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Hjørring gymnasium & HF, Thy-Mors VUC & HF, 
Aalborghus gymnasium, Hasseris gymnasium, Aalborg 
Handelsskole, Erhvervsskolerne Aars, EUC Nordvest  
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ANMODNING OM PROJEKTÆNDRING 

Projektet Iværksætteri og jobskabelse har til formål at opkvalificere undervisere og  
elevers entreprenørielle kompetencer igennem et 3-årigt kompetenceudviklingsforløb.  

For at kunne realisere en optimal læringsproces igennem projektet og løse problemstillinger, der er 

opstået i projektets opstartsfase, vil vi anmode om en strukturel ændring af den oprindeligt skitserede 

projektplan. I følgende beskrives den nuværende struktur, den økonomiske problemstilling, den 

indholdsmæssige problemstilling, forslag til strukturændring samt plan for realisering af 

aktivitetsbeskrivelser.  

 

NUVÆRENDE STRUKTUR 
Ved første projektskitsering er projektplanen delt op i tre faser (se model 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1 indbefatter etablering af samarbejde mellem undervisere og iværksætterkoordinatorer med henblik 

på at udfærdige 10 entreprenørielle forløbsbeskrivelser.  

 

Fase 2 indbefatter udvikling af entreprenørielle kompetencer i eksisterende undervisning med 

udgangspunkt i integration af ovenstående forløbsbeskrivelser samt kompetencesikring i form af 

koordinatorsupervision i undervisningen. Derudover involveres eksterne virksomheder i fase 2 med henblik 

på at skabe virkelighedsnære cases i de opkvalificerende undervisningsforløb.  

 

Fase 3 indbefatter udvikling af entreprenørielle kompetencer i eksisterende undervisning samt 

projektafslutning.  

 

Grundet den økonomiske synergi mellem fondsstøtte og egenfinansiering samt undervisernes virkelighed, 

der er baseret på allerede planlagte undervisningsforløb, vil ovenstående struktur give udfordringer af 

både finansiel og indholdsmæssig karakter – særligt i første projektfase.  
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ØKONOMISK PROBLEMSTILLING  

Der er i det oprindelige budget lagt op til, at egenfinansiering i alt udgør 909.573,42 i første 

regnskabsperiode (februar 2018) og når et niveau, der svarer til 1.819.146,84 kr. i anden regnskabsperiode 

(aug. 2018). Begge beløb er beregnet som egenfinansiering i form af undervisertimer. Som følge af, at 

underviserne er i gang med forløb, der blev tilrettelagt før projektets tilblivelse, kan vi allerede nu se, at 

partnerskolerne får svært ved at tage den nødvendige tid ud af undervisernes skemaer. Derfor ligger 

kerneopgaven i praksis hos iværksætterkoordinatoren i første og igangværende projektår. Vi lægger 

hermed op til, at koordinatoren gives mulighed for at involvere både undervisere og elever inden for de 

første to regnskabsperioder. Via komprimerede undervisningsforløb vil dette resultere i, at undervisere og 

elever bliver testpersoner for iværksættermetode- og teori i første projektfase. 

Iværksætterkoordinatorerne har på nuværende tidpunkt brugt deres timer på at lave foreløbige 

beskrivelser, researche om iværksætteri og relatere emnet til fagene på de enkelte skoler. De er således 

klar til (og nogen allerede i gang med) at involvere først undervisere og dernæst elever i projektet. Dermed 

vil vi anmode om, at vi allerede i første årsforløb inddrager elevunderhold som del af egenfinansieringen i 

projektet. Dette vil lette omfanget af undervisernes tidsmæssige inddragelse og give mulighed for, at 

elever møder iværksætteri tidligt i projektforløbet. Da koordinatorernes belastning er høj, og 

egenfinansieringen er lav i første projektfase, vil ovenstående medføre, at en del af egenfinansieringen 

hentes hjem i senere projektfaser. Det er på alle skoler gældende, at der sættes ekstra ind på 

undervisertimer og elevunderhold som projektet skrider frem, og at andelen af egenfinansiering og 

medfinansiering dermed vil have udjævnet sig ved afsluttende indrapportering i år 2020. Se nedenstående 

model for overblik over finansiering: 
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INDHOLDSMÆSSIG PROBLEMSTILLING 

