørskab i uddannelserne i Region Midtjylland. Kortlægning
skal danne et foreløbigt fundament til at skabe en mere målrettet struktur for det innovationsrettede
og entreprenante arbejde i Region Midtjylland fremover, så man ved en målrettet indsats kan skabe en
stærkere iværksætter- og innovativ kultur blandt de unge, og hvor de gennem kompetenceudvikling,
undervisning og rådgivning bliver klædt bedst muligt på til et liv som enten fremtidige iværksættere
eller attraktive innovative medarbejdere i de midtjyske virksomheder.
Kortlægningen har også til formål at støtte op om Region Midtjyllands vækststrategi gennem etablering
af partnerskaber mellem f.eks. uddannelsesinstitutioner, kulturaktører, virksomheder og offentlige
institutioner og dermed styrke udbuddet af fleksible uddannelsestilbud.
Arbejdet med begreberne innovation, iværksætteri og entreprenørskab har mange nuancer, og
formålet med dette forprojekt er ikke kun at kigge på, hvorledes man kan få flest mulige unge til at
oprette en virksomhed, men også i høj grad at huske på, at begreberne er med til at skabe innovative
medarbejdere.
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Forprojektets organisering
Projektets partnere er Viden Djurs og Tradium, Randers. Viden Djurs er ansøger og projektkoordinator.
Desuden inddrages Fonden For Entreprenørskab, Naturvidenskabernes Hus og Happy 42 som
underleverandører til dele af dataindsamlingen samt gennemførelsen af projektets analyse.

Ved projektets start blev der nedsat en styregruppe bestående af de to projektpartnere samt en
repræsentant for hver af de tre nævnte underleverandører. Styregruppens medlemmer og bidragsydere
til kortlægningen er:
Afdelingsleder Tove Ingerslev, Viden Djurs
Rektor Steen Christensen, Tradium
Programchef Jeppe Hust, Naturvidenskabernes Hus
Founding Partner Linda Mostrup Pedersen, Happy 42
Regionsleder Susanne Sørensen, Fonden for Entreprenørskab Midtjylland.
Ledelsen af styregruppen er Viden Djurs. Der har været afholdt 3 styregruppemøder i løbet af projektets
levetid.
Dataindsamlingen er foregået hovedsageligt via desk research, videndeling imellem projektets aktører,
samt via interviews af nøgleaktører og nøglepersoner på området. Dataindsamlingen er suppleret med
cases i et vist omfang. Denne fremgangsmåde er valgt på grund af projektets korte tidshorisont.
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Indledning
Siden 2007 har Region Midtjylland haft særlig fokus på innovation, iværksætteri og entreprenørskab
i undervisningen på alle niveauer. Der er igangsat så mange gode initiativer på området i alle Region
Midtjyllands indsatsområder, at det nu vil være hensigtsmæssigt at få udpeget de initiativer, der har
haft særlig god effekt. Derfor har dette forprojekt haft til formål at gennemføre en kortlægning af den
hidtidige indsats med hovedfokus på ungdomsuddannelserne. Formålet er at sikre, at en eventuel
kommende indsats kan skabe sammenhæng, ikke blot på ungdomsuddannelsesområdet, men også i
overgangene mellem uddannelsesinstitutioner.
Kortlægningen vil lægge vægt på at danne et overblik, som kan deles mellem alle aktørerne indenfor
området, således at aktørerne i regionen kan løfte i fælleskab og få skabt det bedste udgangspunkt for,
at de unge får lyst til at arbejde med iværksætteri og innovation i deres videre virke.
Det er ikke hensigten, at kortlægningen skal beskrive alle detaljer men mere beskrive, hvor man står i
forhold til udvalgte temaer, idet Innovation ”stritter” i mange retninger.
Kortlægningen er fortaget på baggrund af eksisterende empiri og cases. Der er udvalgt 6 temaområder,
som har indflydelse på arbejdet på området, som er følgende:
•

De unges iværksætterpotentiale

•

Innovation som fag og som del af andre fag

•

Kompetenceudvikling af undervisere

•

Iværksætter- og inkubationsmiljøer

•

Skole- virksomhedssamarbejde

•

Organisering af samarbejdet mellem aktørerne

Materialet kan læses af interesserede lærer, politikere
og øvrige interessenter, men er først og fremmest
et forprojekt, der lægger op til det videre arbejde
med at udbrede og samarbejde på tværs af de 7
indsatsområder. Forprojektet danner ikke grundlag
for en overordnet generel konklusion på arbejdet
på området, men der gives anbefalinger til det
videre arbejde for hvert af de 6 temaområder.
Anbefalingerne vil være anført under hvert tema.
Det er styregruppens overbevisning, at hvis der
arbejdes videre med disse anbefalinger, så vil Region
Midtjylland opleve en struktureret og målrettet indsats
på tværs af regionen.
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Temaer for innovation, iværksætteri og entreprenørskab
For at skabe en stærk kultur i arbejdet med innovation, iværksætteri og entreprenørskab i
undervisningen, arbejdes der i regionen på mange forskellige indsatsområder og niveauer. Det er
utrolig komplekst at skulle skabe et overblik over, hvilke indsatsområder, der bør fokuseres på for at
opnå den bedste fremdrift, idet indsatserne differentierer meget i forhold til bl.a. uddannelsesniveau
og den politiske og ledelsesmæssigt stillingtagen til det strategiske fundament for arbejdet. I dette
forprojekt er der derfor valgt 6 temaer, som der vil blive fokuseret på. Styregruppen har vurderet,
at disse 6 temaer er væsentlige grundpiller i forhold til arbejdet med innovation, iværksætteri og
entreprenørskab i undervisningen. Temaerne er dels valgt for at skabe overblik over eksisterende tiltag
og dels for at danne grundlag for en anbefaling til det videre arbejde.

Tema

Fokusområde

De unges

Det kan være svært umiddelbart at afdække potentialet for

iværksætterpotentiale

iværksætteri hos de unge, idet der endnu ikke eksisterer nogen
længerevarende forskning, der afdækker dette område optimalt.
Derfor vil dette tema kortlægge potentialet og udviklingen af
arbejdet med innovation, iværksætteri og entreprenørskab på

Innovation som fag og som del

grundskole og ungdomsuddannelsesniveau.
Der er stor forskel på, hvorledes man arbejder med innovation på

af andre fag

de forskellige ungdomsuddannelser. Dette tema bidrager med
en generel kortlægning af, hvordan der arbejdes med innovation,
iværksætteri og entreprenørskab som fag eller som en del af andre

Kompetenceudvikling af

fag.
For at få en vellykket forankringsproces af innovation,

undervisere

iværksætteri og entreprenørskab i uddannelsesinstitutionerne
er en efteruddannelsesindsats af lærerne nødvendig, idet de er
nøglepersonerne for at det kan lykkes. Dette tema kortlægger

Iværksætter- og

ønsker og muligheder for en sådan kompetenceudvikling.
For at få skabt et levedygtigt iværksættermiljø, hvor start-ups kan

inkubationsmiljøer

lære at overleve og vokse viser erfaringerne pt., at iværksætter- og
inkubationsmiljøer er et godt miljø i opstartsfasen. Lige pt. er de
fleste inkubationsmiljøer tilknyttet de videregående uddannelser,
og derfor vil dette tema bl.a. kortlægge de tiltag, der findes på
området.
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Skole-

Der findes en del eksisterende initiativer for skole-

virksomhedssamarbejde

virksomhedssamarbejder, dels som etablerede netværk, camps
eller lignende og dels som lokale forankringer i nærmiljøet
omkring den enkelte uddannelsesinstitution. Dette tema vil
danne et overblik over, hvilke initiativer og tilbud, der er til unge

Organisering af samarbejdet

iværksættere.
Der findes en del aktører der arbejder med innovation,

mellem aktører

iværksætteri og entreprenørskab. Aktørerne udbyder forskellige
programmer, netværk, rådgivning mv. Under dette tema
kortlægges de aktører, der opererer i Region Midtjylland.
Kortlægningen kan ligge til grund for et videre samarbejde mellem
aktørerne, med henblik på at opnå videndeling og synergi på tværs
af aktører, uddannelsesniveauer og indsatsområder.

De 6 overordnede temaer
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De unges iværksætterpotentiale
Det er stadig en forholdsvis kort periode, hvor der har været stor fokus på at arbejde med innovation,
iværksætteri og entreprenørskab i hele uddannelsessystemet, men efter det er kommet i regeringens
søgelys, og direkte er indskrevet i lovgivningen for uddannelserne, er arbejdet på området steget
eksplosivt. De tilgængelige undersøgelser og kortlægninger viser, at man ved at arbejde med de unges
potentiale og kompetencer allerede fra grundskolen øger deres lyst og evne til at blive innovative
medarbejdere eller selvstændige på den lange bane.
I Region Midtjylland er der gennem Uddannelsespolitikken for 20162020 sat fokus på, at uddannelsessystemet skal bidrage til udvikling
af nye løsninger på samfundsmæssige udfordringer og være med til at
skabe vækst og innovation. Regionen er inddelt i 7 arbejdsmarkedsog uddannelsesområder, som hver indeholder en ”centerkommune”.
For at danne sig et overblik over potentialet, har styregruppen valgt at
undersøge udviklingen af arbejdet med innovation, iværksætteri og
entreprenørskab i grundskolerne og på ungdomsuddannelserne, da
disse danner grundlaget for de unges dannelse på området.
Udviklingen i arbejdet på området for grundskolerne, kan overføres
direkte til de 7 indsatsområder, hvorimod der ikke forligger
nogen forskning på ungdomsuddannelserne udelukkende for
Region Midtjylland, hvorfor der til kortlægningen af dette niveau er anvendt statistik på landsplan.
Styregruppen har vurderet, at dette giver et retvisende billede af potentialet og udviklingen for
ungdomsuddannelserne.
Grundskolerne
Arbejdet med innovation, iværksætteri og entreprenørskab i grundskolerne er kommet godt fra
start. Når man ser på den seneste kortlægning for dette, har der på landsplan været 43,9 pct.,
svarende til 854 af landets ca. 2.000 skoler, der i større eller mindre grad har været i berøring med
eller har gennemført entreprenørskabs-undervisning i 2015. Dette er samlet set ca. 100 skoler mere
end i skoleåret 2013/2014. Dette er en positiv udvikling, idet forskningen viser, at har man haft
entreprenørskabsundervisning på ét uddannelsesniveau, så øger dette motivationen hos eleverne
til at møde mere entreprenørskabsundervisning på næste niveau. Da målet er, at få flere til at møde
entreprenørskabsundervisning på ungdomsuddannelserne, er dette første skridt på vejen.
Ses der isoleret på Region Midtjylland, så har grundskoler, der har modtaget
entreprenørskabsundervisning fordelt på de 7 indsatsområder, udviklet sig således over de sidst to
skoleår:
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Indsatsområde
Holstebro/Lemvig/Struer
Herning/Ikast-Brande/Ringkøbing -Skjern
Viborg/Skive
Silkeborg
Randers/Norddjurs
Århus/Farverskov/Odder/Samsø/Skanderborg/Syddjurs
Horsens/Hedensted

Grundskolerne
2013/2014
52,1%
51,9%
35,3%
75%
45,6%
32,5%
54,2%

Grundskolerne
2014/15
34%
60%
28%
30,6%
22,9%
38%
60,9%

Ovenstående tabel viser desværre, at arbejdet med entreprenørskabsundervisning er faldet i alle
indsatsområderne undtagen Horsens/Hedensted og Herning/Ikast-Brande/Ringkøbing-Skjern. En
af forklaringerne kan findes i, at grundskolerne for alvor har mærket den nye skolereform i deres
arbejdsdag og planlægning, og har brugt mange kræfter på at få reformen til at virke i praksis, og derfor
ikke haft ressourcer til at fokusere på undervisning i innovation og entreprenørskab.
En nylig undersøgelse viser endvidere, at der på 42,2 % af grundskolerne i Region Midt er
udpeget tovholdere til at sørge for udbredning af undervisning i innovation og entreprenørskab i
grundskolerne. Man kan af samme undersøgelse udlede, at Ikast/Brande står markant stærkest,
idet her har hele 82,4 % af grundskolerne udpeget en tovholder. Dette er sket gennem et intensivt
arbejde med ”Entreprenørskabsskolen”, som er et unikt samarbejde mellem grundskolerne,
ungdomsuddannelserne, kommunen og erhvervslivet. Entreprenørskabsskolen vil blive nærmere
beskrevet i temaet ”Organisering af samarbejdet mellem aktørerne”.
Ungdomsuddannelserne
Den nyeste kortlægning omkring ungdomsuddannelserne er foretaget på landsplan og ikke regionalt.
Men tidligere korlægninger viser, at det landsdækkende resultat afspejler udviklingen på regionalt
niveau uden større udsving.
Overordnet har 101.211 elever på en ungdomsuddannelse på landsplan stiftet bekendtskab med
entreprenørskabsundervisning i skoleåret 2014-2015. I nedenstående figur ses udviklingen over de
seneste seks skoleår.
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Antallet af entrepenørskabselever på en ungdomsuddannelse - fra 2009-2015
Antallet er gennem de seneste seks skoleår fordoblet til ca. 100.000 elever på landsplan. I nedenstående figur ses andel af elever, som har haft innovation og/eller entreprenørskabsundervisning ud af
det samlede elevtal.

