
Introduktionskursus i innovation forud for Iværksættermessen

D. 25. oktober 2018



Program
• 11.00-11.10 - Velkomst

• 11.10-11.40 - Iværksættermessen - hvorfor og hvordan?

• 11.40-12.30 - Planlægning i eget team og mulighed for sparring

• 12.30-13.00 - Frokost

• 13.00-16.00 - Workshop i Scratch og innovation (kaffepause indlagt)



Iværksættermessen

https://youtu.be/AHF_uNDu17A


Hvorfor

• I innovation og entreprenørskab skal eleverne tilegne sig viden om 
innovation, entreprenørskab og kreativitet, der gør dem i stand til og 
giver dem forståelse for at omsætte viden til produkter af værdi for 
andre.

• Innovation og entreprenørskab er orienteret mod varierede og 
praksisorienterede undervisningsformer. Der er fokus på elevernes 
kompetencer til at skabe, udvikle og handle. Innovation og 
entreprenørskab lægger vægt på elevernes proces og evner til at 
organisere, kommunikere og samarbejde.



Hvordan?

• Problemløsning og innovation

• Kollaboration

• IT og læring

• Videnskonstruktion

• Kompetent kommunikation

• Selvevaluering

Link til elevnøgler

http://info.21skills.dk/elevnoegler/


Vurderingskriterier



Forløb i Min uddannelse



Hjemmesiden

http://iværksættermessen.dk/


Facebook
Og Instagram

https://www.facebook.com/ivaerksaettermessen/


Elevdag på Køge Handelsskole

Tirsdag d. 22. januar



Messen d. 7. februar på Asgård Skole

• Der vil på messen være tre aktiviteter; I og jeres elever skal deltage i 3 
aktiviter – dog ikke de elever, der står på stand. 

• Hver aktivitet varer ca. 50 min.

• De tre aktiviteter er
• At se egen og andre klassers oplæg på messen (i hallen)
• At høre et oplæg om fremtiden med teknologi – ved Lars og Morten fra 

EduGaim
• At deltage i én workshop 

• I vil få tilsendt et skema først i uge 6, med en tidsplan for jeres klasse



Forventninger til jer – lærerne 
• Før messen:

• At I har læst de udsendte 
materialer
• At I har gennemgået 

dagen med jeres klasse
• At I har talt med din 

klasse om jeres 
forventninger til dem og 
italesat den ønskværdige 
opførsel

• På messen:
• At I hjælper jeres vindergruppe med at gøre 

sig klar mellem kl. 8.30 og 9.00.

• At I efterfølgende er sammen med resten af 
klassen – de elever, der ikke står på stand

• At I sørger for, at I følger den tidsplan, som I 
får sendt på mail, således, at I er til oplæg 
og workshop mm. til tiden – I får stillet et 
par lokale guider til rådighed ved dagens 
start, som vil følge jer resten af dagen.

• At I italesætter eventuel uhensigtsmæssig 
opførsel hos egne eller andre elever

• At I hjælper til med at samle elever og få ro 
(fx ved oplæg, prisoverrækkelse osv.)



Cases 2019

DET LOKALE

http://iværksættermessen.dk/detnaere/
http://iværksættermessen.dk/dettaette/
http://iværksættermessen.dk/detglobale/


Inspiration til planlægning

Link til plan for ivæksætter-ugen fra Skovboskolen >her<

http://iværksættermessen.dk/wp-content/uploads/2017/10/Plan-for-iv%C3%A6ks%C3%A6ttermessen-2018.docx


Pause



Tak for i dag



Spørgsmål?



Dagen

• Kl. 8.30-9.00 – opsætning af stand

• Kl. 9.00-9.20 – Velkomst og åbning af messen ved Jacob Mark og 
Christiane

• 9.30-12.30 – Gruppefremlæggelser for dommerne og aktiviteter for 
de elever, der ikke står på stand

• 12.30-13.00 – Frokost

• 13.00-13.30 – Vinderne offentliggøres og præmieoverrækkelse. Her 
efter fællesoprydning
• Vær obs. på at vinderne, først må pakke sammen, efter at de har givet 

interview.


