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Hvorfor	er	entreprenørskab	vig&gt?	



Mål	for	Fonden	for	Entreprenørskab	

Målet er, at flere kompetente elever og studerende i Danmark på sigt vælger at 
starte egen virksomhed eller hjælper etablerede virksomheder med at udvikle og 
se potentialet i innovationsprojekter. 

Business 

Education 

Government 



Uddannelse er (ud over forældres opdragelse) den 
mest effektive måde at fostre en iværksætterkultur 
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Iværksætterpanelet fokuserer også på talent 



•  Danmarks konkurrenceevne styrkes ved at påvirke interessen for og 
kompetencer i iværksætteri, selvstændighed og innovation. Dette gøres 
mest effektivt gennem indsats i uddannelsessektoren.  
 
•  Entreprenørskab som en naturlig del af unges uddannelse vil dermed 
medvirke til at gøre Danmark til et af de førende europæiske lande, hvad 
angår intraprenør- og entreprenørskab.  

•  Entreprenørskab har størst effekt, jo tidligere og jo flere gange unge møder 
det under deres skole- og studietid. 

•  Entreprenørskabsundervisning øger sandsynligheden for at unge starter 
egen virksomhed.  

Hvorfor	er	entreprenørskab	vig&gt	i	uddannelserne?	



Bestyrelse 
Formand: Lars Nørby Johansen 
Næstformand: Torben Laustsen, Nordea
 
Den samlede bestyrelse 
 
Repræsentantskab 
Formand: André Rogaczewski, Netcompany 
Næstformand: Ulla Brockenhuus-Schack, Seed Capital 
 
Det samlede repræsentantskab 

Fonden for Entreprenørskab



Partnere 
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Strategiske	spor	for	arbejdet	med	entreprenørskab	i	uddannelserne	



Tre	strategiske	sigteliljer	

Udbredelse:  
Målet er, at alle unge møder entreprenørskab 
min. én gang på hvert uddannelsesniveau 

Kvalitet:  
Lærere og undervisere skal være klædt fagligt på 
til at bruge entreprenørskab i undervisningen. 
Det kræver en stor efteruddannelsesindsats. 

Katalyserende aktiviteter: 
Fokus på overgangen fra studieliv til 
arbejdsmarked fx 
-  Inkubationsmilijøer 
-  Mikrolegater til studerende 
-  Konkurrencer 
-  Mentorordninger 



Udbredelse:  
Stigning i antal elever og studerende der modtager entreprenørskabsundervisning 



Grundskolen: 



Udbredelsen af entreprenørskabsundervisning for grundskolen 
fordelt på kommuner: 



Ungdomsuddannelserne: 



Andel entreprenørskabselever på de forskellige uddannelsesretninger: 



De videregående uddannelser 



Andel entreprenørskabsstuderende fordelt på type af videregående uddannelse: 



Udbredelse	sker	gennem	

•  Gratis undervisningsmaterialer til 
skoler og ungdomsuddannelser 

•  Rådgivning og vejledning til skoler 
 
•  Entreprenørskabsprogrammer med 
konkurrencer 

•  Fondsmidler til skoler/uddannelser 
 



Undervisningsmaterialer fra ABC til PhD 



Entreprenørskabsprogrammer:  
Fra 6. klasse til videregående uddannelser 



57,6	millioner	kroner	.l	687	afslu4ede	projekter	



Kvalitet	

•  Udvikling og afholdelse af efteruddannelse 
for lærere og undervisere. 

•  Rådgivning og vejledning til skoler, 
uddannelser, kommuner, ministerier etc. 
 
•  Fonden er nationalt videncenter  

•  Internationalt anerkendt for forskning i 
effekterne af entreprenørskabsundervisning 

•  Udgivelse af faktaark, analyser, 
effektmåling etc. flere gange årligt 

 



Efteruddannelse af ca. 4500 lærer og undervisere i 2017 



Rig&g	mange	andre	ekstra	curriculære	&lbud	



Katalyserende	ak&viteter	

Mikrolegater – effektkæde: 
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Men hvad er effekterne ? 



Stigning i antal iværksættere under 25 år 



Konklusion 

•  Det går den rigtige vej med udbredelsen af entreprenørskab i uddannelserne, omend 
der stadig er lang vej igen på flere områder. 

•  Der foreligger fortsat et stort arbejde med undervisernes og ledelsernes kompetencer 
og institutionernes strukturer. 

•  Manglende viden om kvalitet og effekter i de ekstra curriculære tilbud. 

•  Mange uddannelsespolitiske initiativer er taget, men implementering mangler. 



Politisk ønskeliste 
Udbredelse  
•  Videregående uddannelser: Målsætninger om entreprenørskab skal prioriteres og indgår tydeligt i institutionernes rammekontrakter. 
•  Iværksætteri skal have mere fokus og tydeligere plads i EUD.  
•  UVM’s centrale dokumenter i grundskolen opdateres og forsimples således at de afspejler den nyeste viden og udvikling. 
•  Gymnasierne har et behov for en overordnet begrebsramme for arbejdet med innovation i deres uddannelsesretninger. 
 
Kvalitet 
•  Alle undervisere skal deltage i formel- eller uformel efteruddannelse i entreprenørskab inden 20xx  
•  Alle uddannelsesledere skal deltage i formel- eller uformel efteruddannelse i entreprenørskab inden 20xx 
•  Entreprenørskab skal væsentligt tydeligere ind i læreruddannelsen  
•  Entreprenørskab indgår i adjunkt pædagogikum  
•  En forpligtelse af CFU og UCérne for at øge udbuddet af kurser og efteruddannelse 
 
Katalyserende aktiviteter 
•  Der mangler en samlende indsats og en videncenteraktivitet på det ekstra curriculære område  
•  Videregående uddannelser bør måles på hvor mange af deres studerende som starter egen virksomhed under studiet og kort efter de er 
dimitteret. Dette skal være på linje med andre beskæftigelsesmålsætninger. 
•  Innovationsfonden skal ikke levere tilbud til elever eller studerende, men til forskere mfl. Andet bidrager blot til manglende overblik for 
de studerende. 
•  Danmarks internationale innovationscentre skal hvert år gratis tilbyde mindst en studietur for undervisere og mindst en gratis studietur 
til 10 student-startups med fokus på entreprenørskab og iværksætteri. 
 
•  Alle medier som modtager statens mediestøtte skal levere indhold som positivt fokuserer på at påvirke den danske iværksætterkultur. 
•  Sikre prioritering i embedsværket således at politiske ambitioner opfyldes og prioriteres. 
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