De i projektansøgningen planlagte forløb er beskrevet som 20 – 40 ugers forløb med et gennemsnitligt 

elevunderhold på 33,5 timer. Ved strukturændringen vil disse forløb ændre sig, så der i første projektår 

arbejdes med hackathons af 7 – 16 timers varighed. De korte forløb vil medføre, at elever og undervisere 

bliver introduceret for de metoder, der danner basis for projektfase 2 og 3. Derfor betragtes projektfase 1, 

der løber fra aug. 17 – aug. 18, som et forberedende pilotår, hvor uddannelsesinstitutionerne gøres 

fortrolige med projektets formål og formalia og samtidig får mulighed for at afprøve entreprenørielle 

metoder i klasseværelsernes praksis. Dette vil kvalificere efterfølgende projektårs undervisning og give 

mulighed for at arbejde med en iterativ anskuelse af læringskurven. I forlængelse heraf vil første 

projektfase henvende sig til en bred målgruppe, der har et kort (primært metodebaseret) forløb. I 

projektfase 2 og 3 vil vi gå i dybden med emnet iværksætteri med henblik på at lave gennemarbejdede 

forløbsbeskrivelser, der kan bruges og genbruges efter projektets afslutning. Vi vil argumentere for, at 

bevægelsen fra kvantitet til kvalitet stemmer overens med projektets øvrige målsætning og repræsenterer 

en struktur som bunder i, at projektets indhold kvalificeres løbende

 

 

 

 

 

RESULTATER 

Den nye struktur vil allerede i projektfase 1 skabe vekselvirkning mellem metodisk læring (hackathons), 

teoretisk læring (iværksætterundervisning) og praktisk læring (inddragelse af virkelighedsnære cases og 

eksterne virksomheder). I sidste ende vil ændringen medføre en stigning i antallet af iværksætterelever og 

et fald i det gennemsnitlige timeforbrug pr. elev. Det vurderes ydermere, at den nye struktur overordnet 

set vil resultere i følgende ændringer:   

 

RESULTAT, OPRINDELIG PROJEKTSTRUKTUR  

 Projektplatforme: 4 

 Forløbsbeskrivelser: 10 

 Casebeskrivelser: 20 

 Ledelsesartikler: 6 
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 Antal iværksætterundervisere: 168  

 Antal iværksætterelever: 1680  

 

RESULTAT, NY PROJEKTSTRUKTUR  

 Projektplatforme: 7 

 Forløbsbeskrivelser: >14 

 Casebeskrivelser: 28 

 Ledelsesartikler: 6  

 Antal iværksætterundervisere: 168 

 Antal iværksætterelever: >2000

 

Som ses af ovenstående resultatmåling, vil strukturændringen ikke have negative konsekvenser i forhold til 

opfyldelse af effektmål. Dog vil der være tale om, at projektet gradvist tager til i intensitet, og at partnerskolernes 

iværksætterkoordinatorer vil have en mindre retningsgivende rolle som projektet skrider frem. Dette da 

underviserne som følge af projektets fremdrift bliver iværksætterambassadører og kan sparre med deres kollegaer i 

tilblivelsen af den entreprenante skole. Den faglige belastning hos iværksætterkoordinatoren vil dermed for langt de 

fleste skoler være størst i første og igangværende fase, hvorefter koordinatorens opgave primært vil ligge i 

forløbstilretning samt supervision og sparring.  

 

For at sikre at første projektår skaber brugbare resultater, har partnerskolerne indgået følgende aftaler: 

1) Hjørring gymnasium & HF bliver testskole. Hjørring gymnasium & HF, der har været involveret siden 

projektets start, har mulighed for at udvikle et 10 ugers forløb i projektets første fase. Da måleredskabet 

OctoSkills lige er blevet udviklet, forventes det, at værktøjets funktioner vil blive justeret løbende. For at 

mindske omfanget af komplikationer i forbindelse med brugen af OctoSkills, vil Hjørring gymnasium & HF 

fungere som testskole på effektmålingsniveau. Vi håber, at denne tilgang vil give os et færdigudviklet 

redskab, der kan benyttes, når de øvrige partnerskoler er klar med længerevarende iværksætterforløb. Dette 

betyder, at effektmåling sker via start- og slutskemaer i projektets første fase hos alle andre skoler end 

Hjørring gymnasium & HF.  