Andelen af entreprenørskabselever på en ungdomsuddannelse – fra 2009-2015
Det vil sige, at lidt over en tredjedel af alle elever på en ungdomsuddannelse har deltaget i innovation
og/eller entreprenørskabsundervisning i skoleåret 2014/2015. Det samlede antal elever på ungdomsuddannelserne er steget med ca. 13 % gennem de seneste seks skoleår, og derfor slår den absolutte
elevfordobling ikke fuldt igennem i andelen.
På de erhvervsgymnasiale retninger, HHX og HTX, har ca. 80 % af eleverne haft innovation og entreprenørskabsundervisning, da det er indlagt i curriculum. På den største gymnasiale retning, STX, er
andelen 18 %. På dette område ses et udviklingspotentiale i de kommende skoleår.
På de erhvervsfaglige uddannelser har 20 % af eleverne deltaget i innovations- eller entreprenørskabsundervisning i 2014/2015. Det er på den merkantile indgang (tidligere HG), hvor undervisningen
i innovation og entreprenørskab har sin største andel. Men alle områder indenfor EUD-området er
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repræsenteret.
Iværksætteri
Når man ser på stigningen af elever der modtager entreprenørskabsundervisning, vil det være interessant at se, om det også bidrager til vækst. Desværre er der ikke nogen forskning, der entydigt kan
påvise effekten, men undersøgelser viser dog, at unge under 18 år der forsøger at starte egen virksomhed er firedoblet over tre år. Kan man fastholde denne udvikling, må man antage, at arbejdet med innovation, iværksætteri og entreprenørskab i undervisningen er en succes, og at potentialet for de unges
iværksætteri er stort.
År

2013
2014
2015

Antal personer under 18 år, der søgte
om tilladelse til at starte iværksætter virksomhed
10
38
43

Antal personer under 18, der har søgt om tilladelse til at starte virksomhed
Tidligere forskning på området viser, at Danmark ligger under gennemsnittet for unge iværksættere mellem 15 og 29 år, idet det i Danmark kun er 3 % af denne målgruppe, der har startet en virksomhed, mod
6 % i EU som gennemsnit, og hvor det i f.eks. Italien er hele 15 %, af de unge der starter egen virksomhed. Igen er potentialet for de unges iværksætteri stort.
Arbejdet med at starte egen virksomhed som ung er udfordret på mange fronter, og det er vigtigt, at
man i regionen undersøger mulighederne for at understøtte det store potentiale, der ligger hos de unge.
Således viste forskning på landsplan, at der fra år 2005-2008 blev skabt 2.500 virksomheder af unge
under 29 år, og at disse skaffede 6.200 nye arbejdspladser. Så al tilgængelig forskning viser tydeligt, at
potentialet hos de unge er stort, og at det genererer mange nye arbejdspladser på den lange bane.
Men et er at skabe vækst ved at etablere nye virksomheder og arbejdspladser gennem innovation,
iværksætteri og entreprenørskab, noget andet er også vigtigheden i at skabe innovative medarbejdere,
som gennem deres undervisning opnår kompetencer til at bidrage til samfundsmæssige løsninger på
deres fremtidige arbejdsplads. Dette potentiale er om end lige så stort og vigtigt at få sat fokus på, hvis
regionen fortsat skal kunne vækste.
Anbefaling
Ovenstående kortlægning viser tydeligt, at arbejdet med at udbrede innovation og entreprenørskab i
undervisningen har en afledende effekt på de unges lyst til at blive iværksættere. Potentialet er stort,
idet der stadig er knap 50 % af en ungdomsårgang, der ikke modtager entreprenørskabsundervisning.
Det tyder umiddelbart på, at det er STX og EUD som har brug for at blive ”kick-startet”. Styregruppen
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anbefaler, at der kigges på et mere systematisk og struktureret arbejde med fagene i forhold til de forskellige niveauer, således at man gennem nye læringsformer og digitale løsninger kan tilbyde de unge
et udbud af uddannelser, der kan sikre dem kompetencer indenfor innovation, iværksætteri og entreprenørskab, og dermed få udløst det store potentiale der foreligger.
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Innovation som fag eller som del af andre fag
Mulighederne for at arbejde med innovation, iværksætteri og entreprenørskab på ungdomsuddannelserne er meget forskellige i forhold til uddannelsesretning. Udover at arbejde med innovation og entreprenørskab i traditionelle fag, deltager mange skoler også i ”programmer” og konkurrencer, for at støtte
op om undervisningen og for at motivere de unge. Nedenstående kortlægning skal i korte rids give et
indblik i, hvorledes der arbejdes med innovation/iværksætteri på ungdomsuddannelserne i bred forstand.
HHX
I handelsgymnasiet har det været oplagt at arbejde med innovation og iværksætteri i de studieretninger, hvor faget Innovation er studieretningsfag. Her er kernen i faget arbejdet med forretningsplanen.
Faget kan udbydes på C- eller B-niveau. I de studieretninger, hvor faget er på B-niveau, er der mange og
gode muligheder for at arbejde med innovation og iværksætteri. Mulighederne bliver endnu større ved,
at de obligatoriske profilfag Afsætning og Virksomhedsøkonomi som regel er med på A-niveau i disse
studieretninger. Det betyder, at den samlede fagpakke giver rigtig gode muligheder for at arbejde med
innovation, iværksætteri og virksomhedssamarbejde i det hele taget. Her supplerer man ofte undervisningen med deltagelse i FFE konceptet ”Company Program”, der passer som ”fod i hose” til undervisning. Således deltog der knap 800 elever fra HHX og HTX i de regionale messer og mesterskaber i
2016.
HTX
Innovation, iværksætteri og entreprenørskab som fag gør sig tilsvarende gældende i teknisk gymnasium. Her er det teknologisporet – Teknologihistorie og Teknikfag på A-niveau – der har været centralt i
arbejdet med innovation mv.. Projektarbejdsformen på HTX har været med til at understøtte arbejdet
med innovation og iværksætteri. Eleverne skal for eksempel løbende udvikle forskellige produkter, hvor
mulighederne for at afsætte det på markedet skal tænkes ind. HTX eleverne har ofte deltaget i forskellige konkurrencer, hvor produkt, materialer og design har været i fokus. Der er også mange HTX afdelinger, der har deltaget i forskellige programmer som f.eks. Company Program konkurrencen.
STX
I det almene gymnasium har det været naturligt at lade arbejdet med innovation indgå i AT-forløbene.
Det er i AT-forløbene, at der arbejdes med studieforberedende metoder og AT-forløbene afsluttes med
en ekstern synopsiseksamen, hvor eleverne enten skal arbejde med en opgave, hvor der anvendes
viden og metoder fra to af fagene i den gymnasiale fagrække eller arbejde med en opgave, hvor de
udarbejder og vurderer et forslag til en innovativ løsning af opgavens problemer – dog stadig med brug
af viden og metoder fra to af fagene i den gymnasiale fagrække. Da hensigten med AT-forløbene i STX
– som på HTX – er at skabe synergi mellem AT-forløbene og den fagfaglige og flerfaglige undervisning
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i uddannelsen, er ambitionen at bringe de innovative metoder ind i undervisningen – principielt i alle
fag i uddannelsen. Entreprenørskabssynsvinklen er altså ikke et integreret element i det almene gymnasium og understøttes ikke på samme måde i fagrækken som i de erhvervsgymnasiale uddannelser.
Ovennævnte har ofte givet mange misforståelser omkring den måde innovation kan indgå i det almene
gymnasium. Det er altså mere innovation som en kreativ metode, der er i fokus, end innovation i form
af iværksættere. Til gengæld har der i det almene gymnasium været rigtig gode muligheder for at bringe
innovative metoder i spil i hele den gymnasiale fagrække.
EUX og EUD
I erhvervsgymnasierne er der også arbejdet med innovation som metode – blandt andet inspireret af
de metoder og teknikker, der bruges i den kreative platform, som mange erhvervsgymnasiale lærere
har været på kurser i. På de merkantile erhvervsuddannelser har der – som følge af fagrækken, der på
mange måder er nært beslægtet med handelsgymnasiet, men på et andet niveau – også været rigtig gode muligheder for at arbejde med blandt andet Company Program og stille virksomhedshold til
konkurrencen. På de tekniske erhvervsuddannelser, har der været 1-2 ugers obligatorisk i slutningen af
hovedforløbene. Da det imidlertid er et kortere varende forløb, har man skullet arbejde med innovation
og iværksætteri på en anden måde.
Den nye erhvervsuddannelsesreform – lov 409 – har imidlertid betydet, at innovation og iværksætteri
skal tænkes igennem på ny på erhvervsuddannelserne. Reformen har betydet, at arbejdet med Company Program er gået helt i stå på de merkantile uddannelser. Der er simpelt hen ikke tid og rum til arbejdet i de nye GF forløb.
Ud over arbejdet med innovation, iværksætteri og entreprenørskab som traditionelle fag og studieretninger, så arbejdes der med forskellige metoder og forløb på de enkelte uddannelsesinstitutioner.
En del initiativer er meget fremmende for læringen og for at give et indblik i forskellige former for forløb,
er nedenstående cases medtaget.
De øvrige ungdomsuddannelser som f.eks. HF arbejder i et vist omfang også med innovation, iværksætteri og entreprenørskab, men er ikke medtaget i denne kortlægning, idet styregruppen har vurderet,
at optaget af unge på disse uddannelser ikke var store nok til, at der bør kigges på det som et separat
område.

