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Resumè
Det er en uddannelsespolitisk målsætning i Region Midtjylland at uddannelsessystemet bl.a. skal bidrage
til udvikling af nye og innovative løsninger på samfundsmæssige udfordringer og være med til at skabe
vækst og innovation. Dette projekt har til formål at styrke det innovationsdidaktiske og –pædagogiske be‐
redskab i regionens ungdomsuddannelser, så undervisningen udvikler elevernes innovative kompetencer
som en integreret del af elevernes uddannelse. Projektet har både et konkret sigte for de 15 ungdomsud‐
dannelsesinstitutioner, der deltager i projektet samt et langsigtet perspektiv for øvrige ungdomsuddannel‐
sesinstitutioner i regionen. Konkret sigter projektet mod at implementere innovationsdidaktiske og –
pædagogiske kompetencer hos de deltagende institutioner. Samtidig udvikler og implementerer projektet
modeller for spredning og forankring af disse kompetencer ud over projektperioden – både på de delta‐
gende institutioner og på andre ungdomsuddannelser i regionen. Dermed bidrager projektet til en langsig‐
tet opfyldelse af regionens uddannelsespolitiske målsætning.
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Ansøgning del 1
Indhold og baggrund for ansøgningen
Punkt 1. Formål og mål
Punkt 1 nr. 1 Formål

Projektets formål er at sikre tilstedeværelse af innovationsdidaktiske og –pædagogiske kompetencer på
uddannelsesinstitutioner i regionen så underviserne kan udvikle elevernes innovationskompetencer som en
integreret del af undervisningen. Projektet har desuden til formål at udvikle, afprøve og implementere mo‐
deller for spredning og forankring af innovationsdidaktiske og –pædagogiske kompetencer på det ledel‐
sesmæssige, det tværfaglige og det fagfaglige niveau på forskellige typer af ungdomsuddannelsesinstitutio‐
ner. Endelig skal projektet danne grundlag for dannelse af netværk både på ledelses‐ og underviserniveau
inden for innovationsdidaktik og –pædagogik.
Punkt 1 nr. 2 Mål









At udvikle undervisernes innovationsdidaktiske og ‐pædagogiske kompetencer, så de er i stand til
at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb, der udvikler innovationskompeten‐
cer hos forløbets lærende samtidig med udvikling af de lærendes faglige kompetencer
At anvende denne innovationsdidaktik og ‐pædagogik til at omforme eksisterende undervisnings‐
forløb
At afprøve og implementere disse forløb i uddannelserne
At udvikle modeller for spredning og forankring af innovationsdidaktiske og –pædagogiske kompe‐
tencer på forskellige typer af ungdomsuddannelsesinstitutioner
At afprøve og implementere disse modeller på det ledelsesmæssige, det tværfaglige og det fagfag‐
lige niveau
At igangsætte netværk både på ledelses‐ og underviserniveau inden for innovationsdidaktik og –
pædagogik

Punkt 2. Målgruppen
Den primære målgruppe i projektet er undervisere og ledere på de deltagende ungdomsuddannelser i Re‐
gion Midt. Underviserne involveres gemmen den konkrete kompetenceudvikling, afprøvning og evaluering,
mens lederne dels inddrages ved at den enkelte skole udpeger en ledelsesansvarlig for projektet og dels at
denne ledelsesansvarlige indgår i et netværk, som er ansvarlig for deling af den enkelte skoles resultater og
handleplaner på området.
Den sekundære målgruppe er eleverne på de involverede ungdomsuddannelser, der gennem udvikling af
lærernes kompetencer bliver stillet overfor undervisning, der styrker deres innovative og entreprenante
kompetencer.

Den tertiære målgruppe er alle øvrige undervisere og ledere på ungdomsuddannelserne i Region Midt, der
får tilbud om at deltage i netværket InnovationsSkolerMidt på området samt efterfølgende kan bruge den i
projektet udviklede MOOC (e‐læringsmateriale) til selvorganiseret kompetenceudvikling på skolerne.
Punkt 3. Læring
Projektet bidrager dels til en praktisk afklaring af, hvordan undervisere kan opnå innovationsdidaktiske og –
pædagogiske kompetencer, så de kan undervise, så deres elever opnår innovative kompetencer gennem
den almindelige undervisning. Desuden opnås viden om, hvordan innovationsdidaktiske og –pædagogiske
kompetencer kan spredes effektivt på skolerne og mellem skolerne.

Punkt 4. Effekt og resultatkrav
Mål 1

At udvikle undervisernes innovationsdidaktiske og -pædagogiske kompetencer, så de er i stand til at
tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb, der udvikler innovationskompetencer hos
forløbets lærende samtidig med udvikling af de lærendes faglige kompetencer
Resultatkrav

Målemetode

Resultatkrav 1.1

70 lærere opnår de målsatte innovationsdidaktiske og pædagogiske kompetencer.

Optælling af antal kompetenceudviklede lærere ved projektets afslutning.

Resultatkrav 1.2

80% af de deltagende lærere
angiver ved projektets afslutning, at de i høj eller meget høj
grad føler sig rustet til at inddrage innovation i undervisningen med afsæt i didaktiske og
pædagogiske overvejelser.

Før, midtvejs- og slutmåling af
deltagernes innovationsdidaktiske
og –pædagogiske kompetencer.
Opgørelsen sker på baggrund af
afgivne besvarelser blandt de deltagende lærere.

Resultatkrav 1.3

Kortlægning af de enkelte delprojekters (skolers) kompetenceudviklingsbehov sammenfattet i en samlet oversigt over
projektets innovationsdidaktiske og –pædagogiske indsatser.

Sammenfatningen foreligger og
er delt på projektets videndelingsplatform.

Mål 2

At anvende denne innovationsdidaktik og -pædagogik til at omforme eksisterende undervisningsforløb
Resultatkrav

Målemetode

Resultatkrav 2.1

Der foreligger ved projektets
afslutning mindst 70 undervisningsforløb, der udvikler elever-

Optælling midtvejs i projektet og
ved projektets afslutning. Forløbene skal være delt på projektets
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nes innovative kompetencer i
forbindelse med udvikling af det
pågældende fags faglige kompetencer.

videndelingsplatform.

Mål 3

At afprøve og implementere disse forløb i uddannelserne
Resultatkrav

Målemetode

Resultatkrav 3.1

Der foreligger evaluering af de
enkelte forløbs effekt på elevernes innovationskompetencer
i det fag, som forløbet indgår i.

Optælling midtvejs i projektet og
ved projektets afslutning. Evalueringerne skal være delt på projektets videndelingsplatform.
Mål 4

At udvikle modeller for spredning og forankring af innovationsdidaktiske og –pædagogiske kompetencer på forskellige typer af ungdomsuddannelsesinstitutioner
Resultatkrav

Målemetode

Resultatkrav 4.1

Der foreligger en beskrivelse fra
hver deltagende skole af deres
model for spredning og forankring.

Optælling af antal beskrivelser
midtvejs og ved projektets afslutning.

Resultatkrav 4.2

Der foreligger en MOOC, der efter projektperioden kan understøtte den fortsatte spredning
og forankring på skolerne.

Beskrivelse og tilstedeværelse af
MOOC (i form af en URL) foreligger og indgår i afrapporteringen.
Mål 5

At afprøve og implementere disse modeller på det ledelsesmæssige, det tværfaglige og det fagfaglige
niveau
Resultatkrav

Målemetode

Resultatkrav 5.1

Der foreligger evaluering af de
enkelte skolers afprøvning med
beslutning om endelig implementeringsmodel for den enkelte skole

Evalueringerne skal være delt på
projektets videndelingsplatform.

Resultatkrav 5.2

Sammenfattende anbefaling
vedr. spredning og forankring.

Sammenfatningen foreligger og
er delt på projektets videndelingsplatform.
Mål 6

At igangsætte netværk både på ledelses- og underviserniveau inden for innovationsdidaktik og –
pædagogik
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Resultatkrav

Målemetode

Resultatkrav 6.1

Etablering af netværket InnovationsSkolerMidt med afholdelse
af mindst fire fælles videndelings- og inspirationsseminarer
evt. i form af webinarer

Mindst 20 ungdomsuddannelsesinstitutioner i regionen har tilmeldt sig netværket ved projektets afslutning.
Dokumentation af seminarer foreligger på netværkets Facebookgruppe og projektets hjemmeside

Punkt 5. Overvågning af initiativets fremdrift
Der gennemføres tre afrapporteringer:
Afrapportering
Tidspunkt
Startrapport
1. februar 2017
Midtvejsrapport
1. februar 2018
Afsluttende rapport 1. marts 2019

Indhold
Resultatkrav 1.2, 1.3 og 6.1
Resultatkrav 1.2, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2 og 6.1
Resultatkrav 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, og 6.1
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Ansøgning del 2
Punkt 6. Beskrivelse af indhold
Projektet indledes med en kortlægning af behovet og forudsætningerne blandt de deltagende institutioner
for udvikling af innovationsdidaktiske og –pædagogiske kompetencer blandt underviserne. Analysen vil væ‐
re af mindre omfang og omfatte en beskrivelse af de formelle krav til inddragelse af innovation i ungdoms‐
uddannelserne samt en spørgeskemaundersøgelse blandt underviserne om deres innovationsdidaktiske og
–pædagogiske kompetencer.
Udviklingen af innovationsdidaktiske og –pædagogiske kompetencer sker i aktionslæringsforløb, hvor der
inddrages relevante elementer og materialer fra fx E3U, der er udviklet af CUDiM (Aarhus Universitet), VIA,
CIEC og tortzen.bager. Baseret på tidligere erfaringer med MOOCs og andre digitale læringsressourcer
blandt projektdeltagerne udvikles i projektet en platform til deling af udviklede modeller og andre resulta‐
ter af projektet med henblik på anvendelse i institutionernes interne forankrings‐ og spredningsarbejde.
På den enkelte uddannelsesinstitution, der deltager i projektet, afgrænses projektet fagligt og tværfagligt,
og der bør deltage mindst to undervisere fra hvert fag/fagområde, der indgår i projektet. Disse undervisere
kompetenceudvikles som ”frontløbere”. I samarbejde mellem institutionernes ledelse og frontløberne ud‐
arbejder de enkelte uddannelsesinstitutioner modeller for forankring og spredning på det ledelsesmæssige,
det tværfaglige og det fagfaglige niveau. Modellerne skal beskrives, afprøves og evalueres samt indgå som
en del af projektets resultater. Det forventes at modellerne afspejler de forskellige ungdomsuddannelsers
forskellige udfordringer på området.
Projektet forsøger at indgå samarbejde med NEIS – Fonden for entreprenørskab og andre relevante organi‐
sationer på området med henblik på afholdelse af seminarer og dannelse af bæredygtige netværk i pro‐
jektperioden.
Aktiviteter på de enkelte skoler
På ledelsesniveau – skolen
En forudsætning for deltagelse i projektet er ledelsesforankring. Det sker ved, at der fra de involverede ud‐
dannelsesinstitutioner deltager en repræsentant fra ledelsen, hvis opgave det er at sikre, at udvikling af læ‐
rerkompetencer, som fremmer elevernes innovationskompetencer, er en integreret del af institutions mål
og handleplaner samt understøtter uddannelsens formål (jvf UVMs bekendtgørelser for de enkelte institu‐
tioner).
Af mål‐ og handleplanerne fremgår det bl.a. hvilke fag/fagområder/tværfaglige projekter, hvornår i uddan‐
nelsesforløbet og hvilke tidsmæssige rammer, der danner grundlag for institutionens udvikling af model(ler)
for lærernes kompetenceudvikling. Der opstilles en model/modeller som afprøves i aktionslæringsforløb,
evalueres og stilles til rådighed for andre institutioner.
Efterfølgende forestår ledelsesrepræsentanten sikring af en mere generel implementering i institutionen
samt videndeling herom med andre institutioner.
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Ledelsesrepræsentanten fungerer desuden som sparringspartner for deltagende lærere på egen institution
samt bindeled til Region Midt‐projektet
På lærerniveau
Der deltager mindst to undervisere fra hvert fag/‐område/tværfagligt samarbejde. Hver skole kan deltage
med op til 10 undervisere. De deltagende lærere beskriver i samarbejde med ledelsesrepræsentanten i
hvilke(t) fag/‐områder/tværfagligt projekt(er), de ønsker at udvikle egne innovative kompetencer, samt
hvilke innovative kompetencer, de ønsker udviklet hos eleverne.
Der kan eksempelvis være tale om, at man udpeger allerede eksisterende forløb, som omformes til innova‐
tionsforløb med ny didaktik, ny pædagogik og nye lærerroller. Der tages afsæt i eksisterende bekendtgø‐
relser og kommende faglige læreplaner og vejledninger, jvf UVM, for den pågældende institutionen.
Denne proces støttes med vejledning/kompetenceudvikling i innovationsdidaktik og –pædagogik fra ek‐
sempelvis Aarhus Universitet og VIA.
Lærerens innovationskompetence afprøves i undervisningen i aktionsforløb med kollegial sparring, og de
involverede lærere anvender portfolio som dokumentation af læringsforløbet.
Efter afprøvning evalueres forløbet, og det beskrives som en model, som stilles til rådighed for andre insti‐
tutioner.
Projektplan
Plan for den enkelte skole
Den overordnede projektplan for den enkelte skole ser således ud:
Fase 1: Analyse, beslutning om kompetenceudviklingsmodel og ‐indhold, forberedelse og or‐
ganisering af projektet
Fase 2: Kompetenceudvikling af ”frontløbere” samt overvejelser om implementerings‐ og
spredningsmodeller på den enkelte skoler
Fase 3: Implementering, spredning og afprøvning af modellerne
Fase 4: Evaluering og sammenfatning af projektets resultater
Den enkelte skole fastlægger selv tidsplanen for gennemførelsen af de enkelte faser på skolen inden for
den samlede projektperiode, der løber fra 1. oktober 2016 til 31. december 2018. Den enkelte skole fast‐
lægger desuden selv, hvilke kompetenceudviklingsaktiviteter skolen vil arbejde med. Modelbeskrivelser og
dokumentation skal følge retningslinjerne fra fællesdelen af projektet.