 

2) Tværinstitutionelt hackathon på underviserniveau. For at sikre at erfaringerne fra første projektår kommer 

videre, og for at give underviserne ejerskab i kommende forløbsbeskrivelser, vil fase 2 kickstartes med en 

hackathon for undervisere på tværs af partnerskolerne. Underviserne vil på denne måde opleve hackathon-

formatet på egen hud. Derudover vil workshoppen give mulighed for, at underviserne møder såvel 

divergerende som lignende fagligheder, hvilket er medvirkende til at udvikle gennemarbejdede 

forløbsbeskrivelser, som kan bruges af både involverede og fremtidige undervisere.    

 

NB! Da der er tale om 7 forskellige skoler, som på hver sin måde forsøger at integrere iværksætteri i deres institution 

(og i øvrigt er blevet involveret i projektet på forskellige tidspunkter), vil der være forskel på, hvornår og i hvilket 

omfang skolerne sætter ind. Ovenstående strukturændring forsøger at samle alle skolers interesser og 

virkelighedsbilleder, så vi sikrer, at vi er nået i mål med både finansiering og effektmål, når vi rammer august 2020. 

Der vil naturligvis være visse afvigelser i, hvordan skolerne vælger at fordele deres ressourcer. Dog vurderes det, at 

alle skoler kan komme i mål med såvel økonomiske om indholdsmæssige målsætninger, hvis ovenstående 

projektændring realiseres. Følgende afsnit indeholder et nyt budget, der imødekommer omfordelingen af 
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egenfinansieringen samt den tiltagende intensitet af projektaktiviteter. Derudover er de enkelte aktivitetsmål, 

rollefordelingen samt en revideret tidsplan skitseret på 7-10.  

 

PERIODEOPDELT BUDGET 

Nyt budget udarbejdet på baggrund af projektets detailbudget samt det af Erhvervsstyrelsen godkendte budget 

pr. 01.11.17 

 

 

 

 

 

OPRINDELIG BUDGETBEREGNING TOTAL 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1

Udgifter 

Akkumulerende 11.780.768,01                                1.819.146,85   3.638.293,68   5.674.147,36   7.710.062,31   9.744.797,25   11.780.768,01   

Periodevis 11.780.768,01                                1.819.146,85   1.819.146,83   2.035.853,68   2.035.914,95   2.034.734,94   2.035.970,76     

Detaljeret beregning af udgifter

Projektmedarbejdere, faktisk løn 9.685.047,31 1.519.000,00 1.519.000,00      1.680.000,00      1.656.000,00      1.655.000,00      1.656.047,31        

Revision 226.498,66 22.649,87 22.649,86            45.299,73            45.299,74            45.299,73            45.299,73              

18 % øvrige udgifter 1.797.066,31 277.496,98 277.496,97          310.553,95          310.563,30          310.383,30          310.571,81            

Ekstern konsulentbidrag 72.155,73 0,00 0,00 0,00 24.051,91 24.051,91            24.051,91              

I alt 11.780.768,01                                1.819.146,85      1.819.146,83      2.035.853,68      2.035.914,95      2.034.734,94      2.035.970,76        

Egenfinansiering 

Akkumulerende 9.095.384,00                                   734.166,67          1.765.410,13      3.597.903,60      5.430.397,07      7.262.890,53      9.095.384,00        

Periodevis 9.095.384,00                                   734.166,67          1.031.243,47      1.832.493,47      1.832.493,47      1.832.493,47      1.832.493,47        

Detaljeret beregning af egenfinansiering 

Offentlig lignende egenfinansiering (er beregnet under faktisk løn) 2.685.384,00                                   534.166,67          534.166,67          1.335.416,67      1.335.416,67      1.335.416,67      1.335.416,67        