14

Fag som ikke traditionelt har fokus på innovation har svært ved at se relevansen
Ud fra samarbejde samt dialog med en række forskellige ungdomsuddannelser i Region Midtjylland, er
det tydeligt, at det varierer meget, hvor beslægtet innovation er med de forskellige fagligheder på de
forskellige ungdomsuddannelser.
Særlige uddannelsesmiljøer som f.eks. erhvervs- eller handelsrettede uddannelser oplever som tidligere nævnt en klart mere naturlig forbindelse til innovation (HHX, HTX), fordi de i forvejen beskæftiger
sig med produkt, forretningsudvikling eller lignende. Mens relevansen på andre uddannelser (STX, HF
m.fl.) ofte ikke er helt synlig for hverken lærer og elever.
Og selv på HHX og HTX er det primært kun undervisere, der underviser i innovation, der kan se koblingen til andre fag. Det er derfor tilfældet at nutidens diskurs omkring innovation ofte bliver, at det kun
er relevant for dem som “skal have deres eget CVR nummer”, hvilket bestemt ikke bør være rammen
for innovationstænkning i uddannelsessystemet. Dette er en diskurs som bør ændres og dette kan ske
med forskellige tiltag, som vil blive nævnt i følgende cases.
CASE: Aarhus Handelsgymnasium ønsker at gentænke rammen for innovation som fag
Aarhus Handelsgymnasium ønsker at være et af landets førende, når det gælder innovation og i at integrere det tværfagligt som en del af deres uddannelser. Aarhus Handelsgymnasium har fokus på at være
eksplorative indenfor nye processer, forløb og metodikker, som kan anvendes indenfor fagets ramme.
Derfor har Aarhus Handelsgymnasium indledt et forløb i 2016, hvor de ønsker at gentænke fagets struktur og bryde med tankegangen om den traditionelle opbygning af innovation som fag. Fra første workshop hvor alle innovationslærere deltog, var bl.a. følgende ”take-aways”:
• Et fælles ønske om “blok-dage” så innovation ikke er skemalagt til at være 45 minutter
• Implementering af tydelige og planlagte tværfaglige forløb med VØ, IØ og Afsætning, som respekteres
af de andre undervisere
• Mere camp-orienteret tilgang
• Viden om prototyping-værktøjer
• Mere indsigt i det digitale felt/nye teknologier, så ideerne får mere innovationshøjde og relevans.
Aarhus Handelsgymnasium har et ønske om, at via en mere struktureret og velovervejet planlægning
kan forsøge at ændre ved det stigma, at ”innovation er kun et ’hurra-ord’ for dem med CVR nummer”,
og dermed bevæge sig væk fra at lade det være et isoleret fag til at være integreret tværfagligt.
Dog kræver det tilpasninger og nye tiltag, hvor underviserne tager ejerskab.
Mangel på kontekstuel læring er en udfordring for tværfagligheden i innovation som fag
Ud fra dialog og samarbejde med ungdomsuddannelser opleves det ofte at de mangler den reelle og
virkelighedsnære arbejds- og læringskontekst. I stedet er der en klar tendens til at eleverne forholder
sig til deres “som-om-verden”. Dog eksisterer der et klart ønske fra underviserne om, at man kan være
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bedre til at løse aktuelle problemer i samfundet for derved at give eleverne den nødvendige “aha-oplevelse” og få en fornemmelse af, hvad det reelt betyder, og hvordan innovation også kan skabe værdi i
den “rigtige verden”. Ligeledes kan man ved hjælp af at have fokus på reelle problemer, også gøre det
lettere at arbejde med tværfaglige forløb, som tager udgangspunkt i fag-relevante udfordringer og problemstillinger.
Innovation Youth - Et regionalt innovationsprojekt for 1200 unge
Et eksempel på et tværfagligt forløb er Innovation Youth, som er et eksempel på et innovationsprojekt
realiseret i Region Midtjylland med fokus på innovationstænkning. Innovation Youth handler om at lade
de unge løse problemstillinger i vores samfund under temaet “Smart Cities” (www.innovationyouth.dk).
Innovation Youth er realiseret med støtte fra Nordea-fonden og sammen med 10 uddannelsesinstitutioner rundt om i Region Midtjylland.
Innovation Youth består af en kombination af 2-dages innovationscamps og 4-timers teknologi-workshops, med community og konkurrence som bærende elementer integreret for at skabe så høj indflydelse og engagement fra elevernes side som muligt. Der bygges ligeledes bro på tværs af ungdomsuddannelser ved at blande HTX, HF, STX og HTX elever til de respektive aktiviteter.
Ideerne som blev født på de forskellige camps spænder indenfor emner som: Social innovation, anvende spildevand til at skabe grøn energi, opnå mere effektiv behandlingstid på sygehuse ved hjælp
af data osv. I forhold til temaerne, ses det også, at det er en ramme som ligger op til tværfaglige forløb
mellem fag. Nedenfor ses udtalelser fra de uddannelsesinstitutioner som var partner til Innovation
Youth.
CASE: Herning HF&VUC - Samarbejdspartner i Innovation Youth
”Som HF skole er vi forpligtigede til at udvikle elevernes innovative kompetencer og sørge for, at de
kan anvende den faglige viden, som de præsenteres for i de forskellige fag. Derfor er det kærkomment
for os, at vi er blevet vært for Innovation Youth og en gave for vores elever, at de tilbydes deltagelse
i en professionel innovationsworkshop på skolen. De glæder sig meget til to campdage, hvor det er
handlekompetencer, der er i spil og evnen til at kunne omsætte kreative processer og ideer til virkelighedsnære løsninger på fremtidige problemstillinger.”
CASE: Stuer Statsgymnasium - Uddannelseschef Morten Jensen - Samarbejdspartner i Innovation
Youth
“Vi fik set eleverne arbejde med deres kreativitet og fantasi, og at eleverne samarbejdede på bedste vis
omkring udviklingen af ideer. Klasselokalet var erstattet af et stort, dynamisk og kreativt landskab, hvor
virkelighedsnære problemstillinger skulle forsøges løst med kreative tilgange.”
Derudover udtaler Anette Lind, Uddannelseschef v. Aarhus Business College følgende vedrørende Inno16

vation Youth:
Deltagelse i camps som Innovation Youth er af overordentlig stor betydning for vores elever på innovations-studieretningerne. Når eleverne bliver rykket ud af hverdagens traditionelle skoleskema og i
stedet skal beskæftige sig 100% med at være kreative og entreprenante oplever vi et helt andet engagement blandt eleverne.
Der er en lyst til at være mere “digital”
I en dialog med underviserne, udtrykker disse at undervisningen indenfor innovation har svært ved at
følge med udviklingen i samfundet, da viden om nye teknologier eller digital dannelse ikke er kernestof
i innovationsfaget eller i andre fag, med undtagelse af HTX og deres konkrete teknologifag.
Underviserne ytrer derfor ønske om, at der arbejdes på at styrke dette felt, så både de og eleverne
rustes bedre til at inkludere disse perspektiver, når innovative løsninger skal fødes og ligeså i forhold til
at evne feltet prototyping.
Når det omhandler viden indenfor det digitale og teknologiske felt, handler det altså ikke om, at vi skal
uddanne elever til at blive kommende IT eksperter, men i stedet skal de unge uddannes således, at de
er i stand til at kunne svare på; ”hvordan kan nye teknologier og det digitale lag hjælpe os med at løse
problemer?” ”Og hvad er det så, vi ønsker teknologien skal gøre indenfor en etisk og social acceptabel
ramme?”
Ergo, er man er i stand til at forstå brugen af nye teknologier og det digitale lag, er det langt lettere at
løse reelle samfundsproblemer.

17

Anbefaling
Arbejdet med innovation, iværksætteri og entreprenørskab på STX, EUX og EUD står overfor nogle
faglige og tidsmæssige udfordringer, som umiddelbart kan være vanskelige at gennemskue. Det anbefales derfor, at det undersøges nærmere, hvorledes man kan integrere dette i den kommende undervisning og på de forskellige uddannelser.
Samtidig er erhvervsuddannelserne måske det mest oplagte uddannelsesområde for arbejdet med
iværksætteri. Når de unge på de merkantile og tekniske erhvervsuddannelser er udlærte, har de rigtig gode muligheder for at nedsætte sig som selvstændige erhvervsdrivende og kravene til etablering
af egen virksomhed er relativt beskedne. Til gengæld er der mange faldgruber, hvis man ikke er godt
forberedt. Det gælder ikke mindst oprettelse af virksomheden, økonomistyring og f.eks. etablering
af virksomhedsform og ejer form. Derfor ville det være en rigtig god ide at få undersøgt, om man kan
udvikle koncepter, programmer, camps eller lignende for arbejdet med innovation, iværksætteri og
entreprenørskab til de merkantile og tekniske erhvervsuddannelser. På EUD kunne det være oplagt at
undersøge nærmere, om der kunne bygges egentlige krav ind i uddannelsesmålet om iværksætteri på
uddannelsen evt. i form af valgfag.
Det anbefales at man undersøger, om man kan udvikle faglige forløb på tværs af grundskolerne og
ungdomsuddannelserne. Dermed kan man opnå et fleksibelt uddannelsessystem, som understøtter en
sammenhængende, innovativ dannelse på tværs af de syv indsatsområder.
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Kompetenceudvikling af undervisere
Langt flere elever og studerende møder i dag entreprenørskab i løbet af deres studietid end for bare 10
år siden. Men lærere og undervisere har ofte ikke en kvalificeret efteruddannelse til at dække fagområdet, og udbuddet af efteruddannelser er oftest af beskedent omfang.
Mange lærere bygger deres undervisning op omkring lærebogssystemer, hvilket betyder, at disse systemer kommer til at definere form og indhold i undervisningen. Kun ganske få læremidler har aktiviteter
og indhold, som understøtter udviklingen af entreprenørielle kompetencer.
Den seneste kortlægning fra Fonden For Entreprenørskab viser, at HHX og HTX i det væsentligste er i mål
i forhold til udbredelse af entreprenørskabsundervisning. På de to uddannelser eksisterer der obligatoriske fagmål, som sikrer, at eleverne får et vist indhold
af entreprenørskab gennem fagene. På de øvrige
ungdomsuddannelser sker der også en vis fremgang,
forudsat økonomi, lovgivning, politisk italesættelse
etc. forbliver uændret. Man bør have fokus på EUD
TEC (erhvervsuddannelserne på de tekniske skoler)
og STX/ HF (det almene gymnasium), da de to områder samlet har langt hovedparten af eleverne på
ungdomsuddannelsesområdet, og da de to områder endnu ikke har fået udbredt entreprenørskabsundervisning i samme grad som f.eks. HHX og HTX. Man bør også have fokus på EUX-uddannelsen, som
er relativt nyetableret. Den indgår ikke i tidligere kortlægninger, men forventes at vokse kraftigt over de
kommende år, hvorfor det vil være naturligt at støtte op om denne udvikling.
EUD
Der er store forskelle på de tre erhvervsfaglige områder. På de merkantile uddannelser har entreprenørskabsundervisning generelt haft højt fokus, mens det har været mindre tydeligt på de tekniske uddannelser. Med erhvervsuddannelsesreformen forventes det, at der kommer større fokus på innovation i
grundforløbet gennem det nye ”erhvervsfag”. Der ses dog ikke tydelig videreførelse i hovedforløb og
svendeprøve, og heller ikke et udbygget fokus på iværksætteri i forhold til tidligere praksis. For at opnå
fremdrift på dette område, giver kortlægningen en indsigt i, hvilke faktorer, der påvirker efterspørgslen
efter efteruddannelse hos lærerne.
Faktorer, der påvirker efterspørgslen efter efteruddannelse
• Underviserne mangler i høj grad efteruddannelse inden for entreprenørskab ud fra egen
fagfaglighed. Det gælder for alle grupper. SDU’s (Syddansk Universitet) uddannelse for
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innovationslærere er den eneste kompetencegivende efteruddannelse for gymnasiale undervisere.
Der er løsrevne tiltag til at berøre innovative tankeprocesser som refleksion i det gymnasiale
teoretiske pædagogikum, uden at der arbejdes systematisk med området. NB: Det kræver f.eks. 90
ECTS points inden for erhvervsøkonomi at kunne få lov til at undervise i faget innovation B og C. Det
er Undervisningsministeriet (MBUL), der har fastsat dette krav, som udmøntes af fagkonsulenten
for innovation i gymnasiet. Kravet giver nogle udfordringer, da mange STX og HF lærere har en
samfundsfaglig baggrund (cand. mag etc.), hvor de ikke har formel uddannelse i erhvervsøkonomi.
Der er derfor mangel på undervisere, der lever op til kravet. SDU har en efteruddannelse, som
forsøger at løse dette problem. http://www.sdu.dk/efter_videreuddannelse/korte_kurser/
innovation+og+entreprenuerskab
• På STX er der i årene 2011-13 i samarbejde med Undervisningsministeriet gennemført et projekt
omkring implementering af innovation i de tværfaglige AT-forløb (studieforberedende forløb).
Det har haft en klar effekt i forhold til udbredelsen, da det fra januar 2014 blev muligt for alle
elever i det almene gymnasium at vælge at arbejde med en innovationsopgave. Dette har givet
underviserne incitament til at opsøge viden om innovation. Samtidig gennemføres der i 2013-2015
et tilsvarende projekt, der sigter mod at implementere innovation som et element i samtlige fag i
STX. Projektet er et samarbejde mellem Fonden For Entreprenørskab og Undervisningsministeriet.
Gennemførelsen af de to projekter har skabt et grundlag for at arbejde med innovation i STX.
Den endelige kvalificering gennem udprøvning og gennem læreropkvalificering er dog ikke helt
tilendebragt endnu.
• EUD
Som følge af den nye erhvervsskolereform skal alle nyansatte (dvs. efter 2010) have en
diplomuddannelse. Tidligere ansatte skal have 10 ECTS og kan derfor tage enkelte moduler i f.eks.
innovation og entreprenørskab. Der er kun meget begrænsede tiltag på fagdidaktiske kurser og på
efteruddannelsesområdet inden for entreprenørskab til EUD-lærerne.