Plan for fællesprojektdelen
Projektplanen for den fælles del af projektet ser således ud:
Etableringsfase 1/10 – 31/12 2016: Etablering og organisering af fællesdelen af projektet,
herunder etablering af styregruppe, detaljeret projektplan, fastlæggelse af videndelingsfor‐
mer, ‐skabeloner og videndelingsplatform mv.
Analysefase 1/1 – 30/6 2017: Kortlægning af de enkelte delprojekters (skolers) kompeten‐
ceudviklingsbehov sammenfattet i en samlet oversigt over projektets innovationsdidaktiske
og –pædagogiske indsatser.
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Udviklingsfase 1/8 – 31/12 2017: Udvikling af MOOC på baggrund af fælles innovationsdi‐
daktiske og –pædagogiske behov samt gennemførelse af fælles videndelingsaktiviteter, her‐
under webinarer
Implementeringsfase 1/1 – 30/6 2018: Implementering, afprøvning og spredning af MOOC‐
modellen samt fælles videndelingsaktiviteter
Evalueringsfase 1/8 – 31/12 2018: Evaluering og sammenfatning af projektets resultater
Projektets kompetence‐ og videndelingsaktiviteter henvender sig ud over til projektdeltagerne i dette pro‐
jekt også til alle øvrige skoler, der deltager i regionens indsats på innovations‐ og entreprenørskabsområdet
samt skoler, der i øvrigt er interesseret i innovationsdidaktik og –pædagogik i regionen.

Punkt 7. Organisering og aktører
Punkt 7 nr. 1 Styregruppe / projektgruppe

Deltagende 14 skoler:
Skole
Odder Gymnasium
Silkeborg Tekniske Skole
Skive Tekniske Skole
Viborg Katedralskole
Learnmark
Aarhus Business College
Århus Akademi
Herning HF & VUC
Skive Gymnasium & HF
Randers HF & VUC

Uddannelsesretning
STX
EUD/EUX
EUD/EUX
STX
EUD/EUX
HHX
HF
HF
HF
HF

Kontaktperson
Susanne Th. Jensen
Trine Kusk
Marianne Katrine Husted
Marianne Westergaard
Lone Ørsted
Jeanette Timmermann
Allan Andreasen Kortnum
Anne Vandsø Madsen
Kirstine Kortnum
Mette Lemann Skovsted
Jespersen
Nanna Skuldvad
Dinna Balling
Marianne A. Udsen

TH Langs HF & VUC
Horsens HF & VUC
Randers Social‐ og Sund‐
hedsskole
SoSu Herning

HF
HF
Pædagogisk assi‐
stentuddannelse
Social‐ og sundheds‐ Mads Michelsen
uddannelsen (hoved‐
forløb), Den pædago‐
giske assistentuddan‐
nelse (hovedforløb),
Omsorg, sundhed og
pædagogik (grundfor‐
løb)

E‐mail
sj@odder‐gym.dk
trk@tss.dk
mkh@skivets.dk
mw@vibkat.dk
looe@learnmark.dk
jtbo@aabc.dk
AK@aarhusakademi.dk
AM@hhfvuc.dk
kko@skivegym.dk
mj@randershfvuc.dk
nsk@thlangshf‐vuc.dk
DB@horsenshfogvuc.dk
mau@sosuranders.dk
mam@sosuherning.dk

Der etableres en styregruppe på 5‐6 personer med en repræsentant fra hver af de deltagende skoleformer.
På hver deltagende skole etableres en projektgruppe med projektdeltagerne fra skolen. Der udpeges en le‐
delsesrepræsentant som projektleder. Projektlederen indgår i et projektnetværk.
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Der etableres desuden en følgegruppe bestående af alle uddannelsesinstitutioner i regionen, der interesse‐
rer sig for projektet samt leverandører af kompetenceudvikling. Følgegruppens aktiviteter gennemføres vir‐
tuelt.
Aarhus Universitet og VIA samt evt. andre aktører bidrager med kompetenceudvikling i innovationsdidaktik
og –pædagogik.
Punkt 7 nr. 2 Ansvar for projektledelse

Koordinationen af det fælles projekt, herunder kontraktindgåelse med de enkelte skoler udføres af Aarhus
Business Colleges udviklingsafdeling.
Punkt 7 nr. 3 Samspil med evt. samarbejdspartnere

E3U‐efteruddannelsen, der udbydes i et samarbejde mellem Fonden for Entreprenørskab, Aarhus Universi‐
tet, VIA University College samt CIEC og tortzen‐bager.
Projekt ”Fagligt entreprenørskab” gennemført som PD‐modul, der udbydes i samarbejde mellem
NCE/Professionshøjskolen Metropol, VIA og Fonden for Entreprenørskab.
@ventures, der udvikler e‐læringsmaterialer, herunder MOOCs.
Projektet forsøger at indgå samarbejde med NEIS – Fonden for entreprenørskab og andre relevante organi‐
sationer på området med henblik på afholdelse af seminarer og dannelse af bæredygtige netværk i pro‐
jektperioden.

Punkt 8. Forankring
Projektets erfaringer forankres i følgende tiltag, så lignende projekter og interesserede i øvrigt kan få kend‐
skab til dem:
 Etablering af netværket InnovationsSkolerMidt, der har til formål at støtte videndeling og foran‐
kring af innovativ undervisning på regionens ungdomsuddannelser.
 Udvikling af en MOOC (Massive Open Online Course): et online læringskursus, der giver undervisere
inspiration til at tilrettelægge og gennemføre undervisningsforløb, hvor elementerne i en innovati‐
onsproces inddrages i undervisningen, således at der kan ske en parallel udvikling af elevernes fag‐
lige og innovative kompetencer.
 Udgivelse på projektets hjemmeside, EMU’en og andre relevante videndelingssites af anbefalinger
til etablering af innovationsdidaktisk og –pædagogisk beredskab i ungdomsuddannelserne samt
hvordan videndeling, spredning og forankring kan ske på ledelses‐ og undervisningsniveau.

Punkt 9. Effektkæde
Aktivitetsmål

Output

Kortsigtede mål

Langsigtede mål
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70 undervisere har op‐
nået innovationsdidakti‐
ske og –pædagogiske
kompetencer.
70 undervisningsforløb,
der kombinerer den fag‐
lige undervisning med
udvikling af elevernes in‐
novationskompetencer.
MOOC, der støtter selv‐
organiseret kompeten‐
ceudvikling af innovati‐
onsdidaktiske og –
pædagogiske kompeten‐
cer hos underviserne på
andre ungdomsuddan‐
nelsesinstitutioner i regi‐
onen.
Modeller for spredning
og forankring af opnåede
innovationsdidaktiske og
–pædagogiske kompe‐
tencer på underviser og
ledelsesniveau.

15 ungdomsuddan‐
nelsesinstitutioner i re‐
gionen har etableret et
innovationsdidaktisk og
–pædagogisk bered‐
skab.

Øvrige ungdomsuddan‐
nelsesinstitutioner i re‐
gionen etablerer et in‐
novationsdidaktisk og –
pædagogisk beredskab.

Eleverne har opnået in‐
novationskompetencer,
der sætter dem i stand til
at tænke og agere inno‐
vativt i sammenhæng
med deres faglige eller
studieforberedende ud‐
dannelse.

Uddannelsessystemet
bidrager til udvikling af
nye og innovative løs‐
ninger på samfunds‐
mæssige udfordringer
og er med til at skabe
vækst og innovation.

Punkt 10. Budget
Punkt 10 nr. 1 Budget

Buget for den enkelte deltagende skole med 5 deltagende lærere og 1 leder:

Budget skole
‐ Timer til udvikling/kompetenceudvikling
‐ Timer til afprøvning (egenfinansiering)
‐ Timer til ledelse (egenfinansiering)
‐ Timer i alt pr. skole
‐ Gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb
‐ Andre omkostninger skoler
‐ I alt pr skole incl. egenfinansiering på kr. 29.600

Udgiftsposter
Udgiftsbudget (i 1000 kr)

Analyse

Timer

Beløb
150
50
30
230

85.100,00
32.500,00
5.000,00
122.600,00

Udgiftsbudget
1. år

42.500,00

2. år

42.500,00

3. år

I alt

85.000,00
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Beskrivelse af kompetenceudviklingsfor‐
løb

21.250,00

Samlet budget 14 skoler jf. ovenstående
skolebudget

171.640,00

858.200,00

686.560,00

1.716.400,00

Udvikling af MOOC

21.250,00

106.250,00

85.000,00

212.500,00

Administration, fælles aktiviteter, koor‐
dinering, evaluering mv.

30.000,00

150.000,00

120.000,00

300.000,00

Styregruppe

5.000,00

25.000,00

20.000,00

50.000,00

Møder, materialer mv.

2.925,00

14.625,00

11.700,00

29.250,00

1.196.575,00

923.260,00

2.414.400,00

21.250,00

Total

294.565,00
Finansieringsbudget

Ansøgningen er baseret på følgende finansiering:

Finansiering (i 1000 kr.)

2016

Selvfinansiering

2017

2018

Ialt

41.440,00

207.200,00

165.760,00

414.400,00

253.125,00

989.375,00

757.500,00

2.000.000,00

294.565,00

1.196.575,00

923.260,00

2.414.400,00

Stat
Region
Kommune
Private
Øvrige
Total

Punkt 11. Underskrift
Sted, dato

Aarhus, den 14/8 2016

Ansøgers underskrift

Michael Lund-Larsen
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Projekt Smart Innovators
Projektværkstedet spor 2: Inkubationsmiljøer
Smart Innovators vil komme med et bud på, hvordan ungdomsuddannelserne på tværs af
uddannelsesretninger og i samarbejde med erhvervslivet kan skabe super innovations- og
inkubationsmiljøer for Danmarks unge, så de bliver entreprenante og innovative og dermed rustet
til at klare sig godt i den globale konkurrence.

Projektperiode: 1. oktober 2016 til 30. september 2018

Ansøger: Viden Djurs
Partnere: Learnmark, Randers Statsskole, Skive Handelsskole, Skive
Tekniske Gymnasium, Tørring Gymnasium

Ansøgning
Vedrørende projekt

Smart Innovators

Projektperiode: 1. oktober 2016 – 30. september 2018

Ansøger

Ansøger:
Navn: Viden Djurs
Evt. afdeling: VID Projekter
Adresse: N. P. Josiassens Vej 44
Postnummer og by: 8500 Grenaa
Kontaktperson: Tove Ingerslev
E-mail: ti@videndjurs.dk
Tlf.: 2329 0911
CVR. Nr.: 10520509

Resumé

Regional Udvikling
Skottenborg
Danmarks erhvervsmæssige fremtid ligger inden for de kreative og innovative
områder 26,
– og8800
hvis viViborg
er smarte, uddanner vi vores unge mennesker, så de har lært at tænke og arbejde innovativt og
ikke viger tilbage for selv at skabe deres egne virksomheder eller skabe nye jobs i allerede
eksisterende virksomheder. Projekt Smart Innovators vil komme med et bud på, hvordan
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Ansøgning del 1
Indhold og baggrund for ansøgningen

Baggrund for ansøgningen:

Hvad skal Danmark leve af i fremtiden?