Statslig deltagerfinansiering (elever) 6.410.000,00 200.000,00          497.076,80          497.076,80          497.076,80          497.076,80          497.076,80            

I alt 9.095.384,00                                   734.166,67          1.031.243,47      1.832.493,47      1.832.493,47      1.832.493,47      1.832.493,47        

NY BUDGETBEREGNING TOTAL 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1

Medfinansiering 

Akkumulerende 9.095.384,03                                   1.476.044,48      3.000.840,09      4.513.965,57      6.027.091,07      7.540.216,55      9.095.384,03        

Periodevis 9.095.384,03                                   1.476.044,48      1.524.795,61      1.513.125,48      1.513.125,49      1.513.125,48      1.555.167,48        

Detaljeret beregning af medfinansiering

Iværksætterkoordinatorer 5.236.397,33                                   872.732,89          872.732,89          872.732,89          872.732,89          872.732,89          872.732,89            

Administrative medarbejdere 340.000,00                                      56.666,67            56.666,67            56.666,67            56.666,67            56.666,67            56.666,67              

Administrativ controller 585.000,00                                      97.500,00            97.500,00            97.500,00            97.500,00            97.500,00            97.500,00              

Projektleder 761.904,00                                      126.984,00          126.984,00          126.984,00          126.984,00          126.984,00          126.984,00            

Kvalitetsmedarbejder 68.640,00                                         34.320,00            34.320,00              

IT medarbejder 7.722,00                                           7.722,00                 

Ekstern konsulentbidrag 72.155,73 14.431,15            14.431,15            14.431,15            14.431,15            14.431,15              

Revision 226.498,66 22.649,87 22.649,86            45.299,73            45.299,74            45.299,73            45.299,73              

18 % øvrige udgifter 1.797.066,31                                   299.511,05          299.511,05          299.511,05          299.511,05          299.511,05          299.511,05            

I alt 9.095.384,03                                   1.476.044,48      1.524.795,61      1.513.125,48      1.513.125,49      1.513.125,48      1.555.167,48        

Egenfinansiering 

Akkumulerende 9.095.384,00                                   734.166,67          1.765.410,14      3.597.903,61      5.430.397,08      7.262.890,55      9.095.384,02        

Periodevis 9.095.384,00                                   734.166,67          1.031.243,47      1.832.493,47      1.832.493,47      1.832.493,47      1.832.493,47        

Detaljeret beregning af egenfinansiering 

Offentlig lignende egenfinansiering (er beregnet under faktisk løn) 2.685.384,00                                   200.000,00       497.076,80          497.076,80          497.076,80          497.076,80          497.076,80            

Statslig deltagerfinansiering (elever) 6.410.000,00 534.166,67          534.166,67          1.335.416,67      1.335.416,67      1.335.416,67      1.335.416,67        

I alt 9.095.384,00                                   734.166,67          1.031.243,47      1.832.493,47      1.832.493,47      1.832.493,47      1.832.493,47        
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IVÆRKSÆTTERKOORDINATORER (tal henviser til afsnit i projektansøgningen) 

IVÆRKSÆTTERKOORDINATOREN SOM ANKER (4.1.1)  

For at sikre forankring hos partnerskolerne er der ansat 7 koordinatorer, der har tilhør på hver deres skole. 

Koordinatorerne er fundet internt og har dermed allerede kendskab til den enkelte partnerskoles procedurer 

og fagligheder. Dette skal lette relationen mellem iværksætterkoordinator og involverede 

projektmedarbejdere på skolerne. Ansættelsen af 7 halvtids iværksætterkoordinatorer efterlader en 8. ledig 

stilling (se afsnit 4.1.3). 

 

IVÆRKSÆTTERKOORDINATORERNES KOMPETENCER (4.1.2)  

Skolernes iværksætterkoordinatorer har alle kendskab til iværksætteri. De fleste koordinatorer har personlig 

erfaring med undervisning i iværksætteri og flere har erfaring med at starte egen virksomhed. Enkelte skoler 

har valgt at tilføre supplerende kompetencer, så koordinatorstillingen er delt op mellem flere personer. Dette 

med henblik på at sikre, at den nødvendige viden overføres til det enkelte fag.   