Undersøgelsen på landsplan viser blandt andet, at lærerne på tværs af de tre uddannelsesniveauer i
høj grad efterspørger konkrete værktøjer, som de direkte kan implementere i deres egen undervisning.
Desuden søger de inspiration fra kollegaer, generel viden om feltet og om hvordan man får innovation
og entreprenørskab ind som en del af den almindelige undervisning.
Undersøgelsen viser også, at:
•

Over halvdelen (55%) tidligere har deltaget i en efteruddannelse inden for innovation og entre
prenørskab.

•
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Størstedelen (80%) angiver, at de har syv dage eller mindre til efteruddannelse om året.

Ny efteruddannelse
For at imødekomme efterspørgslen af efteruddannelse på tværs af uddannelsesniveauer, har Fonden
For Entreprenørskab i samarbejde med flere partnere udviklet et forløb, hvor lærere og undervisere kan
opnå ETC point og samtidig opnå kompetencer til at arbejde med innovation, iværksætteri og entreprenørskab på ungdomsuddannelserne.
Indsatsen er opdelt i 2 projekter – nemlig Projekt E3U og Projekt Fagligt Entreprenørskab
•

Projekt E3U har et bredt og tværgående fokus.

Projektet udvikler og afprøver en certificeret entreprenørskabs-efteruddannelse tilpasset grundskolelærere, lærere på det gymnasiale område (STX, HF, HHX, HTX, EUX), samt undervisere på de
videregående uddannelser.
•

Projekt Fagligt Entreprenørskab har særligt fokus på erhvervsuddannelserne (EUD).

Projektet udvikler og afprøver en certificeret entreprenørskabs-efteruddannelse til lærere på erhvervsuddannelserne. Projektet skal også bidrage til at inkludere og fastholde fagligt og socialt udsatte
unge i deres erhvervsuddannelse.
Målet er på landsplan at få efteruddannet 1.500 lærere over de næste 4 år.
Allerede det første år kan man se, at der fra Midtjylland er tilmeldt 16 undervisere på tværs af uddannelsesretninger til disse nye efteruddannelser, og interessen fra de øvrige er rigtig stor. Så det viser
kun, at målrettede og strukturerede efteruddannelser er attraktive og efterspurgte.
Ud over en mere generel efteruddannelse, som giver kompetencer til lærere og undervisere, så de
kan undervise i innovation, iværksætteri og entreprenørskab, skal man også have fokus på den digitale dannelse, idet digital dannelse medfører bedre innovationshøjde. At arbejde med innovation vil i
fremtiden uomtvistelig omhandle brugen af nye teknologier i en løsningsorienteret kontekst. Foruden
at være bevidst omkring mulighederne i anvendelsen af nye teknologier, er det også vigtigt at elever
bliver i stand til at vurdere deres handlinger og løsninger ud fra et samfundsmæssigt aspekt i forhold til
etik, moral og generel digital dannelse. Når der arbejdes med innovation, er det i den grad afgørende,
at man sikrer et grundlæggende fundament hvad angår digital dannelse og viden om nye teknologier,
som kan fungere som katalysator hos de unge, og dermed drive lysten til at ville vide mere og udforske
nye løsninger.
At arbejde dedikeret med innovation og nye teknologier betyder dog at underviserne bevæger sig ud i
et ukendt felt, hvor de vil blive udfordret af en konstant ny viden og nye måder at gøre tingene på. Det
skal undervisere derfor blive komfortable med, ellers vil der fastholdes en konstant utryghed og frygt
for at miste underviseridentiteten. Dermed er en vis form for opkvalificering og udvikling af materiale
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helt central i denne kontekst.
CASE: Efteruddannelse - Nye Teknologier og Lean Startup
I December 2015 afholdt Happy42 en efteruddannelsesdag for ca. 18 undervisere fra Region Midt (med
støtte fra Fonden for Entreprenørskab). Denne efteruddannelsesdag var 2-delt og fokuserede på to
forskellige dele; Lean startup metodikker & anvendelsen af nye teknologier. Underviserne udviste en
høj grad af engagement, og beskrev det som en øjenåbner i forhold til at hjælpe tværfaglige forløb på
vej. Diskuterede eksempler var blandt andet hvordan “ibeacons” og “big data” kan bruges i en innovations og afsætnings kontekst, og hvordan emnet “etik og moral ved brugen af data” kan anvendes i
en psykologi- og /innovations kontekst. Konklusionen på dagen var desuden at det var utrolig givende
og at de blev inspireret, men de efterspurgte materiale for at kunne anvende og realisere det gennem
undervisningen.
Øvrige kompetencegivende tiltag
I vores kortlægning er vi stødt på mange forskellige former for kompetencegivende tiltag. Det kan være
i form af camps afholdt på den enkelte uddannelsesinstitution, længere forløb udbudt af eksterne
leverandører på området, deltagelse i netværksmøder for området osv.. Der hersker ingen tvivl om,
at udbuddet af sådanne tiltag er mange og gode, men det kan være svært for skolerne at finde tid og
økonomi til at deltage. Det er ikke muligt at liste alle disse tiltag op i denne kortlægning, da der hele
tiden bliver afholdt nogle og kommer nye til, men det er styregruppens helt klare overbevisning, at viljen og mulighederne for at opnå de rette kompetencer er til stede.
Anbefaling
Styregruppen anbefaler, at man undersøger mulighederne for at målrette tilbuddene om efteruddannelse til det enkelte indsatsområde i form af seminarer, konferencer eller andre efteruddannelsestiltag.
Ligeledes bør man undersøge fordele og ulemper ved formelle og uformelle forløb, således man på
tværs af indsatsområderne og uddannelsesniveauer kan målrette tilbuddene og understøtte undervisningen. Der bør kigges nærmere på de redskaber, der allerede er udviklet for på sigt at kunne udvikle
konkret ”værktøjskasser” til de enkelte uddannelsesforløb og opnå større udbredelse. Styregruppen
anbefaler, at man udbreder de gode eksempler, og bruger og understøtter det, der allerede er udarbejdet. Endvidere anbefaler styregruppen, at man i Region Midtjylland støtter op omkring de nye efteruddannelsestiltag fra Fonden For Entreprenørskab, idet det vil være med til at danne et væsentligt grundlag for en struktureret udbredelse på tværs af uddannelsesniveau og indsatsområde.
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Iværksætter- og inkubationsmiljøer
Iværksætter- og inkubationsmiljøer skal tiltrække, nurse og udvikle iværksættere. Målet på sigt er at
skabe vækst. I inkubationsmiljøerne får de studerende mulighed for at prøve kræfter med iværksætteri
i ”trygge rammer”. De får mulighed for at prøve at fejle, måske op til flere omgange, inden de kastes ud
i det hårde konkurrenceprægede erhvervsliv. Men jo mere hjælp og erfaring de har fået i inkubationsmiljøerne, jo bedre er de rustet til at prøve kræfter med iværksætteri fremadrettet i deres arbejdsliv.
Iværksætterne skal på sigt hjælpes ud af kuvøsen i inkubationsmiljøet og over i en blivende konstruktion, når ”proof of concept” og ”proof of business” er veloverstået. Inkubationsmiljøerne skal forberede
”Start-ups” på, at de skal ud af miljøerne, så snart de er levedygtige og fokusere al deres tid på kunder,
vækst og salg. Kun på den måde skabes der bæredygtige startups.
Lige nu er de eksisterende iværksætter- og inkubationsmiljøer hovedsagligt etableret i forbindelse med
de videregående uddannelser eller i offentlig regi. Disse miljøer er velfungerende og allerede i drift.
Flere af disse er også ”mentor” for elevvirksomheder fra ungdomsuddannelserne, men erfaringerne har
vist, at eleverne fra ungdomsuddannelserne ofte føler sig ”fortabte” og taber lysten til at arbejde videre
med deres ideer, når de møder inkubationsmiljøerne på de videregående uddannelser. Der er simpelt
hen for stor forskel på kulturen på en ungdomsuddannelsesinstitution til kulturen på en videregående
uddannelsesinstitution. Eleverne fra ungdomsuddannelserne bliver ofte ”skræmt” af den kulturelle
forskel, og dropper helt at arbejde med innovation og iværksætteri. Derfor er pilotprojektet ”Young
Business” startet. Her forsøger 4 ungdomsuddannelser i Region Midtjylland at etablere et inkubationsmiljø på skolerne for at fremme lysten til at arbejde med innovation og iværksætteri allerede på ungdomsuddannelserne.
Inkubationsmiljøer på ungdomsuddannelserne
Fire ungdomsinstitutter er som nævnt gået sammen i et samarbejde om projektet ”Young Business”, i
et forsøg på at etablere et inkubationsmiljø for eleverne på ungdomsuddannelserne. Det drejer sig om
Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Learnmark Horsens og Viden Djurs. Ideen er at skabe et miljø på skolen, hvor de elever, der har lyst til at arbejde med innovation og iværksætteri, kan få en arbejdsplads og hente inspiration og sparring i arbejdet med at starte deres virksomhed.
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Status over opstart af inkubationsmiljøer på ungdomsuddannelserne

Fælles for initiativet med etableringen af inkubationsmiljøerne på ungdomsinstitutterne er intentionen
om at skabe et miljø, hvor man kan dyrke og nurse de unges lyst til iværksætteri i trygge rammer.
Man vil understøtte med support fra undervisere og eksterne konsulenter, og forsøge at få de unge
til at netværke indbyrdes, så de kan støtte sig til hinanden gennem processen. Men der er nogle
udfordringer, når virksomhederne skal vækste og blive levedygtige. Her er det nødvendigt, at man får
skabt et netværk og sparring med det private arbejdsmarked, som kan støtte op omkring processen
ved etablering af virksomhederne og fremdriften i dette. De unge er ikke rustet til at drive dette
selvstændigt, og underviserne har ikke ressourcer og kompetencer til dette, så det er vigtigt, at der
også fokuseres på at skabe et netværk af mentorer og professionelle erhvervsfolk omkring miljøet, hvis
man skal skabe levedygtige virksomheder på lang sigt.
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En undersøgelse hos de fire partnere i projektet viser, at ideen er rigtig god, men der er flere barrierer,
som skal overvindes for at nå i mål med projektet. Disse kan kort identificeres som følgende:
•

Fremme det entreprenante mind set hos de unge

•

Tidspres – de unge har fuld skema, fritidsjobs, fritidsaktiviteter mv.