Når man hører om det gældsplagede landbrug, vigende eksporttal, faldende konkurrenceevne på
grund af høje lønninger samt det stigende pres på vores velfærdssamfund, kan man godt blive
bekymret. Og netop vores velfærdssamfund med høje skatter og høje lønninger betyder, at vi kun i
begrænset grad kan klare os konkurrencemæssigt i forhold til lavtlønslande inden for den
traditionelle industriproduktion. Så Danmarks fremtidige levevej ligger i de videnstunge og kreative
erhverv, hvor vi kan levere den merværdi, der kan retfærdiggøre vort relativt høje lønniveau.

Når man arbejder med de kreative erhverv, er det et vilkår, at vi uddanner mange af vore unge til
jobs, som ikke er opfundet endnu. For eksempel ville et stillingsopslag om en medarbejder til
markedsføring via de sociale medier ikke give nogen mening for 10 år siden; og sådan vil vi komme
til at sige om mange fremtidige stillinger. Med til dette vilkår hører også, at en del af vore unge i
stigende grad bliver nødt til selv at skabe deres jobs, enten ved at starte egen virksomhed eller en
ny arbejdsfunktion i et eksisterende job. Den teknologiske udvikling gør, at der hele tiden er
muligheder for salg af nye services og skabelse af nye virksomheder – men dette stiller til gengæld
krav om kompetencer i at tænke innovativt, kreativt og entreprenørielt.

Heldigvis er dette ikke et håbløst scenarie for os, for vi har et fantastisk og ret enestående råstof i
Danmark, nemlig vore unge, som vi har givet en god grunduddannelse. Pisa-undersøgelser,
frafaldsanalyser og andre analyser har peget på diverse fejl og mangler – men faktum er, at vi har
en stor gruppe af generelt veluddannede unge, som vi også har givet andre værdier en blot indlæring
af stof – bl.a. evnen til at tænke selvstændigt, lysten og metodikken til på egen hånd at tilegne sig
ny viden og finde løsninger på problemer samt evnen til at arbejde i teams. I dette projekt vil vi
tilføje endnu et element ved at lave en model for, hvordan man sikrer at de også lærer at tænke
innovativt og entreprenant, uanset om de skal have en faglig eller en videregående uddannelse.
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En stor del af partnerskabet bag denne ansøgning har samarbejdet om projekt Young Business, der
har haft til formål at etablere inkubationsmiljøer på 4 erhvervsgymnasier, at koble erhvervslivet
tættere til ungdomsuddannelserne samt at integrere arbejdet med inkubation, innovation og
entreprenørskab i uddannelserne.

Alle gymnasierne i projekt Young Business har nu etableret hvert sit inkubationsmiljø, og der har
været så stor interesse blandt eleverne for at etablere egen virksomhed og få plads i inkubatorerne,
at alle skoler har måttet holde pitch-konkurrencer for at afgøre, hvem der skulle have plads. I
projektfasen har der ikke været kapacitet til at give plads til mere end 3-4 virksomheder pr. skole.
Alle gymnasier har oplevet et tættere samarbejde med det omkringliggende erhvervsliv i forbindelse
med inkubatormiljøet. For eksempel stiller virksomhederne sig gerne til rådighed for de unge
mennesker som mentorer – eller de kommer på besøg og holder oplæg om det at drive virksomhed.

Young Business har også som formål at etablere et erfa-netværk blandt de involverede lærere på
partnerskolerne. Metoden har været en række workshops, hvor man har diskuteret lærerroller og
coachkompetencer i en inkubator, metoder for udvælgelse af de små nye firmaer samt mange andre
helt lavpraktiske ting omkring det at etablere og køre et inkubatormiljø. Processen har været formet
som aktionslæring på den måde, at man opstiller teser, afprøver dem «hjemme» på sin egen skole,
evaluerer, justerer og afprøver dem igen. Denne kursusform er særdeles effektiv og motiverende,
og lærerne er hver gang meget spændte på at høre, hvordan det er gået de andre steder og
interesseret i at få nye input med hjem til det kommende arbejde.

Projektet har dog også peget på områder, hvor der skal en meget større indsats til end det er muligt
i projekt Young Business for at forankre inkubation og entreprenørskab fast på skolerne fremover.

Den største «supertanker» der skal vendes er det at få integreret arbejdet med inkubation og
entreprenørskab som en fast del af undervisningen på skolerne. Indtil nu har de involverede lærere
været ildsjæle, der har lagt et stort personligt engagement i arbejdet med inkubationsmiljøet. Nogle
gange har der ligefrem været lidt gnidninger på lærerkollegierne i forhold til de lærere, der har haft
svært ved at se det tværfaglige aspekt i arbejdet med innovation og entreprenørskab og som har
ønsket at fastholde fokus på eget pensum og følt, at eleverne havde for stor fokus på innovation og
entreprenørskab. Her er brug for en forstærket indsats for at få dem med «ombord», og en del af
den indsats vil være at udvikle faglige eller tværfaglige undervisningsforløb, der kombinerer det
almindelige skolearbejde med arbejdet i inkubatorerne.

Mange har set, at vores fremtid ligger i de kreative og videnstunge områder, samt at innovativ og
entreprenøriel tænkning er en vigtig forudsætning for at klare sig i fremtiden. Derfor er der allerede
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nu udviklet mange gode initiativer og værktøjer på området, både når det gælder efteruddannelse
af lærere, uddannelse af vore elever samt også faktisk etablerede inkubationsmiljøer. Viden Djurs
var projektleder på forprojektet Innovation, Iværksætteri og Entreprenørskab, som har kortlagt en
stor del af de mange gode initiativer, der allerede er gennemført i Region Midt. Konklusionen på
forprojektet er derfor, at det, der er brug for nu, ikke så meget er at udvikle flere og nye værktøjer,
men snarere et mere systematisk arbejde med at sikre vidensdeling og en efterfølgende bredere
forankring af de mange gode initiativer og værktøjer, der allerede findes.

Derfor vil dette projekt bygge på de mange erfaringer, der er opsamlet i ovenstående projekter,
foretage nogle koblinger imellem mange gode initiativer og sørge for, at de forankres bredt på
unddomsuddannelserne i regionen. På den måde vil projektet være med til at sikre, at der samtidig
med at der leveres god uddannelse fra vores ungdomsuddannelser også skabes flere entreprenante
og innovative unge, og dermed også flere nye arbejdspladser i vores region.

Indhold:

Projektet har derfor følgende indhold:

1.
2.
3.
4.
5.

Bredere forankring af Young Business modellen
Modellen skal udvides til også at omfatte STX
Modellen skal udvides til også at omfatte EUD
Netværkssamarbejde imellem de nyetablerede firmaer understøttet af expos og camps
Udvidet samarbejde med andre aktører som f. Eks. FFE, Naturvidenskabernes Hus, Insero,
Væksthus Midtjylland, Happy42, Step1 m.fl. I projektplanen indarbejdes, hvor og hvordan
de forskellige aktører kan bidrage til projektets mål om kompetenceudvikling og
netværkssamarbejder.

Ad 1.: Bredere forankring af Young Business modellen

a) erfa-workshops for lærere:
Selvom projekt Young Business ikke slutter før i begyndelsen af 2017, kan vi allerede nu se,
at det har været en succes. Projektets formodning om, at de unge på erhvervsgymnasierne
med den rette hjælp og vejledning kan etablere levedygtige virksomheder holder stik. Et
konkret bevis på dette er det start-up firma fra Learnmark, der for nylig vandt EM i
entreprenørskabskonkurrencen i Svejts! Alene af den grund er det vigtigt at sikre, at
projektmodellen fra Young Business forankres solidt – ikke blot på de deltagende
erhvervsgymnasier, men at ringene bredes ud til STX, EUD og andre erhvervsgymnasier.
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Som nævnt ovenfor, har projekt Young Business i første omgang været båret af en gruppe
ildsjæle på de deltagende skoler. Ildsjælene vil uden tvivl kunne fortsætte med at holde gang
i modellen i lang tid fremover, men for at sikre, at modellen bliver en del af skolernes DNA,
skal der lægges kræfter i at integrere arbejdet med entreprenørskab i den daglige
undervisning. Flere lærere skal kompetenceudvikles, så de kan deltage i arbejdet med
inkubation og entreprenørskab, og flere faglige forløb skal tilrettes, så
entreprenørskabsarbejdet kan integreres i undervisningen. Kompetenceudviklingen vil
foregå som aktionslæring, og de lærere, der har været ildsjæle i projekt Young Business vil
nu få rollen som coaches og inspiratorer i forhold til de nytilkomne i erfa-samarbejdet.
Projektet planlægger at gennemføre 3 lærer-workshops om året, 7 i alt, og med deltagelse
af HHX, HTX, STX og EUD lærere.

b) Fælles udvikling af forløb, der integrerer entreprenørskab i tværfaglige eller faglige
undervisningsforløb:
At udvikle sådanne undervisningsforløb kan være både besværligt og tidskrævende for den
enkelte underviser, især første gang, man skal prøve det. Kan man derimod dele arbejdet ud
på flere personer, der desuden kan give hinanden feedback og sparring undervejs, bliver
opgaven mere overkommelig, og man får hurtigere færdige forløb, der kan afprøves i
undervisningen. Projektet har som mål at udvikle mindst 5 undervisningsforløb, der testes i
løbet af projektperioden. Dette vil give de involverede lærere så meget rutine, at det ikke
bliver en uoverkommelig opgave at fortsætte med at lave nye forløb, som kan deles med
erfa-netværket. Foløbene skal repræsentere alle ovennævnte studieområder.

Ad 2. : Modellen skal udvides til også at omfatte STX

I projekt Young Business deltager 3 HHX og 3 HTX afdelinger, og projektdeltagerne fandt meget
hurtigt ud af, at der ikke kun er kulturforskelle imellem HHX og HTX, men at der også er
kulturforskelle imellem de enkelte skoler. Der var stor enighed om, at man kun kunne nå projektets
mål, hvis man respekterede kulturforskellene – ja, faktisk var det en berigelse at høre de forskellige
tilgange til at nå projektmålet.

På baggrund af disse erfaringer ønsker dette projekt at inddrage STX i projektaktiviteterne. På
erhvervsgymnasierne er der et ønske om, at inkubationsmiljøerne først og fremmest skal føre til
etablering af små nye start-ups. Hos STX forestiller man sig ikke så meget, at inkubationsmiljøerne
skal føre til egentlig virksomhedsetablering blandt eleverne. Man ser nærmere miljøerne som en
metode til at få eleverne til at tænke innovativt og entreprenant.
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Tørring Gymnasium har Nikes Innovative Kitchen og Eccos innovation lab som forbilleder for et
inkubationskoncept i STX-regi. I Nikes ’køkken’ udvikler virksomheden de produkter, der skal
fastholde og udvide kundemassen i fremtiden, og processen handler i sin helhed om alt fra
behovsanalyse over idégenerering til prototypefremstilling. Noget tilsvarende gælder Eccos
laboratorium. Begge steder kan betegnes som tænke’hatte’, som forskellige interessenter tager
plads i for at udvikle en lang række ideer, lige fra brugen af sociale medier, distribution, teknologi
og materiale til design, ressourceafdækning og ikke mindst forestillinger om fremtiden, der er såvel
global som lokal.

Tørring Gymnasium vil med ovenstående som afsæt afklare, hvordan man først og fremmest kan
etablere et inkubationsmiljø på det almene gymnasium, og i den forbindelse hvordan man som
STX kan udvikle arbejdet med innovation og entreprenørskab.

I forbindelse med undervisningen i AT, innovation samt i en vis grad også tværfagligt vil STX
etablere et rum, der kan fungere som fast ’køkken’laboratorium. Det er tanken, at ’køkkenet’
kommer til at indgå i den normale undervisning, så alle elever bliver gjort opmærksom på dets
eksistens og bliver introduceret til eksempler på innovativt arbejde og informeret om, hvordan
man kan søge støtte til sine idé- og produktudviklinger hos de forskellige faglærere. I den brede
vifte, som projekter i et inkubationsmiljø vil udgøre, er der stor sandsynlighed og mulighed for, at
konkrete STX-faglige kompetencer vil blive inddraget: Et eksempel på en prototypeproduktion har
været TGs udvikling af en model for det af Elon Musk introducerede koncept omkring et
hyperloop, en slags flaskeposttog, som i øjeblikket er i gang med at blive bygget i stor skala i USA.

Projektet vil undersøge hvilke særlige kompetencer STX-elever har, og hvordan disse kompetencer
kan bruges mere anvendelsesorienteret i en innovativ proces.

