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Eksperimentér i ”entreprenørskabskøkkenet” 
 

Har du brug for inspiration og værktøjer til, 

hvordan du kan tone egen 

undervisningspraksis og egne fag ud fra en 

entreprenørskabstilgang? Vil du lære mere 

om evaluering af entreprenørskabsforløb? 

Projekt Entreprenørskab i uddannelserne 

inviterer dig og dine kollegaer til to-dags 

workshops om entreprenørskabsundervisning 

i relation til egen praksis.   

Formålet med workshoppen er, at 

deltagerne udvikler, afprøver og evaluerer 

et selvvalgt undervisningsforløb, der kan 

indgå i egen praksis. Efter de to workshops 

vil deltagerne være endnu bedre til at 

eksperimentere med 

entreprenørskabsundervisning og evaluere 

entreprenørskabskompetencer.  

 

Workshoppens målgruppe 
Workshoppen er målrettet undervisere, som 

har erfaring med undervisning i og med 

entreprenørskab/innovation.   

Undervisere fra de følgende 

uddannelsesinstitutioner kan deltage: 

Erhvervsakademi Aarhus, Erhvervsakademi 

Dania, Erhvervsakademi MidtVest, Aarhus 

Maskinmesterskole, Aarhus Universitet og 

VIA Universitet College.  

Dag 1 indeholder: 

– Oplæg: teoretisk fundament for 
entreprenørskab og innovation i 
undervisningssammenhæng  

– Forståelse for samt valg af forskellige 
procesmodeller inden for entreprenørskab 

– Udvikling af kort entreprenørskabsforløb 
til egen uddannelse med afsæt i en valgt 
model (arbejde med egen udfordring) 

To-dags workshops til undervisere 
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– Afprøvning af forløbet 

– Gensidig evaluering; herunder fokus på 
feedbackprocesser 

Der vil være hjemmearbejde før og mellem 

de to workshops. Den anden workshop 

afholdes et par uger efter den første. 

Dag 2 indeholder: 

– Fokus på evaluering: oplæg om, hvordan 
undervisere og studerende kan arbejde 
med at evaluere 
entreprenørskabskompetencer 

– Underviserrollen i entreprenørielle 
undervisningsforløb 

Dit konkrete udbytte af at deltage i to-

dages workshoppen:  

– Overblik over forskellige metoder samt 
erfaring med konkrete værktøjer inden 
for entreprenørskabsundervisning. 

– Erfaring med at træffe et nuanceret valg, 
når det gælder entreprenørskabsmetoder, 
der giver mening at anvende i din 
undervisning. 

– Inspiration til videre arbejde med emnet. 

 

 

 

 

 

Undervisere 

Erfarne facilitatorer fra projekt 

Entreprenørskab i uddannelsernes taskforce i 

kompetenceudvikling. 

Pris 

De to workshops er gratis for undervisere og 

uddannelsesledere. Projektet finansierer dog 

ikke timer til deltagelse, transport eller 

forplejning under workshoppen.  

Tid og sted 

Hver workshopvarer syv timer (fra 9 til 16 

eller efter aftale) og afholdes på din 

uddannelsesinstitution og campus. 

Ring, eller skriv til Helle Meibom Færgemann 
60 20 26 21, hmf@tdm.au.dk for at høre 
mere og event. aftale et indledende møde 
om workhoppen på din uddannelse.  
Workshoppen afholdes i perioden 1. august 
2018 – 30. juni 2019.  

Mere information om workshoppen 

Workshoppen udvikles og gennemføres som 

en del af Projekt Entreprenørskab i 

uddannelserne under indsatsområdet 

Kompetenceudvikling for undervisere inden 

for entreprenørskabsundervisning. 

Læs mere information om projekt 

Entreprenørskab i uddannelserne på eiu.dk, 

og se, hvordan du og dine studerende kan 

deltage i entreprenørskabsaktiviteter.   

Hvis du har spørgsmål om projektet, kontakt 

projektleder Erik Løvgren Brejner, 

elb@via.dk. 

 

 

 