•

Finde lokale virksomheder som kan støtte op

•

Finde mentorer og rådgivere fra erhvervslivet

De fire uddannelsesinstitutioner mødes jævnligt i en netværksgruppe for at drøfte muligheder og
videndele. Dette er med til at sikre, at man kan drage erfaringer på tværs af regionen og opnå en god
synergieffekt af samarbejdet.
Inkubationsmiljøer på de videregående uddannelser
På de videregående uddannelser har der gennem længere tid været fokus på at skabe iværksætter- og
inkubationsmiljøer for de studerende. Disse miljøer er dog af naturlige årsager ofte præget af, hvilke fag
der er på de enkelte uddannelsesretninger. Inkubationsmiljøerne drives på forskellige vis, og med stor
succes flere steder.
Inkubationsmiljø
Arsenalet

Hvor
Viborg

Formål
Arsenalet er et inkubationsmiljø for nystartede og
etablerede animationsrelaterede virksomheder,
som tilbyder støtte, rådgivning, arrangementer,
mentorordning og lokaler til lejerne. Pt. arbejder ca.
100 fagfolk med animation og tilstødende områder,
både på egne produktioner, kommercielt arbejde og
internationale koproduktioner som Song of the Sea,

VIA

Herning, Horsens,

Studentervæksthuse Holstebro/Nr. Nissum,

Viden Djurs

Long Way North og Walking Dead-spillene.
VIAs Studentervæksthuse skaber rammerne for at
udvikle og realisere entreprenante idéer, uanset

Randers Silkeborg,

om man vil etablere egen virksomhed, arbejde med

Viborg, Århus N og C
Norddjurs

projekter eller løse udfordringer for en organisation.
Inkubator for tre inkubationsmiljøer som tilbyder
gratis kontorplads mv. Erfaring og fremtidsperspektiv
for Viden Djurs er beskrevet i nedenstående Case.

Oversigt over etablerede inkubationsmiljøer på de videregående uddannelser samt Viden Djurs
Erfaringerne med arbejdet med inkubationsmiljøerne på de videregående uddannelser har vist, at
det skaber en sikker og tryg mulighed for studerende med lyst til at kaste sig ud i at arbejde med
innovation og iværksætteri. Det vil være for komplekst at beskrive alle miljøerne, men for at give et
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indblik i arbejdet omkring miljøerne samt de kompetencer der skal være til stede i miljøet, vil dette
blive beskrevet i efterfølgende case.
CASE: Entreprenørskab og iværksætteri på Viden Djurs
Baggrund
Viden Djurs har haft fokus på såvel entreprenørskab som de digitale medier i mange år og satte
med etableringen af Game College ekstra fokus på uddannelse i spiludvikling. I forbindelse med
projekt ”Scandinavian Game Developers”, åbnede iværksættermiljøet The Ranch. Viden Djurs og
Erhvervsakademi Dania kører i dag et tæt parløb i driften af 3 inkubatormiljøer under den fælles
betegnelse ”Game Hub Denmark”.
I løbet af projekt Scandinavian Game Developers etableredes i alt 15 virksomheder, hvoraf ca. 10 stadig
eksisterer. I inkubatormiljøet fik de unge virksomheder stillet gratis kontorplads mv. til rådighed,
hvilket gjorde, at de kunne gå i gang med at udvikle spil uden at skulle sætte sig i gæld. Desuden fik de
rådgivning med hensyn til etablering og drift af en spilvirksomhed.
Teknologisk Institut var ekstern evaluator på projektet, og skrev bl.a. dette i sin evalueringsrapport:
Inkubationsmiljøerne har fremmet iværksættervirksomhedernes forretningsmæssige udvikling og
vækst. Alle de interviewede virksomheder vurderer, at deres tilknytning til inkubationsmiljøerne har haft
afgørende betydning for deres virksomheds overlevelse og udvikling. En del af iværksætterne vurderer
ligefrem, at deres virksomhed sandsynligvis ikke ville have eksisteret i dag, hvis ikke de var flyttet ind i
inkubatoren. Virksomhederne oplever, at inkubatoren i høj grad har fremmet deres virksomheds vækst
og udvikling og begrunder det med følgende:
•

Iværksætterne har lettere ved at skaffe opgaver og kunder, bl.a. i form af work for hire, i kraft af
deres tilknytning til inkubatoren.

•

Der er altid adgang til faglig sparring og hjælp hos andre virksomheder, når man står med et
fagligt spørgsmål. Ved at være i inkubatoren er de blevet eksponeret for langt flere forskellige
nye ideer og samarbejdspartnere, end de ellers ville have mulighed for.

•

Der bliver arbejdet mere intensivt og fokuseret, når man sidder ved siden af andre iværksættere.

•

Iværksætterne har adgang til gratis lokaler og licenser til f.eks. spiludviklingssoftware. Dette 		
betyder lave etableringsomkostninger i opstartsfasen.
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”Scandinavian Game Developers” viste, at inkubatormiljøer er væsentlige i forhold til at sikre de
unge virksomheders overlevelse på sigt. Samtidig pegede projektet på, at ved at udvikle en række af
yderligere tiltag, kunne man hæve ambitionsniveauet fra at etablere enkeltstående virksomheder til at
etablere en hel ny branche i et geografisk område.

Projekt Scandinavian Game
Developers blev udnævnt til
Regio Star og dermed EU’s
førende projekt i kategorien
”Smart Growth” i 2015.
		
Uddannelse – en vigtig del af økosystemet bag iværksættermiljøerne
Uddannelse er en vigtig del af det økosystem, der fungerer som fødekanal til iværksættermiljøerne, idet
uddannelserne sørger for, at de unge iværksættere har de rigtige kompetencer i forhold til at etablere
levedygtige virksomheder
Viden Djurs har løbende udviklet på sine uddannelser, så eleverne ud over en HTX eller en HHX får en
ekstra ”uddannelsespakke”, der giver dem specialviden på spiludviklingsområdet.
Erhvervsakademi Dania i Grenaa udbyder 2 uddannelsesretninger, multimediedesign og datamatiker,
men har for begges vedkommende ændret dem, så de har særligt fokus på spildesign og
spilprogrammering.
Med disse uddannelser som baggrund, har de unge i det fælles inkubatormiljø alle muligheder for at
sammensætte teams, der lever op til kravene for en spilvirksomheds DNA. (IT-Business-Art).
Endvidere medfører den tætte kobling imellem uddannelsesmiljøet og inkubatormiljøet synergi på flere
områder.
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Samspil med region og kommune
Region Midtjylland har været en vigtig medspiller i processen med at opbygge et økosystem omkring
spiludvikling og iværksætteri. Det har også haft en betydning, at der er et højt match imellem Regionens
strategi for regional udvikling og Viden Djurs’ egen udviklingsstrategi, eksempelvis på områder som:
Tættere kobling imellem uddannelse og det omgivende erhvervsliv samt fokus på iværksætteri.
Med hensyn til den lokale udvikling, har Norddjurs Kommune spillet en stor rolle i forhold til at tiltrække
investeringer til genopførelse af den gamle tekstilfabrik, der i dag dels fungerer som ungdomsboliger
og dels huser det inkubatormiljø, der blev startet i Scandinavian Game Developers.

”Fra skrot til slot” – GD – tidligere Grenaa Dampvæveri, i dag genopført som Game Developers – stedet,
der huser Grenaas nye erhverv; spiludvikling
Beskrivelse af de 3 inkubatormiljøer på hhv. Viden Djurs og Erhvervsakademi Dania
Erhvervsakademi Dania og Viden Djurs er netop nu ved at lægge sidste hånd på modellen for de 3
inkubatormiljøer, som de driver sammen. Fysisk, er der ét på VID Gymnasier, ét hos Erhvervsakademi
Dania, samt The Ranch, som de to skoler driver i fællesskab. Taksonomien i dem er: ”Test” –”Learn” –
”Grow”, hvilket er nærmere beskrevet i nedenstående model.
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Inkubator tilbud
Alle inkubatorer tilbyder gratis kontorplads, gratis net samt gratis brug af specialsoftware, som f.eks.
Unity, der bruges til spiludvikling. Viden Djurs og Erhvervsakademi Dania betaler for licenserne indtil
virksomhederne udgiver deres første spil – herfra betaler de selv deres softwareabonnementer.
Der er coaches tilknyttet inkubatorerne og disse vejleder de unge virksomheder fagligt. Desuden har
virksomhederne mulighed for at få hjælp til regnskabsmæssige aspekter samt andet vedrørende den
daglige drift, og der er jævnlige kursustilbud i temaer som ”pitching”, ”level design”, forretningsudvikling, monetization etc.
Endvidere er der en stor værdi i at være med i et inkubatormiljø, hvor der er løbende erfaringsudveksling imellem firmaerne, og hvor man hjælper hinanden med konkret problemløsning, eller hvor man
outsourcer dele af ordrer til hinanden.
De mest talentfulde virksomheder, der har gode produkter at vise frem, får mulighed for at komme med
på store internationale konferencer, hvor de har mulighed for at mødes med publishers og investorer,
for eksempel Game Connection i San Francisco eller Paris.
Adgangskriterier og krav til virksomhederne
Det er meget attraktivt for de unge studerende at få plads i inkubatormiljøet, og der er kø for at komme
ind. For at sikre, at det er de talentfulde OG dedikerede unge, der får plads i inkubatorerne, holdes
der jævnlige ”pitch-konkurrencer”, hvor vinderne får adgang til en af inkubatorerne. Når man har fået
adgang til en inkubator, er der krav til, hvad man skal præstere. Sammen med inkubator coachen
opsættes milepæle, som der følges op på. Hvis virksomheden slet ikke præsterer i forhold til de opsatte
mål, kan den ikke blive i inkubatoren og en anden virksomhed får pladsen i stedet.
Gymnasieinkubatoren udvikles i samarbejde med 3 andre Gymnasier, Skive Tekniske Gymnasium,
Skive Handelsgymnasium samt Learnmark i Horsens som beskrevet tidligere under dette tema.
Øvrige inkubationsmiljøer
Udover inkubationsmiljøerne på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, er der også
en del initiativer i kommunalt, privat og regionalt regi. Det vil være ganske omfattende at skulle kortlægge disse, så nedenstående er eksempler på øvrige regionale tiltag for iværksættere og starts-up. Fælles
for dem alle er, at de tilbyder sparring og rådgivning, så virksomhederne får gode forudsætninger for at
blive levedygtige.
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Vitus Bering Innovation

Vitus Bering Innovation Park giver udviklingsorienterede virksomheder

Park

og iværksættere de bedste rammer for vækst. Her tilbydes velfungerende
kontor- og mødefaciliteter, virksomhedsrådgivning, adgang til den nyeste
viden samt professionelle netværk – med det formål, at skabe værdi og
forretningsmæssig udvikling. Viden om både teknologi- og forretningsudvikling i tæt sam¬spil med en stærk international profil – gør Vitus Bering
Innovation Park til det helt rigtige sted for innovative virksomheder med et

Væksthus Midtjylland

globalt udsyn.
Væksthus Midtjylland giver det samlede overblik over de mange eksisterende rådgivningstilbud og ordninger og håndplukkede tilbud, der bedst
hjælper iværksættere til udvikling.
Væksthus Midtjylland er et af de fem regionale væksthuse, der blev dannet
ved kommunalreformen i 2007. Væksthusene skal opbygge internationalt
førende kompetencer i problemafklaring, uvildig vejledning og henvisning
af nye og mindre virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Midtjylland er en erhvervsdrivende fond, som ejes af de 19 kommuner i Midtjylland.

Erhvervsrådene

De lokale erhvervsråd i regionens kommuner tilbyder forskellige forløb
for iværksætter og start-ups. Ofte er det i samarbejde med væksthusene,
men flere har dog selvstændige forløb og rådgivning, ligesom flere tilbyder
”leje” af kontorplads i forskellige tilbudsformer.