Visionen med et inkubationsmiljø er at skabe en orienteringsforandring hos STX-eleverne, så de
ikke udelukkende vender sig mod allerede kendte karrieremuligheder og bestemte videregående
uddannelser, men med åbent sind stiller spørgsmål til fremtidens mulighedsfelter.

Derudover skal det private erhvervsliv inddrages som eksterne samarbejdspartnere og skal for
eksempel være med til at hjælpe gymnasieeleverne til at se hvordan, man kan gå fra ide til
produkt. Hvis man som elev ikke ligefrem selv er iværksætter, er det vigtigt, at man lærer hvordan
man kan agere entreprenant i organisationen.
Randers Statsskole kobler sig på processen dels for at lære af den og dels for at hjælpe Tørring
Gymnasium med sparring om processen. Randers Statsskole vil først senere etablere eget

Side 8

innovations- og inkubationsmiljø – måske først efter afslutningen af dette projekt, hvorfor dette
heller ikke er medtaget i projektbudgettet.

Ad 3: Modellen skal udvides til også at omfatte EUD

Også EUD skal inddrages i arbejdet med iværksætteri og inkubation, og projektet har valgt at
fokusere på EUD Merkantil/detail, fordi man her har mulighed for samtidig at kigge på et problem,
der er fælles for mange købstæder i regionen, nemlig det stigende antal tomme butikker i bymidten
– og dermed en udvikling, der kunne ende med at blive en selvforstærkende nedadgående spiral:
fordi der ikke længere er et blomstrende handelsliv i bymidten vælger forbrugerne at handle på
nettet og i storcentre – hvilket medfører at flere butikker må dreje nøglen om. Yderligere oplever
butikkerne i købstæderne en faldende interesse blandt de unge for på sigt selv at blive butiksejere,
så det kan være svært at sælge sin butik ved generationsskifte. Viden Djurs i Grenaa vil derfor
sammen med byens handelsstandsforeninger udvikle et koncept for:

a) Hvordan man hjælper unge EUD elever i gang som iværksættere inden for detailområdet,
og
b) Hvordan disse samme unge kan udvikle nye idéer til forretningskoncepter, der vil tiltrække
mange kunder og dermed igen skabe liv i byerne.
I stedet for at indrette et rum på skolen som inkubationsmiljø for eleverne, vil projektet i samarbejde
med de to handelsstandsforeninger finde tomme butikslokaler, hvor de unge kan afprøve forskellige
koncepter i direkte kontakt med kunderne og deres kommende kolleger i detailhandlen, og
handelsstandsforeningens medlemmer stiller sig til rådighed som mentorer, der kan rådgive på alle
de faglige og forretningsmæssige områder. Ud over nytteværdien i rådgivningen opnås også, at
eleverne bliver inddraget i det fællesskab, som driver byens butikker, og som, hvis alt går godt, vil
blive det forum eller ligne det forum, de skal agere i som kommende butiksejere.

Samtidig stiller hhv. Viden Djurs også lærere til rådighed for de unge med faglig hjælp og rådgivning,
og forløbene skal designes, så de passer ind i de unges undervisningsforløb. Dette sikrer også, at
elevernes faglige mål nås i deres uddannelsesforløb.

I forbindelse med udarbejdelsen af modellen satser hhv. Viden Djurs og Learnmark også på, at
mindst 5 elever på hver skole når at afprøve modellen og at mindst 1 iværksætterfirma etableres i
Grenaa i forbindelse med projektet.
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Ad 4: Udvidet netværkssamarbejde imellem de nyetablerede firmaer understøttet af expos og camps

Projekt Young Business har vist, at der er stor interesse for, at de nyetablerede virksomheder på
partnerskolerne mødes og udveksler idéer og erfaringer. Der er stor nysgerrighed med hensyn til at
høre, hvordan andre har gjort og hvilke erfaringer de har fået med markedsføring, virksomhedsdrift
etc. Dette projekt planlægger derfor at gennemføre 1 expo eller camp hvert år for alle de
virksomheder/elever, der har været involveret i projektet på partnerskolerne.

Hver camp vil have et specifikt tema, og til understøttelse af temaet, vil projektet dels bruge egne
kompetencer og dels hente eksterne tjenesteydelser ind i form af kurser, oplægsholdere, værktøjer
og modeller, der bruges på campen. Hver camp planlægges desuden, så der bliver muligheder for,
at de unge kan danne netværk på tværs af uddannelser og skoler, så de efterfølgende kan bruge
hinandens kompetencer. Man kunne for eksempel forestille sig, at en spilvirksomhed fra Grenaa
hjælper en e-handelsvirksomhed fra Horsens med at udvikle et spil, som kan bruges i
markedsføringen i e-handelsbutikken – eller at en e-handelsbutik sammen med et nyudviklet
detailhandelsfirma laver et forretningskoncept, der kombinerer fysisk handel med e-handel.

Projektet vil desuden understøtte netværksdannelsen imellem de unge virksomheder ved at oprette
et virtuelt forum, hvor de kan fortsætte deres idéudveksling i perioderne imellem de fysiske camps.

Endvidere skal disse camps fungere som markedsføring af projektmodellen i forhold til andre
ungdomsuddannelser i regionen. Der vil derfor til hver camp eller expo blive inviteret en række
lokale ungdomsuddannelser.

Ad 5: Udvidet samarbejde med andre aktører som f. Eks. FFE, Naturvidenskabernes Hus, Insero,
Væksthus Midtjylland, Happy42, Step1 m.fl.

Som nævnt ovenfor, findes der allerede mange gode initiativer og værktøjer til understøttelse af
arbejdet med innovation, inkubation og entreprenørskab. Derfor vil projektet indarbejde
eksisterende kursustilbud, kompetencevurderingsinstrumenter og netværk i sin konkrete
projektplanlægning, så f. eks Happy42 bidrager til opkvalificering af de lærere, der skal inddrages i
arbejdet med integration af innovation og inkubation i skolernes daglige drift, FFE´s tilbud vil blive
indarbejdet, når det passer ind i projektets aktiviteter, og på samme måde vil initiativer og tilbud fra
Væksthus Midtjylland, Insero m.fl. blive inddraget. Derfor har projektet også afsat et relativt stort
beløb til inddragelse af eksterne tjenesteydelser.
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Punkt 1. Formål og mål
Punkt 1 nr. 1 Formål

Formålet med projektet er at integrere arbejdet med innovation, inkubation og entreprenørskab
som en fast del af aktiviteten på en ungdomsuddannelse således at det ikke kun er en aktivitet, der
varetages af en lille gruppe af ildsjæle på nogle skoler, men så det bliver en del af skolernes DNA.

Punkt 1 nr. 2 Mål

Langsigtede mål

På langt sigt vil projektet medføre, at ungdomsuddannelserne i regionen er blevet så rutinerede
med arbejdet med innovation, inkubation og entreprenørskab, at de unge efter endt uddannelse er
godt rustet til at arbejde innovativt, enten som medarbejdere i en virksomhed eller som
iværksættere i eget firma. Ungdomsuddannelser, der ikke har været med som partnerskoler i
projektet, har henvendt sig til projektet med henblik på at bruge modellen, da det at arbejde med
innovation og iværksætteri er blevet et vigtigt konkurrenceparameter, når man skal tiltrække unge
til sin uddannelse. Alt dette har medført en stigning i antallet af nyetablerede virksomheder i
regionen på 15%, og en stigning i skabelse af nye jobs og nye jobfunktioner på 20%. Andre regioner,
der har ønsket en lignende udvikling, har overtaget eller justeret modellen og implementeret den i
egne ungdomsuddannelser.

Kortsigtede mål

Projektet har følgende kortsigtede mål:

1. Young Business modellen forankres bredere således at arbejdet med innovation, inkubation og
iværksætteri er en fast del af dagligdagen på de involverede ungdomsuddannelser. STX og EUD
er inddraget i samarbejdet på en måde, der tager hensyn til de forskellige kulturer, der er de
pågældende steder. Dette betyder, at kulturforskellene ikke er en hindring men en berigelse
for alle, der deltager i netværket, for man lærer af hinanden og af de forskellige tilgange til at
arbejde med området på.
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2. Det er ikke længere kun de få ildsjæle på de enkelte skoler, der arbejder med innovation og
entreprenørskab: skolernes samlede lærerkollegier ser det nu som en gevinst at skolerne
arbejder tværfagligt med integration af innovation og entreprenørskab i dagligdagen, og der
udvikles løbende nye spændende undervisningsforløb, som gør indlæringen af det faglige stof
både mere vedkommende og spændende for såvel lærere som elever.
Helt konkret vil der i løbet af projektperioden blive udviklet 5 undervisningsforløb og alle
uddannelsesretninger vil være repræsenteret i et af de udviklede forløb og modellen vil være
implementeret som en del af den måde man arbejder på hos alle projektets partnere.

3. På alle partnerskoler etableres løbende nye firmaer – eller på STX udarbejdes modeller for
systematisk arbejde i innovationsmiljøer og de unge mødes 1 gang om året i camps ellers
expos, hvor der indledes netværkssamarbejder på tværs af skoler og uddannelsesretninger.
Helt konkret medfører det i løbet af udviklingen og afprøvningen af projektmodellen etablering
af i alt 10 nye virksomheder i projektet og desuden et stor antal unge, der er trænet i at
arbejde og tænke innovativt. På STX har mindst 200 unge i løbet af projektperioden deltaget i
innovative arbejdsprocesser i et inkubationsmiljø.

4. Der afprøves en række initiativer og værktøjer som er udarbejdet af andre end projektets
partnere, og de værktøjer og modeller, der fungerer godt i forhold til partnerskolernes arbejde
med innovation og entreprenørskab er indarbejdet i projektets samlede model. Når projektet
slutter, vil det have afprøvet initiativer eller værktøjer udviklet af mindst 5 eksterne aktører (f.
eks. FFE, Happy42, Væksthus Midtjylland etc.)
Når projektet slutter vil der være en færdig modelbeskrivelse, som kan overtages og anvendes
af andre uddannelsesinstitutioner, der har interesse i at arbejde systematisk med innovation
og iværksætteri, og allerede i projektperioden vil projektpartnerne udbrede kendskabet til
projektmodellen i deres respektive netværk.

Når projektet slutter, vil hver partner have præsenteret projektmodel for mindst 1
ungdomsuddannelse hver.

5. Når projektet slutter, vil hver partnerskole have udbygget sit samarbejde med det omgivende
erhvervsliv i en sådan grad, at lærerkollegierne ikke længere opfatter det som noget fremmed
og lidt skræmmende at skulle tage kontakt til erhvervslivet med hensyn til samarbejde om
forskellige aktiviteter. Det vil således være naturligt at bede lokale virksomheder om for

Side 12

eksempel at stille op som mentorer for små nye virksomheder, dommere ved konkurrencer på
camps, gæstelærere om forskellige faglige temaer. Ligeledes vil det også være naturligt for
lokale virksomheder at kontakte skolerne med konkrete forslag til samarbejdsprojekter – for
eksempel afholdelse af ”industry workshops”, hvor elever kommer med
problemløsningsforslag til aktuelle udfordringer, som de lokale virksomheder måtte have.
Som målbart resultat vil hver skole ved projektets udgang have en liste over mindst 10 lokale
virksomheder, som de samarbejder med.

Punkt 2. Målgruppen

Projektets primære målgrupper er lærere og elever på ungdomsuddannelserne.

Projektet vil efteruddanne partnerskolernes lærere til at kunne arbejde systematisk med
innovation, inkubationsmiljøer og entreprenørskab. Læringen vil foregå som aktionslæring, hvilket
betyder, at der afholdes jævnlige erfa-workshops for de involverede lærere. Her gennemgås
forskellige temaer vedrørende de praktiske forhold omkring etablering af innovations- og
inkubationsmiljøer, de faglige samt de specielle kompetencer, lærerne skal have for at kunne
varetage denne nye rolle. Der planlægges med 2-3 erfa-workshops om året i hele
projektperioden, og imellem workshops vil der være et virtuelt forum, hvor de involverede lærere
kan fortsætte udvekslingen af idéer og erfaringer.

