
REG LAB seminar 29. nov. 2018 

ZBC - Zealand Business College 
v/ Anne Bahn Eghøje  



 
 
 
Case fra det: 
  
Merkantile område 
 
 

Video 
power-
point / 
flipped 

learning 

Anden lærerrolle – 
forskellige lærerarenaer 

Lærer = 
sparring 

Konkur-
rencer 

Uddanner elever til at tænke selvstændigt  

Med-
indflydelse 
på egen 
læring 

Kan se de 
kan bruge 

det 
Høj 

motivation 

Skal finde 
svarene 

selv 
Stor succes – ex. ordblinde 

glemmer de er ordblinde fordi 

metoden er anderledes 
Anden 

relations-
dannelse til 

eleverne 



Mo#va#on	for	arbejdet	med	entreprenørskab/
iværksæ7erkompetencer	på	ZBC 

•  At fremme elevernes evner og kompetencer til at tænke innovativt og i innovative 
processer 

•  At der i høj grad arbejdes med entreprenørskab ud fra en praksisorienteret tilgang 
•  At eleverne lærer sammen, samt reflekterer over og efterfølgende kan begrunde 

deres valg af løsning 
•  Vi forsøger i videst muligt omfang, at samarbejde med omverdenen sådan, at 

eleverne arbejder med løsninger, der har betydning for en virksomhed, en 
organisation, en forening eller lignende 

  



Projekt Undervisning i iværksætteri - UIIV 
 

ü  Flere unge skal starte egen virksomhed 

ü  Kvinder har et særligt fokus 

ü  Udvikling af undervisningsmateriale 

ü  Additionalitet - VIGTIGT  

ü  Elever på Erhvervsskoler – EUD og 

gymnasiale uddannelser 

ü  Aldersgruppe 18-25 år 



Hvorfor iværksætteri i undervisningen??? 

1.	Eleverne	får:		
-	Kompetencer	/l	forretningsforståelse	og	
genera/onsski8e!		
-	Ledelseskompetencer!		
-	Viden	om	hvad	der	skal	/l	for	at	lykkes	med	
en	virksomhed!		
-	Mo/va/on	for	læring	 
-	Lyst	og	mod	/l	at	starte	egen	virksomhed	

2. Uddannelserne får:  
- Fokus på iværksætteri i uddannelserne 
- Motiverede elever, med drømme og 
ambitioner om virksomhedsdrift 
- Branding af skolen - på forkant med 
tendensen i samfundet 
-Tilvalg af erhvervsfaglige og gymnasiale 
uddannelser 

3. Brancherne og virksomhederne får:  
- Tiltrækning af elever til brancherne  
- Fornyelse af brancherne  
- Initiativrige medarbejdere 
- Unge mennesker, der har øje for god 
karriere gennem generationsskifte!  
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Partnere i projektet: 



Få mere information her:  www.uiiv.dk 
Anne Bahn Eghøje 
Projektleder 
Mail: abeg@zbc.dk 
Mobil: 2844 2029 

Luise Snitgaard 
Projektsekretær 
Mail: lusn@zbc.dk 
Mobil: 3193 5602 

 
 
Projektet er finansieret under: 
 
Den nationale pulje af strukturfondsmidler via: 
Den Europæiske Socialfond med 7.431.430,70 kr. og 
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling med 
4.288.357,80 kr., her i støtte på 2.047.128,00 kr. fra 
Region Sjællands erhvervsudviklingsmidler fra 
Vækstforum Sjælland.  
 
 