Anbefaling
Det er helt tydeligt, at arbejdet med de målrettede inkubationsmiljøer på de videregående uddannelser
og hos Viden Djurs, bidrager til flere ”start-up” virksomheder blandt de studerende. For at få frem-elsket denne kultur hos eleverne på ungdomsuddannelserne, tyder det på, at initiativet ”Young Business”
er et skridt i den rigtige retning. Det vil derfor være en rigtig god ide, at prøve at kigge på en udvikling af
dette projekt i form af f.eks. udvikling af konceptet, hvad skal der til af vejledning, hvordan kunne man
evt. få involveret erhvervslivet osv.
Det vil set ud fra dette perspektiv efterfølgende give et godt grundlag for, at man folder de gode tiltag og
erfaringer ud, der allerede er i gang ud hos andre uddannelsesinstitutioner på tværs af regionen. Ved at
skabe trygge inkubationsmiljøer og styrke de unges entreprenante mindset, vil det på sigt bidrage til, at
Region Midtjylland vil få mange innovative medarbejdere fremadrettet.
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Skole– virksomhedssamarbejde
Noget af det der arbejdes meget med, er at åbne skoler og uddannelsesinstitutioner op for omverdenen
og skabe samarbejde mellem skoler og virksomheder. Dermed gør man undervisningen mere virkelighedsnær og brugbar. Skole- virksomhedssamarbejde er ofte meget lokalt forankret. Når man kigger
på grundskolerne, er det ofte drevet af lokale kontakter og engagerede skoleledere, lærere og forældre.
Det er ikke ofte, at man ser det struktureret. Når man så kigger på ungdomsuddannelserne, er det igen
dedikerede ledere og undervisere, som ofte skaber og driver et tæt skole-virksomhedssamarbejde.
Endvidere har den netop nye reform om Åben Skoleplatform i grundskolerne pålagt skolerne at formidle
samarbejdsmuligheder mellem skoler, foreninger, virksomheder m.fl.
Så på denne front sker der rigtig meget, og der etableres i øjeblikket mange forskellige netværk, som
har til formål at skabe tætte skole- virksomhedssamarbejde.
Undervisere på begge niveauer er enige i, at det giver eleverne bedre indlæring og større motivation,
når man arbejder sammen med erhvervslivet og ofte løser konkrete problemstillinger.
Der er flere forskellige tiltag omkring skole-virksomhedssamarbejdet, og i kortlægningen har styregruppen valgt at lave nogle punktnedslag på konkrete tiltag, for at beskrive mulighederne.
CASE : Naturvidenskabernes Hus udbreder og koordinerer samarbejde på langs og på tværs
Naturvidenskabernes Hus (NVH) er et non-profit udviklings- og besøgscenter, som er funderet i samfundets behov for, at flere unge vælger en uddannelse inden for naturvidenskab og teknologi. Huset
udvikler undervisningsprodukter og koncepter fra 0. klasse til 3.g samt netværk på tværs af organisationer, kommunegrænser og landsdele. Kernemomentet for arbejdet er de naturvidenskabelige og
teknologiske fagområder i uddannelserne, men også en praktisk, innovativ og anvendelsesorienteret
dimension.
Gennem et netværk af internationale relationer, f.eks. The EU STEM Coalition og det hollandske JetNet, indhenter og producerer Naturvidenskabernes Hus kontinuerligt ny viden og best practice inden
for skole-virksomhedssamarbejde. Huset har derved opbygget unikke kompetencer og har en national
styrkeposition inden for skole-virksomhedssamarbejde. De enkelte uddannelsesinstitutioner og virksomheder, der ønsker at samarbejde, kan derved starte længere oppe på udviklingsstigen ved at tage
udgangspunkt i eksisterende koncepter og netværk. Således kan et gymnasium i Region Midtjylland
gennem NVH’s netværk og kompetencer få indblik i og starthjælp til realisering af et succesfuldt innovationskoncept i samarbejde med virksomheder, udviklet på f.eks. på et gymnasium i hovedstadsområdet.
Herunder gives eksempler på relevante projekter inden for skole-virksomhedssamarbejder som Naturvidenskabernes Hus har stået bag, hvor der vil kunne indhentes erfaringer og inspiration til udvikling af
nye koncepter inden for innovation og iværksætteri, som kan komme regionens uddannelsesinstitu32

tioner og erhvervsliv til gavn.
Virksomhedscases: Sammen med en række midtjyske skoler, gymnasier og virksomheder har Naturvidenskabernes Hus udviklet 30 anvendelsesorienterede undervisningscases med virksomheder til grundskolens overbygning og gymnasiet. Eleverne skal i forløbene arbejde med autentiske problemstillinger og opgaver fra virksomhedernes praksis og via materialekasser kan de både anvende teknologier
og råvarer i forbindelse med fremstilling og udvikling af virksomhedsprodukter. Nogle af case-forløbene
er tilrettelagt efter innovationsmodeller, hvor formålet er at eleverne skal opfinde, udvikle og realisere
nye idéer og produkter, der kan præsenteres for virksomhederne.
The Missing Link: The Missing Link er en web-baseret materialeplatform, der har til formål at understøtte den faglige fysik/kemi-undervisning med en samling af små præsentationsfilm og opgaver, der
viser eleverne koblingen mellem fagene og danske teknologivirksomheder - og deres ansatte. Ved et
virksomhedsbesøg øges elevernes interesse, når de ser fagene i anvendelse. De får svar på spørgsmålet: “Hvad bruges det til?”. Desuden møder de inspirerende rollemodeller, og får indblik i deres
dagligdag og arbejdsopgaver. Med filmmediet som værktøj har projektet forsøgt at skabe et link - The
Missing Link - mellem naturvidenskab i skolen og virkeligheden. Det har været intentionen, at The Missing Link gennem virtualiseringen af virksomhedsbesøget, bidrager til lignende oplevelser for eleverne.
Jet-Net.dk - organiseret netværk for skole-virksomhedssamarbejde
Jet-Net.dk er et landsdækkende netværk for skoler og virksomheder, som samarbejder lokalt. Netværket blev startet af Naturvidenskabernes Hus og en kerne af store danske virksomheder i 2012. (Jet er
en forkortelse for ”unge og teknologi” på hollandsk og inspirationskilde til netværket). Der er i dag 55
virksomheder, i Jet-Net.dk fordelt i hele Danmark og et tilsvarende antal skoler og gymnasier. Alene i
Region Midtjylland er der 21 skole-virksomhedssamarbejder repræsenteret i 10 kommuner. Af disse
samarbejder involverer 8 af dem ungdomsuddannelser.
Det overordnede formål med Jet-Net.dk er at inspirere markant flere unge til at vælge en uddannelse
inden for naturvidenskab og teknologi på alle niveauer, f.eks. som faglærte eller ingeniører. Gennem
Jet-Net.dk får de unge øjnene op for, hvordan både faglige og personlige kompetencer opnået i skolen
kan skabe værdi og udvikling for det omgivende samfund. Lærerne får gennem skole-virksomhedssamarbejdet inspiration og viden til at lave nye undervisningsforløb og eleverne møder rollemodeller, der
kan inspirere til en fremtid med naturvidenskab og teknologi.
Netværkets medlemmer omfatter virksomheder af alle størrelser (fra 5 - 20.000 medarbejdere), og ungdomsuddannelser STX, HF, HTX, HHX og EUX og grundskolens 7. – 9. klasse.
Hjertet og kernen i Jet-Net.dk er de lokale 1:1 samarbejder mellem skolen og virksomheden. Virksomhederne i Jet-Net.dk har et formaliseret og fast samarbejde med én eller flere skoler og gymnasier i
lokalområdet og forpligter sig til at deltage i mindst én aktivitet om året. Jet-Net.dk’s rolle er at facilitere
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samarbejdet mellem skolerne og virksomhederne. Særligt det første år hvor samarbejdet etableres er
der brug for ekstra inspiration, koordination og opfølgning ude fra. Her tilbyder netværket en række
faste koncepter for skole-virksomhedsaktiviteter på forskellige ressourceniveauer, så det er nemt for
parterne at komme i gang og ikke skal bruge ekstra ressourcer på at skulle opfinde nyt. Find mere information om koncepterne på www.jet-net.dk
Eksempler på innovation og entreprenørskab i gymnasiet i samarbejde med virksomheder
Koblingen af fagenes bekendtgørelser med virksomhedernes rammer og praksis i innovationsforløb, er
en vigtig faktor for udviklingen af elevernes læring og opnåelse af innovationskompetence. Når eleverne udfordres fagligt af ansatte fra erhvervslivet, øges deres motivation og lyst til at lære, og arbejdet
med faget og innovationen smelter sammen, når eleverne arbejder med virkelige opgaver stillet af virksomheder. Innovationsprojekter i gymnasiet er typisk kendetegnet ved at eleverne får mulighed for at
•

Arbejde med autentiske problemstillinger fra virkeligheden uden for skolen

•

Inddrage eksperter og brug af disse i forbindelse med videnindsamling og udvikling af proces og
produkt.

•

Udarbejde analyser og lave eksperimentelle undersøgelser

•

Udarbejde innovative løsningsforslag og formidle disse for eksterne partnere.

•

Realisere deres idéer ved at producere modeller og håndgribelige produkter

•

Lave forretningsplaner der skal sælge og markedsføre deres idéer og produkter

I det følgende beskrives to konkrete eksempler fra henholdsvis alment (STX) og teknisk gymnasium
(HTX). Eksemplerne er udvalgt for at fremhæve de forskellige rammevilkår og traditioner, der adskiller
STX og HTX. De er også udvalgt med henblik på at beskrive områder, hvor der stadig findes udfordringer
og hvor der er oplagte muligheder for udvikling og samarbejde mellem midtjyske aktører.
1.

Eksempel på fagfagligt innovationsforløb i de naturvidenskabelige fag på STX
Naturvidenskabernes Hus har koordineret gennemførelsen af ”Projekt LYS” med Risskov Gym
nasium og DTU Fotonik som partnere. I samarbejde med virksomheder fra belysningsbranchen
blev der udviklet et fagfagligt undervisningsmateriale og en række autentiske cases inden for
LED-lysteknologi til fysikundervisningen i det almene gymnasium. Målet med forløbet var, at 		
eleverne skulle anvende og kombinere deres fysikfaglige viden og kreativitet med henblik 		
på at producere realiserbare løsninger. Derudover skulle de stifte bekendtskab med de ud		
fordringer der ligger i at udfolde sig i det ”entreprenante rum”, hvor de gode idéer møder 		
virkeligheden i form af funktionalitet, lovkrav, kundebehov, produktrentabilitet 			
etc. og hvor der skal tages stilling og handles i denne (for eleverne) helt nye kontekst. Evalu		
eringen af innovationsforløbene dokumenterede et markant løft af elevernes innovationskompe
tencer inden for fem definerede områder: Kreativitet, samarbejde, navigation, handling 		
og kommunikation.
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2.

Eksempel på innovationsforløb med virksomhed på HTX – ”fortræning” til Danish Entrepre
neurship Award
Dette innovationsforløb var et samarbejde etableret gennem Jet-Net.dk mellem teknisk gymna
sium på EUC Lillebælt og virksomheden Electrolux. Forløbet blev designet til den teknologiske
studieretning med fagene Teknologi A, Design B og Innovation C. Et af formålene med samar		
bejdet var, at forløbet skulle være en slags ”fortræning” i kreativ problemløsning, produktud		
vikling, messepræsentation og formidling forud for, at klassen skulle deltage i Dansk Entre		
prenørship Award, afholdt af Fonden for Entreprenørskab. Elevernes opgave var at 			
vælge og bearbejde én af flere problemstillinger, som Electrolux havde stillet inden for temaer
som eks. hjælpemidler og produktforbedringer i køkkenet til særlige målgrupper.
Forløbet involverede to besøg hos Electrolux, hvor man kunne se deres showroom og stille 		
spørgsmål til udvalgte medarbejdere. Til slut præsenterede eleverne deres løsninger for 		
virksomheden. Forløbet fik efterfølgende gode evalueringer af både elever, lærere og virksom
hedsmedarbejdere.