Ledelsen på partnerskolerne udpeger de lærere, der skal involveres i projektet, og de planlægger
også lærernes deltagelse rent ressourcemæssigt. Projektet vil på hver erfa-workshop evaluere på
deltagernes tilfredshed med aktiviteterne, og der justeres løbende i forhold til den feedback, som
lærerne giver til projektet. Denne evaluering vil foregå mundtligt, men der vil blive lavet et referat
af hver erfa-workshop, så det dokumenteres, dels i hvor høj grad deltagerne er tilfredse med
projektforløbet, og dels i hvor høj grad projektet formår at justere sine planer i forhold til
målgruppens feedback. Facilitatorer og inspiratorer på projektets erfa-workshops vil være de
lærere, der har været involveret i projekt Young Business’ erfa-workshops. På samme måde vil de
lærere, der har været med i næste runde af erfa-workshops blive ansvarlige for at udbrede
modellen til deres kolleger, så alle partnerskolernes lærerkollegier på sigt kommer til at anvende
modellen.
De lærere der er involverede i projektets erfa-workshops er også dem, der i første omgang
rekrutterer den anden del af den primære målgruppe, nemlig eleverne på
ungdomsuddannelserne. På hver erfa-workshop gives et oplæg til det arbejde, som lærerne fra
partnerskolerne skal afprøve inden næste workshop. I første omgang vil det dreje sig om at
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udbrede viden om modellen til alle deres kolleger – og her vil projektet sandsynligvis inddrage
eksterne eksperter (f. eks. Happy42).
Herefter skal elever udvælges og indvies i arbejdet i de innovative miljøer og i løbet af projektet vil
de udviklede undervisningsforløb blive testet på elever. Desuden mødes de involverede elever på
expos eller camps en gang om året. Målgruppens tilfredshed måles løbende via spørgeskemaer.

Projektets sekundære målgruppe er det omgivende erhvervsliv, som får mulighed for at
samarbejde med innovative og entreprenante unge på forskellig vis. Projektpartnerne vil løbende
evaluere på deres tilfredshed med projektet og så vidt muligt justere i forhold til deres feedback.
Dette vil fortrinsvist foregå mundtligt.

Også landets øvrige ungdomsuddannelser kan siges at udgøre en sekundær målgruppe. Da det er
blevet et konkurrenceparameter i forhold til at tiltrække elever at vise at man arbejder
systematisk med innovation og entreprenørskab, vil andre skoler være interesserede i at arbejde
med den udviklede model.

Punkt 3. Læring

Projektets model skal lære partnerskolerne at arbejde systematisk med innovation, inkubation og
entreprenørskab. Modellen vil blive implementeret som en fast del af den måde partnerskolerne
arbejder på, og alle partnere vil beskrive projektet og dets resultater i deres respektive netværk.
Hver partner vil desuden beskrive projektet på deres hjemmeside, så det vil være muligt for alle
interesserede at følge projektets fremdrift løbende. Desuden vil hver partnerskole forpligte sig til
at arbejde på hver især at få mindst 1 anden ungdomsuddannelse til at interessere sig for at
implementere modellen, enten fuldstændigt eller i justeret format.
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Punkt 4. Effekt og resultatkrav

Ved projektets afslutning vil der være en komplet model for, hvordan man systematisk kan integrere
arbejdet med innovation, inkubation og entreprenørskab på en ungdomsuddannelse. Modellen vil
dække viften af ungdomsuddannelser fra EUD via HHX, HTX til STX, og den vil beskrive hvordan man
arbejder strategisk, pædagogisk og didaktisk for at opnå den optimale synergi imellem fag,
virksomhedskontakt og virksomhedsetablering, og, for STX’s vedkommende det systematiske
arbejde med innovationsprocesser i innovationsmiljøerne.

Af målbare resultater vil der ved projektets afslutning være:

1. Et velgennemført projekt, der har opfyldt de opstillede krav til resultater, og hvor
projektprocessen har været tilfredsstillende for alle projektets partnere.
2. En komplet model for integration af arbejdet med innovation, inkubation og
entreprenørskab på en ungdomsuddannelse. Modellen vil være testet og forankret på 4
erhvervsgymnasier, 1 EUD afdeling og 1 STX, der deltager i projektet, og modellen samt
erfaringerne fra processen kan fungere som manual for andre ungdomsuddannelser, der
ønsker at integrere iværksætteri fagligt og didaktisk i deres uddannelser. Yderligere vil 1
STX have deltaget i og lært af dele af processen, så det efterfølgende vil være forholdsvist
uproblematisk at etablere eget innovationsmiljø.
3. En beskrivelse af efteruddannelsen af de lærere, der skal fungere som mentorer i
inkubatormiljøerne, som mentorer for detailiværksætterne og som facilitatorer i
innovationsmiljøerne på STX. Efteruddannelsen vil blive tilrettelagt som aktionslæring, hvor
der veksles imellem workshops med teoretiske oplæg og efterfølgende afprøvning af
teorien på lærernes hjemskoler i forbindelse med etablering og drift af inkubator- og
innovationsmiljøerne. Lærerne organiserer sig i læringsfællesskaber, som de bruger til
løbende hjælp til problemløsning og erfa-udveksling. Også denne proces dokumenteres, så
metoden efterfølgende kan bruges af andre skoler. Samme erfa-netværk hjælper nye
ungdomsuddannelser med at komme godt i gang med arbejdet med innovation, inkubation
og entreprenørskab og sørger samtidig for, at også de bliver en aktiv del af erfa-netværket.
Netværket forstærkes af en kommunikationsplatform.
4. Som led i efteruddannelsen vil der blive udviklet mindst 5 undervisningsforløb, der skal
sikre integrationen af arbejdet med innovation, inkubation og entreprenørskab på
partnerskolerne. Alle uddannelsesretninger vil være repræsenteret i mindst 1 af de
udviklede forløb.
5. Seks konkrete innovations-/inkubationsmiljøer, et på hver af de deltagende
skoler/afdelinger, hvor der tilsammen ved projektets afslutning vil være skabt mindst 10
nye firmaer. Disse kan have forskellige former og kerneområder, alt efter hvad der passer
bedst på den enkelte skole. Tilknyttet miljøerne er undervisere, der har tilegnet sig de
fornødne kompetencer til at kunne assistere eleverne med at etablere
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virksomheder/arbejde med innovationsmodeller og innovationsprojekter, beskrive
forretningsmodeller og –planer, og hjælpe dem med at gøre deres virksomheder
levedygtige.
6. Et netværk for alle de virksomheder, der etableres i inkubatormiljøerne og herunder også
et samarbejdsnetværk for de elever, der arbejder med innovationsmiljøer. Som
understøttelse af virksomhedsnetværket/innovationsnetværket afholdes hvert år 1
camp/expo med deltagelse af elever fra alle partnerskoler. Netværket forstærkes af en
virtuel kommunikationsplatform.
7. Model for øget samarbejde med virksomhederne i det omgivende samfund. Modellen vil få
form som en slags idékatalog over, hvilke aktiviteter skolerne kan gennemføre sammen
med virksomheder, så både skoler og virksomheder får oplevelsen af en win-win situation.
Skolerne får på den måde mulighed for at deres lærere kan gennemføre konkrete
samarbejdsprojekter med det lokale erhvervsliv, inkubatorvirksomhederne får praksisnær
anskuelighedsundervisning i forhold til virksomhedsdrift, og virksomhederne kan
eksempelvis få nye input til deres produktion eller markedsføring, for eksempel via
afholdelse af ”industry workshops” eller lignende aktiviteter på partnerskolerne. Til
understøttelse af modellen vil hver projektpartner have en liste med hver 10 virksomheder
i deres netværk.
I hele projektforløbet inddrages metoder, værktøjer og modeller udarbejdet af andre aktører på
området hvor muligt.

Endelig vil et resultat være etablering af et helt nyt vækstlag af virksomheder i regionen samtidig
med at vi uddanner vore unge mennesker til at tænke ”entreprenant” og ikke at være bange for at
skabe deres egne jobs i stedet for at vente på at nogen tilbyder dem et. Dette resultat er dog ikke
umiddelbart målbart i stil med de syv ovenstående resultater.

Videnspredning er ikke blevet en selvstændig arbejdspakke i dette projekt. I stedet får hver
partner ansvaret for at udbrede kendskabet til projektet og dets resultater i eget netværk og egen
lokalpresse. Erfaringerne fra tidligere projekter har vist, at det er mere effektivt at lade de lokale
partnere fortælle om egne aktiviteter i deres netværk, frem for at bede dem fortælle en
presseansvarlig i projektet, som så skal formidle nyheden videre til omverdenen.
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Skema til brug for uddybning af mål og resultatkrav

Mål 1

Bred forankring af arbejdet med integration af innovation, inkubation og entreprenørskab på
ungdomsuddannelserne

Resultatkrav
Resultatkrav 1.1

Projektledelse: Et
velgennemført projekt, der
sikrer at alle resultatkrav
opfyldes.

Målemetode

Nedsættelse af styregruppe, arbejdsgrupper og aftaler om
projektets gennemførelse imellem projektets partnere,
herunder ledelsesmæssig ressourceallokering til projektet.
Ultimo 2016 er medlemmer af styregruppe og arbejdsgrupper
udpeget og informeret om projektet.
Ved projektets afslutning forefindes de lovede
projektresultater, projektrapport samt projektregnskab

Mål 2

En komplet model for integration af arbejdet med innovation, inkubation og entreprenørskab på
en ungdomsuddannelse
Resultatkrav

Målemetode

Resultatkrav 2.1

I løbet af projektperioden gennemføres en række erfaworkshops, der fungerer som aktionslæring for de deltagende
En model for
lærere. Hver erfa-workshop vil indeholde mulighed for feedback
efteruddannelsen af de lærere, fra lærerne med hensyn til brugbarheden af
der skal fungere som mentorer workshopindholdet, og der justeres i forhold til feedback.
i inkubatormiljøerne, som
Processen dokumenteres med referat af hver erfa-workshop.
mentorer for
Der planlægges med 2-3 årlige erfa-workshops i
detailiværksætterne og som

Side 17

facilitatorer i
innovationsmiljøerne på STX

projektperioden. Første workshop forventes gennemført i
februar 2017.
Ved projektstart etableres den kommunikationsplatform, der
skal understøtte erfa-samarbejdet for lærerne.

Resultatkrav 2.2

Som led i efteruddannelsen vil
der blive udviklet mindst 5
undervisningsforløb, der skal
sikre integrationen af arbejdet
med innovation, inkubation og
entreprenørskab på
partnerskolerne.
Resultatkrav 2.3

Fem konkrete innovations/inkubationsmiljøer, hvor der
tilsammen ved projektets
afslutning vil være skabt
mindst 10 nye firmaer.
Resultatkrav 2.4

Etablering af
samarbejdsnetværk imellem
eleverne i
inkubationsmiljøerne.

De 5 undervisningsforløb testes på partnerskolerne og der
foretages en evaluering/tilfredshedsundersøgelse i forhold til
de to slutbrugergrupper: lærere og elever. Forløbene justeres i
forhold til evalueringen. Arbejdet med undervisningsforløbene
starter medio 2017, testes i løbet af foråret 2018, justeres og
testes igen i slutningen af 2018, så de færdige forløb kan
medtages i den samlede projektmodel ved projektets
afslutning.
De konkrete miljøer etableres hurtigst muligt efter projektstart
og senest primo 2017, så det vil være muligt at teste de
modeller, undervisningsforløb og værktøjer, som projektet skal
arbejde med.

Netværket etableres bl.a. via gennemførelse af 1 årlig
expo/camp, hvor alle elever/start-ups involveret i
inkubatormiljøerne deltager. Den første camp forventes
gennemført i foråret 2017, og der forventes 3 camps i alt i
projektet. De gennemføres på skift i partnernes lokalområder,
og andre ungdomsuddannelser i lokalområdet inviteres til
campen, så de kan blive præsenteret for projektet og dets
resultater/delresultater. Der oprettes desuden en fælles
kommunikationsplatform, hvor eleverne kan fortsætte erfaudvekslingen imellem de fysiske camps.
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Mål 3

En komplet model for integration af arbejdet med innovation, inkubation og entreprenørskab på
en ungdomsuddannelse
Resultatkrav

Målemetode

Resultatkrav 3.1

Komplet modelbeskrivelse for
integration af arbejdet med
innovation, inkubation og
entreprenørskab på en
ungdomsuddannelse
Resultatkrav 3.2

Model for øget samarbejde
med virksomhederne i det
omgivende samfund

Den færdige model vil beskrive hvordan man arbejder med
innovation, inkubation og entreprenørskab på de
uddannelsesretninger, der deltager i projektet. Modellen vil
efterfølgende kunne bruges som manual af andre
uddannelsesinstitutioner, der ønsker at oprette egne
innovations- og inkubationsmiljøer.
Modellen udvikles løbende i projektet, og arbejdet med
modellen og projektets fremdrift i øvrigt kan følges på
projektpartnernes hjemmesider. Ved projektets afslutning kan
interesserede downloade den samlede model og enten
implementere den direkte – eller justere i den inden den
implementeres. Den færdige model foreligger ved udgangen af
2018. Hver partner har desuden inden projektets udløb lavet en
liste med mindst 10 virksomheder, som de samarbejder med.

