
Orienteringsmøde om Iværksættermessen

Torsdag d. 24. oktober 2019



Program
• Velkomst & frokost

• Præsentation af cases: 
• Det lokale - Books - HOT or NOT?
• Det nationale - Designprocesser og skaberdrømme
• Det globale - 21 to 21

• FIRE-modellen
• Forståelsesfasen: Opgaver i klasse/årgangsteam
• Idefasen: Individuelle øvelser samt samarbejde på tværs af skolerne 

• Hjemmesiden

• Forløb på Minuddannelse

• FIRE-modellen fortsat
• Realiseringsfasen: Planlægning af forløbet i eget team
• Evalueringsfasen: I eget team - Hvad er det vigtigst at give mest tid til

• Kaffe og kage i mens

• Fælles opsamling, vigtige informationer og tak for i dag 



Hvad er Iværksættermessen



Hvorfor Iværksættermessen?

• At understøtte lærerne i arbejdet med innovation og entreprenørskab

• At give eleverne en autentisk oplevelse

• At styrke elevernes 21st skills

• At støtte lærerne i overordnede faglige tiltag



Tværgående tema

• 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/






































Idéfasen - opgave

• Tænk ud ad boksen

• Ikke baseret på viden

• Begræns dig ikke af kendte 
rammer som fx økonomi, fysisk 
love

• Bliv inspireret af andre

• Tag dig god tid

• I har 10 min



Quiz & byt



Hjemmesiden

http://iværksættermessen.dk/


Forløb i Min uddannelse



Realiseringsfasen

• Teamets tid til at planlægge 
forløbet for eleverne

• Tag kaffe og kage i mens 



Evalueringsfasen



Hvad er det vigtigste eleverne får tid til?



Elevdag på Køge Handelsskole

Torsdag d. 22. januar

Husk at tilmelde jer



Tilmeldingsfrist for vinderprojekter

Fredag d. 31. januar



Messen d. 7. februar på Asgård Skole

• Der vil på messen være tre aktiviteter; I og jeres elever skal deltage i 3 
aktiviteter – 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 

• At deltage i én workshop 

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



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.



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.)



Gode råd

• Aftal hvem der gør hvad

• Tal med jeres kollegaer
• Hvad gjorde de sidste år

• Hvad skal ”vi” være opmærksomme på

• Andet?



Tak for i dag