Udfordringer
Selv om ovenstående eksempler, begge kan betegnes som succeser i forhold til både lærere og elevers
udbytte, så pegede projektforløbene på nogle udfordringer som også kan genfindes på begge gymnasiale uddannelsesretninger på det mere generelle plan:
•

Lærernes fokus på fagenes kernefaglighed og opfyldelse af mål i lærerplanerne er en barri
ere for udbredelsen af innovative og entreprenante undervisningsformer i undervisningen.
Denne tendens ses særligt udpræget på STX i de naturvidenskabelige fag samt i matematik. 		
Lærerne er her stadig meget traditionelle i deres tilgang til disse fag og deres metoder, hvor fag
stoffet typisk er bygget op omkring klassiske lærerbogstemaer og laboratorieforsøg, og hvor 		
eleverne derfor i ringere grad bliver bragt i spil som opfindere og producenter af ny viden 		
og produkter gennem kreative og innovative processer.
På HTX er det mere almindeligt at samarbejde med erhvervslivet og at man kobler undervisnin
gen til eksterne innovations- og iværksættertilbud som ex. Danish Entrepreneurship Award 		
eller Company Program. Dette skyldes til dels, at man har fagene teknologi og 				
teknikfag, der er en slags projektfag, hvor eleverne arbejder problemorienteret og tværfagligt.
Dels at lærerne på HTX ofte har været ansat i eller erfaringer fra erhvervslivet, hvilket be		
tyder at man har en bedre forståelse for værdien af samarbejdet med eksterne partnere.
I forbindelse med lysprojektet (eksempel 1) var det netop målet at koble faget fysik B sammen
med et kort og intensivt innovationsforløb om LED belysning. Det lykkedes, men kun i kraft af
at der forinden innovationsforløbet med virksomheden blev gennemført et fagfagligt fysikforløb
hvortil der var udviklet et særligt undervisningsmateriale om LED-belysning til lærerne. Det 		
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betød at de ikke skulle bruge ekstra forberedelsestid på at sætte sig ind ny viden og at de var
trygge ved at alle fagmålene var blevet ”hakket af” og eleverne forberedte, inden man skulle i
gang med den innovative del af undervisningsforløbet.
Til trods for de gode resultater, var det en af lærerteamets anbefalinger at hele forløbet ville være
bedre egnet som et forløb i almen studieforberedelse (AT) hvis man i projektet ville have 		
succes med at udrulle konceptet til andre gymnasier. For det første fordi at innovation fylder 		
mere som et formelt krav i AT bekendtgørelsen, for det andet fordi at der i AT er flere timer 		
og bedre mulighed for tværfaglige kombinationer. Ifølge lærerne ville dette give et større innova
tivt råderum for både elever og lærer at udfolde sig i, men også gøre forløbet mere inter		
essant for flere elevtyper fordi variationen af opgaverne simpelthen blev større.
•

Formulering af opgaver med udgangspunkt i autentiske problemstillinger er tid			
skrævende for lærerne.
Det er stadig en udfordring for de fleste underviserne at få inddraget erhvervslivet i tilstrækkelig
grad i undervisningen, så det giver mening for eleverne og opfylder kravene i lærerplan		
erne. Lærerne er i forvejen ofte presset af, hvad de kan nå inden for fagets timer og ram		
mer. Derudover kræver det også ekstra forberedelsestid at finde frem til og beskrive 			
gode autentiske problemstillinger og emner der byde opfylder fagenes mål og passer ind 		
i noget af det lærerne skal i forvejen. Samarbejdet med aktører uden for skolen skal både 		
passe med skolens årshjul af aktiviteter, lærerplaner og elevernes eksamen – m.a.o. noget af et
fagligt og logistisk puslespil.
I eksemplet med Electrolux var det også udfordringen at finde frem til nogle opgaver der var 		
relevante for teknologi A undervisningen og samtidig skulle både opgavernes fokus og forløbet
indgå i et Entreprenørskabsforløb med tilhørende præsentationsmesse.
Hvis innovation og erhvervssamarbejde skal udbredes, er det vores vurdering at det skal være
lettere for de undervisere, der i forvejen er meget engageret i iværksættermesser og konkurrenc
er (eks. tilbud fra Fonden fra Entreprenørskab), at kombinere områder i eks. teknologi-, designeller innovationsfag med særlige opgaveforløb stillet af eksterne virksomhedspartnere. Derudo
ver er der også behov for at undersøge og afdække mere indgående hvordan lærerne kan iden
tificere problemstillinger i forskellige typer virksomheder og hvordan de kan bearbejdes pæda
gogisk så de både kan præsenteres af virksomhederne og forstås af eleverne.

•

Både mindset og innovationskompetencer skal være til stede, for at sikre udbredelsen af
innovations- og entreprenørskabsundervisning i gymnasiet med kobling til erhvervslivet.
I forbindelse med lysprojektet blev der meget tidligt i forløbet afholdt et kursusforløb for hele
naturfagsgruppen på gymnasiet. Kurset formål var at give lærerne både viden og metoder til at
kunne gennemføre camp og innovationsforløb i praksis med eksterne partnere. Det var dog 		
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kun de lærere der var direkte involveret i selve gennemførelsen af projektet, der efterføl		
gende omsatte denne viden til egen undervisningspraksis og dermed opnåede reel kom		
petence. Det er vores erfaring og klare opfattelse, at der er behov for andre typer uddannelser
end de traditionelle kurser, eks. i form af længerevarende og mere praksisrettede kom		
petenceudviklingsforløb hvor lærerne udviklere deres kompetencer gennem særlige mål		
rettede innovationsforløb inden for afgrænsede virksomhedsbrancher. Det kunne eks. være 		
inden for sundheds- og velfærdsteknologiområdet hvor der i forvejen er regionalt fokus 		
på fremme af innovation, iværksætteri og vækst. Uddannelsen vil skulle tilrettelægges i 		
et samarbejde mellem forskellige regionale aktører med ekspertise inden for hver deres område,
for at skabe størst mulig synergi og dermed effekt for målgrupperne.
CASE: Bæredygtig energi til livet fra Cesso.
Cesso.dk - Center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen, åbnede i 2015 som et nyt
regionalt center for entreprenørskab i Region Midtjylland. Centret er støttet af Region Midtjylland, Århus
2017 samt Ikast-Brande Kommune, og der fundraises fortsat til centrets aktiviteter.
Cesso.dk tilbyder rådgivning til grundskoler og ungdomsuddannelser samt til aktører i omverdenen for
at sikre konstruktive partnerskaber af værdi for såvel elever, undervisere og eksterne samarbejdspartnere. Centret er derudover aktivt medvirkende til at etablere nye tværgående partnerskaber gennem
indsatsområdet Bæredygtig energi til livet.
Cesso.dk’s skole- virksomhedsinitiativ, Bæredygtig energi til livet, tilbyder komplette forløbsløsninger
til grundskoler og ungdomsuddannelser i samarbejde med lokale aktører fra erhvervslivet, kultursektoren, natur- og turismeområdet, forenings- og idrætslivet samt den offentlige sektor.
Initiativet gennemføres i max. 7 kommuner i Region Midtjylland i skoleåret 2016/2017, og initiativets
aktiviteter er følgende:
•

Cesso.dk indgår samarbejdsaftaler med samarbejdspartnere fra hver enkelt kommune.

		

Samarbejdspartnerne repræsenterer forskellige sektorer, forskellige organisationstyper

		

og har en geografisk spredning.

•

Hver samarbejdspartner formulerer 4 udfordringer, der er målrettet henholdsvis indsko

		

lingen, mellemtrinnet, udskolingen samt det gymnasiale niveau. Udfordringerne skal 		

		

være relevante og aktuelle problemstillinger, som virksomheden oplever i hverdagen,

		

som kommunens skoler kan være med til at løse.

•
		

Samarbejdspartnernes opgaver præsenteres i et spændende projektkatalog, der udkom
mer i såvel fysisk form samt som PDF på kommunens egen side på Cesso.dk’s hjemme

		side.
•
		
•
		

Underviserne tilmelder sig og prioriterer, hvem de ønsker at samarbejde med, hvorefter
Cesso.dk foretager en fordeling af opgaverne.
Herefter gennemføres samarbejdsforløbene, og det er op til hver enkelt underviser, om
samarbejdet skal afvikles som en del af et længerevarende undervisningsforløb, eller
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om det er et kort og intensivt forløb. Konceptet er fleksibelt og kan tilpasses den enkeltes under
visers planer.
•

Alle samarbejdsforløb afsluttes kommunevist med en afsluttende event, hvor alle samar

bejdspartnere har en stand, hvor de deltagende elevers resultater kan præsenteres.
Cesso.dk stiller alle ovenstående services til rådighed gratis for de deltagende skoler. På denne 		
måde sikres det at der kan finde et møde sted mellem elever og samarbejdspartner, og innova		
tionen sættes i højsædet i form af prototypeudvikling m.m.
CASE: Øvrige former for skole- virksomhedssamarbejde lokal forankret
Der tages ofte en række initiativer til virksomhedssamarbejder af såvel undervisere som forskellige
virksomheder. Det kan for eksempel være endags forløb, hvor Danske Bank får input til deres markedsføringsstrategi i forhold til unge mennesker, unge iværksættere, der kommer med oplæg om iværksætteri, erhvervsfolk der holder oplæg om aktuelle emner eller inviterer til finansieringsspil mv. Februar
2016 har Tradium bl.a. sammen med Sydbank taget initiativ til at lave et aktiespil for alle handelsgymnasier i hele midt regionen. Der kunne nævnes masser af andre eksempler. Man skal dog ikke underkende betydningen af disse mere eller mindre spontant opståede situationer. Her er det vigtigt, at undervisere og ledelse er parate til at gribe bolden.
Tradium har deltaget i flere forskellige forløb som har inddraget skole-virksomhedssamarbejdet, og det
er tydeligt, at sådanne forløb har god effekt på undervisningen og de unges forståelse for det fagfaglige
bliver bedre.
Øvrige netværk
Endvidere findes der også andre velforankrede netværk mellem skole- virksomheder på forskellige uddannelsesniveauer. Her kan f.eks. næves CIVIRK, som er et netværk for STX’ skoler i og omkring Århus
kommune.
Anbefaling
På baggrund af kortlægningen og i lyset af ovenstående eksempler, vil Styregruppen anbefale at der
fokuseres på at udvikle tiltag på gode AT-forløb, at muligheder for kompetenceløft for lærerne med
henblik på samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, at der kigges på mulighederne for at udvikle
let tilgængelige faglige miniatureforløb og samarbejdsmodeller, der kobler entreprenøskabsevents
og konkurrencer med fag og skole-virksomhedssamarbejde, og at eksisterende netværk udbredes og
forankres på tværs af de 7 indsatsområder.
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Organisering af samarbejdet mellem aktører
At arbejde med udbredelse af innovation, iværksætteri og entreprenørskab i undervisningen starter
som tidligere nævnt allerede i grundskolen og dannelsen fortsætter gennem de øvrige uddannelsesniveauer. Der er mange aktører i feltet omkring udbredelsen af innovation, iværksætteri og entreprenørskab, og ved en nærmere gennemgang af disse, ser man mange gode eksempler, cases mv., som man bør
forsøge at organisere på tværs af aktører, for at opnå den bedste udbredelse og den største videndeling.
Grundskolerne
Grundskolerne er langt fra alle steder kommet i gang med at udbrede innovation, iværksætteri og
entreprenørskab i undervisningen, men de kommuner som f.eks. Århus, Ikast-Brande og Viborg, der
målrettet har arbejdet med det ud fra en strategisk vinkel, er kommet langt i forhold til øvrige kommuner i regionen. Man burde bruge deres erfaringer i forbindelse med udbredelsen i de øvrige kommuner i
regionen.
En god case ville være at kigge på Ikast-Brande kommune, der siden 2006 har arbejdet med ”Entreprenørskabsskolen”. Entreprenørskabsskolen er et projekt på tværs af årgange og skoleformer, hvor
man arbejder med at skabe et grundlag for en kulturforandring mod ”Entreprenørskabsskolen”, så
innovation, kreativitet og iværksætterlyst er en naturlig del af elevernes dagligdag og faglige læring.
CASE: Entreprenørskabsskolen
Entreprenørskabsskolen er et af Ikast-Brande Kommunes fire fyrtårne. Innovation, kreativitet og
iværksætterlyst er en naturlig del af elevernes dagligdag og læring.
Entreprenørskabsskolens styrke er det tætte samarbejde mellem kommunen og lokallivet - herunder
erhvervsliv, kulturliv og offentlige organisationer.
Projektets visioner:
- Erhvervsliv, kulturliv, fritidsliv, familieliv, grundskole, gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser og Byråd oplever projektet som værdiskabende og et fælles anliggende
- Alle skoler i Ikast-Brande Kommune arbejder med at skabe en entreprenant kultur
- 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse
- Entreprenørskabsskolen skaber grundlag for at øge antallet af nye virksomheder og vækst i eksisterende virksomheder
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- Entreprenørskab indgår i elevernes dagligdag, læring og dannelse
- Arbejdet med entreprenørskab understøtter rekruttering af fremtidens kompetente medarbejdere
- Entreprenørskabsskolen har et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv, kulturliv, foreningsliv og
familieliv.
Organisering
Entreprenørskabsskolen er forankret i Ikast-Brande kommune med et samarbejdsforum, en ledergruppe
og en tovholdergruppe. Dette har som formål at understøtte et fokus og en forankring af arbejdet fra det
politiske niveau helt ud i læringsrummet.
Samarbejdsforummets formål er, at
- være ambassadører for Entreprenørskabsskolen og arbejde med til at en forankring sker
- være ”døråbnere” til samarbejdspartnere i forbindelse med konkrete entreprenante forløb
- have konkrete opgaver i forbindelse med kommunale entreprenante projekter
- fungere som et videndelingsorgan
- sikre at der sker et tværgående samarbejde mellem interessenterne inden for Entreprenørskabsskolen
Ledernetværk
Ledernetværket består af en ledelsesrepræsentant og en tovholder fra hver af Entreprenørskabsskolerne.
Formålet med ledernetværket er, at
- Ledere drøfter ledelse af Entreprenørskabsskolen
- Der udvikles konkrete entreprenante tiltag for skolerne i samarbejde med tovholderen.
- Ledere udvikler ledelseskompetencer, der understøtter læring og ledelse af entreprenante lærere og
pædagoger
- Ledere skaber sig fælles billeder og forståelse af begreberne innovation, kreativitet og iværksætteri
- Ledere drøfter, hvilke organisationsforandringer, der kan støtte implementeringen af entreprenørskab
på skolerne herunder en kobling til erhverv-, kultur- og foreningslivet samt ungdomsuddannelserne.
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Tovholdergruppe
Tovholdergruppen består af en – to medarbejdere pr. skole. Tovholderne er forankret i PdULS-teamet
(Pædagogisk didaktisk Udvikling i LæringsSamarbejde) på de enkelte skoler.
Tovholdergruppens ansvar er, at
-