Punkt 5. Overvågning af initiativets fremdrift

Projektets koordinator, Viden Djurs, har som en af sine opgaver at sikre at projektet gennemføres i
forhold til den beskrevne tidsplan og at de beskrevne resultater nås. Rent praktisk gøres dette ved
at nedsætte en styregruppe og arbejdsgrupper, at sørge for at disse indkaldes i forhold til
projektets aktiviteter og milepæle, at disse leverer det planlagte arbejde, og i det hele taget at
projektets partner leverer de lovede input til projektet til den aftalte tid.

Projektets fremdrift dokumenteres i 3 statusrapporter til Region Midt i projektets levetid: juni
2017, december 2017, juni 2018

Afsluttende rapport for det samlede projekt, indsendes til Region Midt i december 2018. Denne
rapport vil bl.a. indeholde konklusioner der perspektiverer projektets metoder og effekter, samt
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vurdere, hvilke elementer, der vil kunne overføres til andre ungdomsuddannelser i regionen.
Endvidere vil slutrapporten indeholde en beskrivelse af de udviklede modeller i projektet – alle vil
kunne bruges som manual for andre ungdomsuddannelser, der ønsker at arbejde med integration
af innovation, inkubation og entreprenørskab i deres uddannelser.

Ansøgning del 2
Punkt 6. Beskrivelse af indhold

Feltet vil blive udfyldt efter en evt. bevilling og ske i samarbejde med administrationen i Region
Midtjylland.

Punkt 7. Organisering og aktører

Viden Djurs og projektets partnerne Learnmark i Horsens, Skive Handelsskole, Skive Tekniske
Skole, Tørring Gymnasium og Randers Statsskole vil selv kunne levere en stor del af de
kompetencer, der er nødvendige for gennemførelsen af dette projekt. Dog vil projektet inddrage
gode værktøjer, metoder, kurser og oplægsholdere med ekspertise på området ud fra et ønske om
optimering af ressourcerne – der er ikke grund til at genopfinde værktøjer og metoder, der
allerede er udviklet. Som basis for inddragelsen af eksterne tjenesteydelser bruges rapporten fra
forprojektet: Innovation, Iværksætteri og Entreprenørskab.

Viden Djurs har nu igennem de sidste snart 6 år arbejdet med inkubatorer inden for spilbranchen i
to store KASK-projekter, hvoraf det ene i øvrigt blev udnævnt til Regio Star – dvs. EU’s bedste
projekt i kategorien ”Smart Growth”. Igennem de to projekter har Viden Djurs erfaret, hvor stor en
effekt det har at arbejde systematisk med et inkubatormiljø, hvor de unge ikke blot får tilbudt en
kontorplads, men også professionel sparring i etableringen af deres virksomhed. Ved afslutningen
af KASK-projekt 1 var der 15 gode virksomheder, som kunne leve af deres egen produktion. Viden
Djurs er derfor ikke i tvivl om, at det kan lade sig gøre at få vore dygtige unge gjort til
iværksættere.

KASK-projekterne har fortrinsvis henvendt sig til studerende, eller unge, der var færdige med
deres studier. For gymnasielever og EUD-elever er situationen lidt anderledes. Her er det
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nødvendigt, at arbejdet med innovation, inkubation og entreprenørskab til en vis grad
inkorporeres i uddannelsen pædagogisk og didaktisk, ellers kan det føre til konflikter for eleverne
imellem det at skulle passe sit almindelige skolearbejde og passe sit iværksætterfirma, og hermed
også konflikter imellem de lærere, der er involveret i det innovative arbejde, og dem, der ikke er.
Dette har alle partnere i projekt Young Business erfaret, og netop den erfaring er med til at danne
grundlag for planlægningen af dette projekt.

Learnmark og Skive Handelsgymnasium + Skive Tekniske Gymnasium havde i Young Business
projektet fokus på, at det etablerede inkubationsmiljø skulle have virksomheder, hvor HTX-elever
og HHX-elever arbejder tæt sammen i processer, hvor tekniske færdigheder og merkantile
færdigheder tilsammen skaber slagkraftige og bæredygtige virksomheds-enheder. Som nævnt har
denne tilgang allerede båret frugt for Learnmark i form af en førsteplads ved VM i
entreprenørskab. Disse erfaringer viderebringes i det nye projekt, hvor man vil kombinere dem i
processen med at integrere arbejdet med innovation, inkubation og entreprenørskab yderligere
pædagogisk og didaktisk.

STX vil bibringe partnerskabet en ny tilgang til arbejdet med innovation i inkubationsmiljøer. Som
nævnt er det ikke deres intention at skabe nye virksomheder – selvom de selvfølgelig ikke vil
hindre, at det sker – men deres tilgang er mere en demonstration af, hvordan man kan bruge et
inkubationsmiljø i arbejdet med innovationsprocesser og dermed skabe entreprenante unge. EUD
vil bidrage med en meget praktisk tilgang til arbejdet med inkubation, innovation og
entreprenørskab: der åbnes fysiske pop-up butikker i samarbejde med den lokale
handelsstandsforening, og de unge afprøver dermed praktisk deres idéer om konceptudvikling og
nye forretningsmodeller, der skal skabe mere liv i bymidter. Projektgruppen forventer en god
portion synergi i samarbejdet imellem de tre gymnasieretninger og EUD, hvor de unge vil få
udbredt mulighed for erfaringsudvekslinger og gensidig sparring og dermed også mulighed for at
udvikle og afprøve helt nye idéer.

I hele projektet vil der være et omfattende samarbejde med det omgivende erhvervsliv, og i EUDdelen vil en handelsstandsforening blive direkte involveret i projektets afvikling.

Desuden vil projektet samarbejde med andre aktører på området, så der ikke er risiko for, at der
bruges penge på at opfinde noget, der allerede eksisterer.
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Punkt 7 nr. 1 Styregruppe / projektgruppe

Styregruppe
Styregruppen vil bestå af en repræsentant for hver af partnerne i projektkonsortiet og fungere
som projektets ledelse med projektholder Viden Djurs som leder af styregruppen. Styregruppens
ansvar vil være at overvåge projektets fremdrift og at sikre, at projektet når sine mål til tiden. Hvis
det viser sig, at tidsplan eller budget ikke holder, er det styregruppens opgave at vurdere sagen,
justere projektplanen og fremlægge den justerede projektplan til opdragsgiverne til godkendelse.

Styregruppen skal tilse, at de nedsatte arbejdsgrupper har de fornødne informationer og
kompetencer til at gennemføre de pålagte opgaver, samt at overvåge, om opgaverne faktisk bliver
udført i overensstemmelse med projektplanen.

Styregruppen skal endvidere tilse at projektets kommunikation, internt såvel som eksternt,
fungerer, og træde til med det samme, hvis der skulle opstå en konflikt imellem projektets
partnere.

Det er styregruppens ansvar at indkalde til partner- og arbejdsgruppemøder samt workshops, at
sørge for, at dagsordner til sådanne møder bliver udsendt i rimelig tid inden møderne, at der
under møderne skrives et referat, og at dette udsendes til alle partnere i rimelig tid efter hvert
møde. Ligeledes skal styregruppen udsende referater af egne møder til alle partnere.

Projektgruppe:
Partnerkonsortiet udgøres af 6 erhvervsgymnasieafdelinger (Learnmark og Viden Djurs deltager
med såvel deres HHX som HTX afdelinger), 2 almene gymnasier og 2 EUD Merkantil afdelinger:

1. Viden Djurs – kontaktpersoner: Tove Ingerslev, projektledelse (ti@videndjurs.dk), Morten
Bang Sørensen, HHX og HTX (mbs@videndjurs.dk), Torben Johansen, EUD Merkantil
(tojo@videndjurs.dk)
2. Learnmark – kontaktperson: Hans Hønborg (hjen@learnmark.dk) HHX ogHTX.
3. Skive Tekniske Gymnasium – kontaktpersoner: Hans-Jørgen Pedersen, HTX
(hjp@skivets.dk), Marianne B. Johansen, HTX (MJO@skivets.dk)
4. Skive Handelsskole – kontaktperson: Henrik Neve, HHX (hn@skivehs.dk), Henrik Nyby, HHX
(hny@skivehs.dk)
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5. Tørring Gymnasium – kontaktpersoner: Tanja Huus Gulmann, STX, (th@toerring-gym.dk),
Steen Fiil Christensen, STX, (sc@toerring-gym.dk)
6. Randers Statsskole – kontaktpersoner: Lone Andersen, STX, (la@rs-gym.dk)
Arbejdsgrupper/ansvarsfordeling:

Resultatkrav 1.1
Projektledelse: Et velgennemført projekt, der sikrer at alle resultatkrav opfyldes.
Ansvarlig partner: Viden Djurs
Deltagende partnere: alle.

Resultatkrav 2.1
Udvikling af model for kompetenceudvikling af de lærere, der skal fungere som mentorer i
inkubatormiljøerne, som mentorer for detailiværksætterne og som facilitatorer i
innovationsmiljøerne på STX
Ansvarlig partner for HHX/HTX: Learnmark
Ansvarlig partner for STX: Tørring Gymnasium
Ansvarlig partner for EUD: Viden Djurs
Deltagende partnere: alle

Resultatkrav 2.2
Udvikling af mindst 5 undervisningsforløb, der skal sikre integrationen af arbejdet med innovation,
inkubation og entreprenørskab på partnerskolerne. Forløbene skal dække alle involverede
uddannelsesretninger.
Ansvarlig partner for HHX/HTX: Skive Handelsskole
Ansvarlig partner for STX: Tørring Gymnasium
Ansvarlig partner for EUD: Viden Djurs
Deltagende partnere: alle
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Resultatkrav 2.3
Seks konkrete innovations-/inkubationsmiljøer, hvor der tilsammen ved projektets afslutning vil
være skabt mindst 10 nye firmaer.
Ansvarlig partner: Alle projektpartnere/afdelinger etablerer et innovations- og inkubationsmiljø
bortset fra Randers Statsskole.

Resultatkrav 2.4
Etablering af samarbejdsnetværk imellem eleverne i inkubationsmiljøerne
Netværket etableres bl.a. via gennemførelse af 1 årlig expo/camp, hvor alle elever/start-ups
involveret i inkubatormiljøerne deltager. Den første camp forventes gennemført i foråret 2017, og
der forventes 3 camps i alt i projektet. De gennemføres på skift i partnernes lokalområder, og
andre ungdomsuddannelser i lokalområdet inviteres til campen, så de kan blive præsenteret for
projektet og dets resultater/delresultater. Der oprettes desuden en fælles
kommunikationsplatform, hvor eleverne kan fortsætte erfa-udvekslingen imellem de fysiske
camps.
Ansvarlig partner: Skive Tekniske Gymnasium
Deltagende partner: alle – og specielt den skole i hvis lokalområde campen/expoén skal foregå

Resultatkrav 3.1
Komplet modelbeskrivelse for integration af arbejdet med innovation, inkubation og
entreprenørskab på en ungdomsuddannelse.
Ansvarlig partner for HHX/HTX: Viden Djurs
Ansvarlig partner for HTX: Skive Tekniske Gymnasium
Ansvarlig partner for STX: Tørring Gymnasium
Ansvarlig partner for EUD: Viden Djurs
Deltagende partnere: alle

Resultatkrav 3.2
Model for øget samarbejde med virksomhederne i det omgivende samfund
Modellen udvikles løbende i projektet, og arbejdet med modellen og projektets fremdrift i øvrigt
kan følges på projektpartnernes hjemmesider. Ved projektets afslutning kan interesserede
downloade den samlede model og enten implementere den direkte – eller justere i den inden den
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implementeres. Den færdige model foreligger ved udgangen af 2018. Hver partner har desuden
inden projektets udløb lavet en liste med mindst 10 virksomheder, som de samarbejder med.
Ansvarlig partner: Learnmark
Deltagende partnere: alle

Punkt 7 nr. 2 Ansvar for projektledelse

Den overordnede projektledelse varetages af Viden Djurs og projektlederens opgaver omfatter:
Overordnet projektstyring og monitorering: Varetagelse af denne funktion ligger i projektets
styregruppe, men det er projektlederens ansvar at planlægge funktionen, få den på
styregruppemødernes dagsorden samt at sikre, at der bliver fulgt op på styregruppens
beslutninger.
Det er projektlederens ansvar at indkalde til styregruppemøder, sikre at der skrives referat og at
dette sendes til alle projektpartnere.
På samme måde har projektlederen initiativpligten med hensyn til nedsættelse af arbejdsgrupper,
sikring af disses jævnlige afrapportering til styregruppen samt sikring af, at arbejdsgrupperne
overholder projektets tidsfrister.
Eventuelle konflikter i projektet behandles af styregruppen, men det er projektleder, der har det
overordnede ansvar for løsning af konflikterne. Det betyder også, at hvis projektgruppen ikke kan
opnå enighed om løsningen på et problem eller en konflikt, er det projektlederen, der har den
endelige afgørelse.
Projektlederen tilser, at alle projektets partnere overholder projektets rapporteringsforpligtelser,
såvel statusrapporter som regnskaber.
Den økonomiske projektadministration varetages af projektlederen fra Viden Djurs, der sikrer at
der sammen med statusrapporterne indsendes statusregnskaber, og sammen med slutrapporten
et slutregnskab. Fra projektets start vil projektlederen informere projektets partnere om kravene
til timeregistreringer og anden nødvendig projektdokumentation.