Sikre projektets progression og pædagogiske fremdrift i samarbejde med den kommu

		nale koordinator.
-

Der udvikles konkrete entreprenante tiltag for skolerne herunder et kommunalt årshjul.

-

Samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere vedligeholdes

-

Sikre en fremdrift i projektet kommunalt herunder projektets vision/mission og mål, 		

		

således det hænger sammen med FællesSkolen.

-

Skabe synergi i projektet gennem erfaringsudveksling.

-

Udvikling og implementering af entreprenørskab på de enkelte skoler

-

Deltage i ledernetværk – 3 møder årligt

-

Formidle den gode historie om entreprenørskab til bl.a. Innovabladet.

-

Udvikle, planlægge og gennemføre InnovaPrisen

Aktørerne
Og netop det unikke samarbejde mellem aktørerne er noget, som man burde kigge nærmere på og
forsøge at udbrede i flere kommuner i regionen.
De mange aktører der arbejder med at udbrede innovation, iværksætteri og entreprenørskab i undervisningen, har både forskellige og sammenfaldende fokuspunkter og der udvikles hele tiden nye aktiviteter på området, dels lokalt men også regionalt og på landsplan.
Der er forskel på de aktiviteter som de enkelte aktører operer inden for, men fælles for dem alle er, at
de arbejder med det det mål for øje, at fremme innovation, iværksætteri og entreprenørskab i undervisningen.
Organisation
Naturvidenskabernes
hus

Formål
Naturvidenskabernes Hus er
et non-profit udviklings- og
besøgscenter. Her udvikles
anvendelsesorienteret og
autentisk undervisning, der
skal inspirere flere unge
til at vælge en uddannelse
inden for naturvidenskab og
teknologi til gavn for erhvervslivet, samfundet og en
fælles bæredygtig fremtid.

Netværk
Jet-Net.dk er et landsdækkende
netværk for skole-virksomhedssamarbejde. Naturvidenskabernes Hus er dybt funderet i
samfundets interesse i at sikre
et tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag inden for de naturvidenskabelige og tekniske fag i
fremtiden.

Etablering
2008
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Cesso

Cesso.dk er et regionalt
center i Region Midtjylland
med base i Ikast-Brande
kommune.
Ikast-Brande Gymnasium,
RemisenBrande og IkastBrande Kommune står i spidsen for centret, der sætter
fokus på samarbejdet mellem skoler og omverdenen.
Centret tilbyder rådgivning til
grundskoler og ungdomsuddannelser.

Projekt ”Bæredygtig energi til
2015
livet” yder komplette forløbsløsninger til grundskoler og ungdomsuddannelser i samarbejde
med lokale aktører fra erhvervslivet, kulturlivet, naturlivet,
forenings- & idrætslivet samt
den offentlige sektor.

Fonden for Entreprenørskab

Fonden for Entreprenørskab
er det centrale nationale
videncenter og omdrejningspunkt for udvikling af entreprenørskab i undervisningen
på alle uddannelsesniveauer.
Fonden arbejder for at evnen
til at være innovativ skal
være et grundelement i alle
uddannelser fra folkeskole
til ph.d.
Fonden for Entreprenørskab
uddeler fondsmidler til udvikling og videreudvikling af
undervisning med fokus på
innovation og entreprenørskab på alle niveauer af uddannelsessystemet. Fonden
udvikler og udgiver også
selv undervisningsmateriale,
rådgiver om implementering
af entreprenørskab i undervisning.

NEIS er et netværk for entreprenørskabsundervisere.
Netværket er en platform for
udveksling af og debat om
entreprenørskabsundervisning.
Netværket er åbent for alle
undervisere på tværs af fag,
niveau og uddannelser.
Netværket er en bank for gode
ideer og erfaringer fra entreprenørskabsundervisning.
Ideer og erfaringer deles på
tværs af uddannelserne - det
er ved videndeling at den røde
tråd der opstår fra grundskole
gennem ungdomsuddannelse
til den videregående uddannelse.
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2010

Insero

Insero arbejder for at styrke
læring - fra grundskolen til
efteruddannelse.

Netværket Energy Academy
2008
mødes til seminarer om forskellige energi-emner, der forklares
af forskere og eksperter fra
erhvervslivet.

Til grundskoler og ungdomsuddannelser kickstarter
man nye koncepter og
teknologier inden for innova- Formålet med netværket er at
tion, entreprenørskab samt skabe et tværfagligt netværk for
teknik og naturvidenskab.
lærere, virksomheder og myndigheder på baggrund af faglige
Man gennemfører innovative aktiviteter.
processer og udvikler initiativer, som understøtter gode
samarbejder mellem uddannelse og erhvervslivet.
Derudover testes nye teknologier, som kan motivere
og styrke eleverne i deres
læring.
Civirk

Center for Innovation og
Virksomhedskontakt - eller
i daglig tale CIVIRK - er et
samarbejde mellem de 9
almengymnasiale uddannelser i Århus. CIVIRK har til
formål at give gymnasie- og
hf-elever øget mulighed for
at bruge deres fag i samarbejde med lokale virksomheder og institutioner.

Civirk afholder 2 netværksmøder om året, hvor
skoler og partner (virksomheder) mødes.

2013

Civirk bliver drevet som et netværksorgan, hvor man udbyder
innovative projekter i samarbejde med partnere og virksomheder

Oversigt over fonde med formål at udbrede innovation, iværksætteri og entrepenørskab
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Aktørerne tilbyder forskellige ydelser på området, og for at skabe en synliggørelse af disse aktiviteter
og de forskellige former for ydelser, se nærmere i nedenstående oversigt:

Målgruppe

Naturvidenskabernes hus
Grundskolerne
Ungdomsuddannelserne

Fagspecifik Naturvidenskabelige og tekniske fag
Innovation
Netværk
Jay-Net.dk
Undervisningsmateriale

NEIS

Insero

Cesso

Civirk

Grundskolerne
Ungdomsuddannelserne
De videregående uddannelser
Innovation, entreprenørskab,
teknik og videnskab
Energy Academy

Grundskolerne
Ungdomsuddannelserne

De gymnasiale
ungdomsuddannelser

Bæredygtig energi for livet
Udvikler redskaber der kan
bruges i undervisningen

Civirk.dk

Kun ved brug
af mobillab i et
vist omfang

Ja

Nej

Region Midt

Horsens og en
del af Region
Syd

Region Midt

Udgives til alle Udgives til alle
niveauer og
niveauer og er
hvor hovedfrit tilgængelig
parten er frit
tilgængeligt
Udvikler redskaber og metoder
der kan bruges i
undervisningen

Tilbyder
Ja
efteruddannelse
Brugerbetaling

Geografisk
dækning

Fonden for Entreprenørskab
Grundskolerne
Ungdomsuddannelserne
De videregående uddannelser
Alle fag

Hele Danmark

Entreprenørskab, Bæredygtig
energi

Ja

Kun ved deltagelse på messer, et symbolsk
beløb
Hele Danmark
men med regionskontor, der
kun skal dække
Region Midt

Aktiviteter og ydelser der tilbydes af aktørerne
Udover ovenstående aktører som har til hovedformål at støtte op omkring udbredelsen af arbejdet med
innovation, iværksætteri og entreprenørskab i undervisningen, er der også en del private virksomheder,
der tilbyder kurser, camps, pitchtræning mv. til skolerne. Et godt eksempel herpå er Happy42
Happy42 arbejder dedikeret med innovation, entreprenørskab og talentudvikling, og er derfor engageret i projekter som strækker sig lige fra investor- iværksætter og corporate- til uddannelsesmiljøet.
Happy42 har blandt andet arrangeret en række innovationcamps og teknologiworkshops målrettet ung44

domsuddannelserne via projektet Innovation Youth. Derudover udarbejder de materiale og efteruddannelse med fokus på anvendelsen af nye teknologier og digital dannelse. Happy42 arbejder altid med
samme fokus; at indfri det potentiale og udviklingsmuligheder som ligger lige foran os, hvad angår
innovationstænkning i det moderne digitale samfund.
Aktører har deres egen klare profil, men overlapper dog for en stor dels vedkommende hinanden i form
af afholdelse af de kurser, camps, innovationsforløb mv. de tilbyder.
Anbefaling
Det er styregruppens anbefaling, at man kigger nærmere på en mulighed for at organisere aktørerne,
så man så i fællesskab kan få skabt en bedre udbredelse og større synergieffekt af de tiltag, som der
igangsættes i regionen. Ved at skabe en formaliseret organisering af aktørerne, opnår man stor videndeling, bedre effekt af de gode værktøjer der udarbejdes og mulighed for at iværksætte nye løsninger til
at opretholde et varieret uddannelsesudbud i Region Midtjylland.
Man bør undersøge nærmere, om en paraplyorganisation, hvor der sker videndeling på tværs af aktørerne og også hvor der skabes samarbejdsrelationer, er vejen frem. Dette kunne måske medføre, at
ressourcerne i regionen optimeres. Det anbefales at der nedsættes en styregruppe, der får til opgave at
formulere og implementere et projekt, som omfatter alle uddannelser fra grundskolen til ungdomsuddannelserne med udbredelse af nye og eksisterende projekter om innovation, iværksætteri og entreprenørskab.
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Afrunding
I arbejdet med at kortlægge de 6 temaområder, har styregruppen erfaret, at der arbejdes intenst og
fokuseret på områderne, men i forskellig grad og afskygninger i de 7 indsatsområder i regionen. Det vil
give en rigtig god effekt, hvis man fremover forsøger at skabe synergier på tværs af indsatsområder og
uddannelsesniveau, for dermed at opnå en større udbredelse af arbejdet med innovation, iværksætteri
og entreprenørskab i undervisningen. Ved at udnytte og udbrede de gode tiltag på tværs, opnås der
større effekt og målet kommer nærmere. Derfor er det styregruppens anbefaling, at man følger de anbefalinger der er givet undervejs under de enkelte temaområder.
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