Projektlederen fungerer som kontaktperson i projektet i forhold til Region Midt.
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Punkt 7 nr. 3 Samspil med evt. samarbejdspartnere

Som beskrevet ovenfor vil projektet i et vist omfang inddrage underleverandører hvor det er
relevant. Som udgangspunkt for inddragelse af andre aktører bruges rapporten fra forprojektet
Innovation, Inkubation og Entreprenørskab.
Målet med samarbejdet er at anvende de gode metoder, kurser og værktøjer, der allerede findes
på området fremfor at bruge tid og penge på at udvikle dem (igen). Når projektets ledelse laver
den detaljerede projektplan, vil den samtidig kigge på, hvilke andre aktører, der kan levere gode
bidrag til projektet. Allerede i ansøgningens skrivefase har partnerne kigget på de muligheder som
aktører som FFE, Happy42, Step1, Insero, Naturvidenskabernes Hus m.fl. har på hylderne, men alt
dette planlægges nærmere, hvis projektet godkendes.

Når projektet indgår en aftale med en underleverandør, udfærdiges en kontrakt med beskrivelse
af den ønskede leverance, indholdsmæssigt såvel som kvalitetsmæssigt. Desuden anføres dato og
sted for leverancen, leverancens omfang i timer, samt timepris. Leverandøren får desuden til
opgave at evaluere på deltagernes tilfredshed med leverancen. Forud for kontraktens indgåelse vil
projektledelsen desuden foretage en markedsperspektivering for at finde ud af, om leverancens
pris er realistisk i forhold til andre udbud på markedet. Efter hver leverance vurderer
projektledelsen, om samarbejdet med den pågældende leverandør skal fortsætte.

Punkt 8. Forankring

Projektets fremdrift beskrives løbende på partnerskolernes hjemmesider, og ved projektets
afslutning vil projektets resultater være fast forankrede på de deltagende partnerskoler. Hver
enkelt partner vil søge optimal pressedækning omkring de projektaktiviteter, der foregår lokalt.
Fra projekt Young Business ved vi, at aktiviteter vedrørende innovation og entreprenørskab
medvirker til en positiv opfattelse af en ungdomsuddannelse – og det er derfor et
konkurrenceparameter.
Desuden vil projektgruppen arbejde på jævnlige pressemeddelelser om projektet og dets
resultater, især omkring projektets store events, som er de planlagte camps eller expos for de
deltagende elever.
Samarbejdet med andre aktører på området vil desuden forstærke forankringen af projektets
resultater. Aktørerne vil kunne udbrede kendskabet til projektet til lignende projekter, og dette
projekt stiller naturligvis alle udviklede modeller og værktøjer frit til rådighed for alle andre – og
alle er velkomne til at deltage i projektets fælles aktiviteter. Hver uddannelsesinstitution vil
desuden lægge projektets resultater til fri download på deres hjemmesider.
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Punkt 9. Effektkæde

Aktivitetsmål 1

Output

Kortsigtede mål

I løbet af
projektperioden
gennemføres en
række erfaworkshops, der
fungerer som
aktionslæring for
de deltagende
lærere. Hver erfaworkshop vil
indeholde
mulighed for
feedback fra
lærerne med
hensyn til
brugbarheden af
workshopindholde
t, og der justeres i
forhold til
feedback.
Processen
dokumenteres
med referat af
hver erfaworkshop. Der
planlægges med
2-3 årlige erfaworkshops i
projektperioden.
Første workshop
forventes
gennemført i
februar 2017.

En model for
efteruddannelsen
af de lærere, der
skal fungere som
mentorer i
inkubatormiljøern
e på HHX og HTX

Arbejdet i
innovations- og
inkubationsmiljøe
rne bliver fast
forankret som en
del af den daglige
drift på
partnerskolerne.
Lærerkollegierne
har via
kompetenceudvik
lingen set såvel
faglige som
tværfaglige mål
og ser det
desuden som en
gevinst, at
skolerne arbejder
med innovationsog
inkubationsmiljøe
r

En model for
efteruddannelse
af de lærere, der
skal fungere som
mentorer for
detailiværksætter
ne på EUD
Merkantil

En model for
efteruddannelse
af de lærere som
skal fungere som
facilitatorer i
innovationsmiljøe
rne på STX

Langsigtede mål

Andre
ungdomsuddanne
lser har set
nytteeffekten på
projektets
partnerskoler ved
arbejdet med
innovations- og
inkubationsmiljøe
r, og de er nu i
gang med at
forankre lignende
modeller i egne
institutioner.

Aktivitetsmål 2

Output

Kortsigtede mål

Langsigtede mål

Der udvikles 5
undervisningsforløb,

5 konkrete
undervisningsforl

De udviklede
undervisningsforløb

De 5 udviklede
undervisningsforlø
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der testes på
partnerskolerne og der
foretages en
evaluering/tilfredsheds
undersøgelse i forhold
til de to
slutbrugergrupper:
lærere og elever.
Forløbene justeres i
forhold til
evalueringen. Arbejdet
med
undervisningsforløbene
starter medio 2017,
testes i løbet af foråret
2018, justeres og testes
igen i slutningen af
2018, så de færdige
forløb kan medtages i
den samlede
projektmodel ved
projektets afslutning.

øb, der dækker
alle de
uddannelsesområ
der, der er
repræsenteret i
projektet, og som
vil kunne indgå i
partnerskolernes
faste arbejde med
at integrere
arbejdet med
innovation,
inkubation og
entreprenørskab i
undervisningen.

gør det nemmere for
de deltagende
lærerkollegier at
integrere arbejdet
med innovation,
inkubation og
entreprenørskab
fagligt såvel som
tværfagligt i den
almindelige
undervisning

b vil være gode
modeller for,
hvordan man laver
nye
undervisningsforlø
b, og der udvikles
løbende nye forløb
på alle de
deltagende
uddannelsesområd
er. Da det
etablerede lærer
erfa-netværk
fortsætter med at
fungere også efter
projektets ophør,
vil der være
videndeling med
hensyn til de
udviklede forløb,
hvilket medfører,
at det samlede
antal af gode
undervisningsforlø
b 3 år efter
projektets udløb
når op på mindst
50.

Aktivitetsmål 3

Output

Kortsigtede mål

Langsigtede mål

Der arbejdes med
etablering af konkrete
innovations- og
inkubationsmiljøer

HHX/HTX
innovations- og
inkubationsmiljøe
r, hvor man vil
give adgang dels
til unge start-up
virksomheder og
dels til unge, der
gerne vil afprøve,
om livet som
entreprenør vil
være noget for

Der etableres i løbet
af projektperioden
mindst 10 nye
iværksættervirksomhe
der, og de deltagende
HHX/HTX afdelinger
afprøver innovationsog inkubatormodellen
så godt, at den ved
projektets slutning er
en fast forankret del

Erhvervsgymnasier
ne forsætter deres
arbejde med
innovations- og
inkubationsmiljøer
ne, og unge elever
etablerer løbende
nye små
virksomheder,
heraf vil der være
ca. 5 om året, som
overlever på sigt –
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dem. Konkret vil
miljøerne
servicere 6
HHX/HTX
afdelinger

STX innovationsog
inkubationsmiljø
på Tørring
Gymnasium. STX
vil bibringe
partnerskabet en
ny tilgang til
arbejdet med
innovation i
inkubationsmiljøe
r. Deres tilgang er
primært en
demonstration af,
hvordan man kan
bruge
inkubationsmiljøe
r i arbejdet med
innovationsproces
ser og dermed
skabe
entreprenante
unge.

EUD
Merkantil/detail
vil bidrage med
en meget praktisk
tilgang til arbejdet
med inkubation,
innovation og
entreprenørskab:
der åbnes fysiske
pop-up butikker i

af skolernes
undervisningstilbud.

Ca. 200 STX-elever vil i
løbet af
projektperioden have
arbejdet i et
innovations- og
inkubationsmiljø og
have prøvet at arbejde
innovativt med nye
idéer samt have stiftet
bekendtskab med
samarbejde med
erhvervsvirksomheder
, f. eks. i form af
”industry workshops”

EUD Merkantil/detail
vil i samarbejde med
den lokale
handelsstandsforening
have etableret
innovations- og
inkubationsmiljøer –

og endnu flere
unge har prøvet at
arbejde med
innovation og
inkubation.
Ca. 20 andre
erhvervsgymnasier
vil efter 10 år have
implementeret den
model, som er
udviklet af
projektet.

De deltagende
EUD-elever vil
bruge deres
erfaringer til
projektet til at
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samarbejde med
den lokale
handelsstandsfor
ening, og de unge
afprøver dermed
praktisk deres
idéer om
konceptudvikling
og nye
forretningsmodell
er, der skal skabe
mere liv i
bymidter.
Projektgruppen
forventer en god
portion synergi i
samarbejdet
imellem de tre
gymnasieretninge
r og EUD, hvor de
unge vil få
udbredt mulighed
for
erfaringsudvekslin
ger og gensidig
sparring og
dermed også
mulighed for at
udvikle og
afprøve helt nye
idéer.

typisk i form af tomme
butikker i det lokale
indkøbsmiljø, hvor der
indrettes pop-up
butikker.

etablere egne
butikker samt at
udvikle nye
forretningskoncept
er, der på sigt
sætter gang i
købstædernes
handelsmiljø. Dette
medfører også, at
det bliver
nemmere for
eksisterende
butikker at
foretage
generationsskifte,
for der vil være
unge med interesse
og evner for at
købe deres
butikker. På langt
sigt vil det betyde,
at der etableres 20
nye butikker i de
deltagende
lokalområder.

Aktivitetsmål 4

Output

Kortsigtede mål

Langsigtede mål

Der etableres et
samarbejdsnetværk
imellem eleverne i
Innovations- og
inkubationsmiljøerne
bl.a. via gennemførelse
af 1 årlig expo/camp pr.

Samarbejdsnetvæ
rk imellem
eleverne i
innovations- og
inkubatormiljøern
e.

Hver camp vil have et
specifikt tema, og til
understøttelse af
temaet, vil projektet
dels bruge egne
kompetencer og dels
hente eksterne

På langt sigt
fortsætter
netværkssamarbejd
et imellem
partnerskolernes
innovations- og
inkubationsmiljøer,
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år, hvor alle
elever/start-ups
involveret i
inkubatormiljøerne
deltager. Den første
camp forventes
gennemført i foråret
2017, og der forventes
3 camps i alt i
projektet. De
gennemføres på skift i
partnernes
lokalområder, og andre
ungdomsuddannelser i
lokalområdet inviteres
til campen, så de kan
blive præsenteret for
projektet og dets
resultater/delresultater
. Der oprettes desuden
en fælles
kommunikationsplatfor
m, hvor eleverne kan
fortsætte erfaudvekslingen imellem
de fysiske camps.

tjenesteydelser ind i
form af kurser,
oplægsholdere,
værktøjer mm., der
bruges på campen.
Hver camp planlægges
med muligheder for
netværkdannelser på
tværs af uddannelser
og skoler. F. eks kunne
en spilvirksomhed fra
Grenaa hjælper en ehandelsvirksomhed
fra Horsens med at
udvikle et spil til
markedsføringen af en
e-handelsbutik – eller
en e-handelsbutik
laver sammen med et
nyudviklet
detailhandelsfirma et
forretningskoncept,
der kombinerer fysisk
handel med e-handel.

Projektet vil desuden
understøtte
netværksdannelsen
imellem de unge
virksomheder ved at
oprette et virtuelt
forum, hvor de kan
fortsætte deres
idéudveksling i
perioderne imellem
de fysiske camps.

og efterhånden er
der opsamlet så
meget erfaring
med, hvordan de
forskellige skoler
og
uddannelsesretning
er kan supplere
hinandens
kompetencer og
hjælpe hinanden
med konkrete
udviklingsopgaver,
at der hele tiden
opstår
netværkssamarbejd
er på tværs af
skoler og
uddannelsesretning
er. På den måde vil
der på sigt blive
tale om etablering
af mindst 10 nye
samarbejdskonstell
ationer om året,
der løser mindst 10
konkrete
arbejdsopgaver.

Endvidere vil camps
fungere som
markedsføring af
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projektmodellen i
forhold til andre
ungdomsuddannelser
i regionen, hvilket på
kort sigt medfører, at
mindst 10 andre
ungdomsuddannelser
i regionen
implementerer
modellen.
Aktivitetsmål 5

Output

Kortsigtede mål

Langsigtede mål

Udvikling af model for
øget samarbejde
imellem
ungdomsuddannelser
og det omgivende
erhvervsliv. Modellen
udvikles løbende i
projektet, og arbejdet
med modellen og
projektets fremdrift i
øvrigt kan følges på
projektpartnernes
hjemmesider. Ved
projektets afslutning
kan interesserede
downloade den
samlede model og
enten implementere
den direkte – eller
justere i den inden den
implementeres. Den
færdige model
foreligger ved
udgangen af 2018.
Hver partner har
desuden inden
projektets udløb lavet
en liste med mindst 10

Modellen vil få
form som en slags
idékatalog over,
hvilke aktiviteter
skolerne kan
gennemføre
sammen med
virksomheder, så
både skoler og
virksomheder får
oplevelsen af en
win-win situation.
Skolerne får på
den måde
mulighed for at
deres lærere kan
gennemføre
konkrete
samarbejdsprojek
ter med det lokale
erhvervsliv,
inkubatorvirksom
hederne får
praksisnær
anskuelighedsund
ervisning i forhold
til
virksomhedsdrift,
og
virksomhederne

Når projektet slutter,
vil hver partnerskole
have udbygget sit
samarbejde med det
omgivende erhvervsliv
i en sådan grad, at
lærerkollegierne ikke
længere opfatter det
som noget fremmed
og lidt skræmmende
at skulle tage kontakt
til erhvervslivet med
hensyn til samarbejde
om forskellige
aktiviteter. Det vil
således være naturligt
at bede lokale
virksomheder om for
eksempel at stille op
som mentorer for små
nye virksomheder,
dommere ved
konkurrencer på
camps, gæstelærere
om forskellige faglige
temaer. Ligeledes vil
det også være
naturligt for lokale
virksomheder at
kontakte skolerne

Samarbejdet
imellem
ungdomsuddannels
er og det
omgivende
erhvervsliv er nu
blevet så fast
forankret, at det
indgår som en
naturlig del af den
måde, som
regionens
uddannelsesinstitut
ioner leverer deres
undervisning på.
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virksomheder, som de
samarbejder med.

kan eksempelvis
få nye input til
deres produktion
eller
markedsføring,
for eksempel via
afholdelse af
”industry
workshops” eller
lignende
aktiviteter på
partnerskolerne.
Til understøttelse
af modellen vil
hver
projektpartner
have en liste med
hver 10
virksomheder i
deres netværk.

med konkrete forslag
til
samarbejdsprojekter –
for eksempel
afholdelse af ”industry
workshops”, hvor
elever kommer med
problemløsningsforsla
g til aktuelle
udfordringer, som de
lokale virksomheder
måtte have.
Som målbart resultat
vil hver skole ved
projektets udgang
have en liste over
mindst 10 lokale
virksomheder, som de
samarbejder med.

De kritiske antagelser er:
-

-

-

Partnernes lærerkollegier har i forvejen så travlt med at gennemføre deres almindelige
undervisning, at det også at skulle integrere arbejdet med innovations- og inkubationsmiljøer i
undervisningen vil blive betragtet som en ekstra byrde fremfor en gevinst. Derfor er det vigtigt,
at projektets gennemførelse er forankret hos ledelsen i partnerinstitutionerne, så der kan
allokeres ressourcer til de involverede lærere
Der er en vis berøringsangst fra læreres side, når det drejer sig om at kontakte en virksomhed
og bede den om at levere en ydelse – f. eks i form af et gæsteoplæg for en klasse. Derfor er det
vigtigt at projektet beskriver og afprøver en model for samarbejdet imellem skoler og
virksomheder, så det efterhånden bliver en naturlig del af dagligdagen hos såvel skoler som
virksomheder at man samarbejder
Der har ofte været en vis skepsis fra de respektive uddannelsesområder over for hinanden
med hensyn til udbytte af et samarbejde på tværs af skoler og uddannelsesretninger. Derfor er
det vigtigt, at det via dette projekt demonstreres, hvor stor et udbytte man faktisk kan få ud af
det.
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Punkt 10. Budget
Udgiftsbudget

2015

2016

2017

2018

Projekt
samlet

Resultatkrav 1
Projektledelse: styre- og arbejdsgrupper, aftaler om projektgennemførelse med partnere og underleverandører. Projektadm.:
regnskab og afrapportering, dokumentation af projektak. 855 t.
22
88
88
66
264
Konsulentydelser
0
Andre udgifter: Kørsel til møder, mødeforplejning
1
3
3
3
10
I alt
23
91
91
69
274
Resultatkrav 2.1
Planlægning og gennemførelse af i alt 7 erfa-workshops for lærere på HHX/HTX , STX og EUD. 20 timer pr. lærer pr. workshop, inkl.
forberedelse og efterbehandling.
HHX/HTX, 20 timer*7 workshops*18 lærere*305 kr. pr. time
109
219
327
109
764
STX; 8 lærere*7 workshops*20 timer*329 kr. pr. time
52
105
157
52
366
EUD; 4 lærere*7 workshops*20 timer*277 kr. pr. time
22
44
66
22
154
Konsulentydelser:
0
oplæg/kurser fra relevante eksterne eksperter
25
35
15
75
Andre udgifter
0
Kørsel til møder, mødeforplejning,materialer
11
22
33
11
77
I alt
194
415
618
209
1436
Resultatkrav 2.2
Udvikling og test af undervisningsforløb på partnerskoler:
HHX/HTX, 400*305
22
63
37
122
STX; 400*329
30
80
21
131
EUD; 400*277
22
68
21
111
Andre udgifter: Materialer og kørsel
15
25
15
55
I alt
0
89
236
94
419
Resultatkrav 2.3
Etablering af 5 innovations- og inkubationsmiljøer, inkl. bemanding
Konsulentydelser:
Oplægsholdere/gæstelærere i inkubatormiljøerne
Andre udgifter
materialer, 85.000 kr. pr. inkubator
I alt
Resultatkrav 2.4

15

15

130

130

60

25

25

25

425
580

155

85

335
0
75
0
425
835

44
16
13

132
48
39

10

25

15
15
113

45
45
334

23
23
35
628

23
23
35
3356

Etablering af erfa-nerværk imellem elever: 3 camps/expos, 24 t. pr. lærer pr. camp. 2 lærere pr. partner
HHX/HTX, 144*305*3
44
44
STX; 48*329*3
16
16
EUD; 48*277*3
13
13
Konsulentydelser
inviterede "key note" speakers
5
10
Andre udgifter
transport af elever og expomaterialer
15
15
lokaleleje, materialer, forplejning
15
15
I alt
0
108
113
Resultatkrav 3.1 og 3.2
Modelbeskrivelser, 75 t. à 305 kr.
I alt
0
Revision
0
0
0
Samlede udgifter
232
1283
1213

Side 34

Finansieringsbudget
Region Midtjylland tilskud
Egenfinansiering
Samlet finansering

2015
2016
185,60 1026,40
46,40 256,60
232
1283

2017
970,40
242,60
1213

2018
502,40
125,60
628

Projekt
samlet
2684,80
671,20
3356

Kommentarer til budgettet:
De anvendte timesatser er baseret på undervisningsministeriets timelønssatser for 2016
Timelønssatserne for 2016 er beregnet på baggrund af følgende
- Et årsværk udgør samlet set 1680 timer
- Overhead per årsværk er 150.000 kr. årligt
- Lønsatsen er reguleret med en forventet årlig lønstigning i 2016 på 0,7 %
Område

Årsværk

Erhvervsgymnasier 511.655
Gymnasier
552.908
EUD
465.354

Timesats 2016 i
kr. eks.
overhead
305
329
277

Overhead
2016

Timesats 2016 i
kr. inkl. overhead

90
90
90

394
419
363

Projektet har anvendt timesatsen uden tillæg af overhead.
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Punkt 11. Underskrift

Sted, dato
Grenaa, den 11. august 2016

Ansøgers underskrift:
Niels Ole Svit, Direktør for Viden Djurs
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Bilag
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Budget Spor 3
Udgiftsbudget
Overordnede projektudgifter
Administration Spor 3
Fælles vidensdeling
Revision
Uforudsete
Aktivitet 1
Projektadmin. og projektledelse
Kompetence- og projektudvikling
Afprøvning
Evaluering og implementeringsplan
Spredning af resultater
Aktivitet 2
Planlægning og konceptualisering
Etablering af samarbejdsaftaler
Koordinering af 5 x camps
Facilitering af 5 x camps
Kommunikation med deltagere
Forplejning til camps *
Evaluering
Aktivitet 3
Projektudvikling
Gennemførelse
Forankring
Aktivitet 4
Projektudvikling/-gennemførelse
Transport og projektadministration
Udgivelse af opgavekataloger
Puljer til uddeling på skolerne
Afsluttende events
Aktivitet 5
Projektledelse
Projekt- og kompetenceudvikling
Afprøvning
Regional event
Evaluering og implementeringsplan
Spredning af resultater
Aktivitet 6
Udviklingsfase
Gennemførelsesfase 1
Gennemførelsesfase 2
Aktivitet 7
Ledelse og administration
Udviklingstimer til cases m.m.
Udviklingstimer 1. semester
Afholdelse af 2 x innovationshold
Udvikling af vidensrapport
Grafisk design og opsætning
Aktivitet 8
Introduktionsforløb/databaser
Udvikling af undervisningsforløb
Projektadministration/vidensdeling
Samlede udgifter

2016

2017

2018

Spor 3
samlet

2019

20.000
0
0
13.000

91.000
40.000
0
13.000

72.000
40.000
0
13.000

20.000
0
55.000
14.000

203.000
80.000
55.000
53.000

20.000
225.000
100.000
0
0

40.000
505.000
300.000
0
0

20.000
75.000
47.000
12.000
60.000

0
0
0
0
0

80.000
805.000
447.000
12.000
60.000

29.000
21.000
0
0
0
0
0

0
0
44.000
75.000
10.000
50.000
18.000

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

29.000
21.000
44.000
75.000
10.000
50.000
18.000

25.000
0
0

25.000
184.000
0

0
0
40.000

0
0
0

50.000
184.000
40.000

135.000
10.000
0
0
0

537.000
22.000
175.000
440.000
0

269.000
11.000
0
0
40.000

0
0
0
0
0

941.000
43.000
175.000
440.000
40.000

12.000
200.000
0

22.000
0
0
0
30.000
56.000

0
0
0

0
0

32.000
160.000
266.000
100.000
0
0

0
0

66.000
360.000
266.000
100.000
30.000
56.000

176.000
0
0

290.000
401.000
0

289.000
401.000
401.000

73.000
0
401.000

828.000
802.000
802.000

4.000
46.000
0
0
0
0

0
0
13.000
63.000
42.000
17.000

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4.000
46.000
13.000
63.000
42.000
17.000

32.000
0
22.000
0
15.000
0
4.022.000 1.898.000

0
0
0
563.000

120.000
49.000
32.000
7.651.000

88.000
27.000
17.000
1.168.000

Finansieringsbudget
Region Midtjylland tilskud
Aktivitet 1
Medfinansiering
Aktivitet 2
Egenfinansiering
Medfinansiering
Aktivitet 3
Egenfinansierng
Medfinansiering
Aktivitet 4
Egenfinansiering
Medfinansiering
Aktivitet 5
Egenfinansiering
Aktivitet 6
Egenfinansiering
Aktivitet 7
Egenfinansiering
Aktivitet 8
Egenfinansiering
Samlet finansering

0

0

0

Spor 3
samlet
3.972.000

0

370.000

0

0

370.000

0
0

51.000
50.000

0
0

0
0

51.000
50.000

50.000
0

0
50.000

0
0

0
0

50.000
50.000

144.000
0

188.000
661.000

0
166.000

0
0

332.000
827.000

15.000

192.000

0

0

207.000

0

547.000

530.000

530.000

1.607.000

4.000

80.000

0

0

84.000

30.000
4.215.000

21.000
2.210.000

0
696.000

0
530.000

51000
7.651.000

2016
3.972.000

2017

2018

2019