PARTNERNES FORDELING AF IVÆRKSÆTTERKOORDINATORER (4.1.3)  

Hver skole har en internt ansat iværksætterkoordinator. For at højne det faglige niveau og skabe mulighed for 

ekstern sparring, lægges der op til, at 51,54 timer af den 8. koordinatorstilling, der på nuværende tidspunkt er 

ledig, tildeles Lene Lund fra Fonden for entreprenørskab. Begrundelsen for ansættelsen af denne kandidat 

ligger dels i erkendelsen af Fondens faglige ballast inden for udvikling af undervisningsforløb på 

ungdomsuddannelsesniveau og dels i brugen af effektmålingsværktøjet OctoSkills, der er udviklet af Fonden 

og dermed er et velkendt redskab hos den 8. iværksætterkoordinator. De øvrige timer, der er tilovers i den 8. 

koordinatorstilling tildeles projektets controller og ses af følgende punkt. Ændringerne af 

koordinatorfordelingen indgår i vedhæftede budget.  

TILFØJET PUNKT: ØGET ARBEJDSBELASTNING TIL PROJEKTETS CONTROLLER (4.1.3.1) 

I kraft af det nye registreringssystem (PRV) er controllerens arbejdsbelastning øget markant. Beregninger 

foretaget af projektets controller viser, at indtastning af elevernes startskema, slutskema, samtykkeerklæring 

og timeregistrering totalt set tager 7 min. pr. elev. Derfor stemmer det oprindeligt beregnede antal af 

controller timer ikke overens med det faktisk forbruge antal timer. Med opbakning fra styregruppen vil vi 

derfor henstille til, at projektets controller overtager 25 timer fra den 8. koordinatorstilling. Dermed besættes 

ca. 2/3 af stillingen af ekstern koordinator Lene Lund. Den resterende 1/3 tilfalder controller, så kravet til 

indtastning af formalia i det nye PRV system imødekommes.  

TIDSPLAN, SE SIDE 11 (4.1.4)  

SIKRING AF LEDELSESINVOLVERING (4.1.5)   

Der er afholdt kickoff møde med partnerskolernes ledelse pr. 09.08.17.   

Herudover udarbejdes 6 dialogskabende artikler med temaer, som er udvalgt af den samlede 

koordinatorgruppe. Artiklerne henvender sig til lederne, så der undervejs etableres en informationskanal om 

fremdrift og udfordringer. Til hver artikel kobles en hovedforfatter og to redaktører. Sidstnævnte er med til at 

justere og komme med inputs. Rollerne fordeles mellem iværksætterkoordinatorerne. Projektleder har 

ansvaret for korrekturlæsning og deling/udgivelse af artiklerne. Fonden for entreprenørskab har udvist 

interesse i at udgive artiklerne på deres platforme. 
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PLATFORME PÅ WIX  

 

4.2 WIX SOM VÆRKTØJ TIL UDVIKLING, IMPLEMENTERING, VIDENSDELING OG FORANKRING 

 7 skoler har adgang til hovedplatform (https://mk6587.wixsite.com/entrepreneur)  

 7 skoler har adgang til hver deres underplatform, som er struktureret efter projektets aktiviteter og 

dermed fungerer som dokumentationsplatform for de enkelte skoler. Links til underplatforme findes 

på hovedplatformen under fanebladet Udvikling.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDAKTIVITET 1) SKABELSEN AF DEN ENTREPRENANTE SKOLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDAKTIVITET 2) UNDERVISNING I ENTREPRENØRSKAB (5)   

 

 

FORLØBS- OG CASEBESKRIVELSER 

 

4.3 UDARBEJDELSE AF ENTREPRENANTE FORLØBBESKRIVELSER 

Der udarbejdes i alt 21 forløbsbeskrivelser. I år 1 udarbejdes 6 komprimerede testforløb, der tager 

udgangspunkt i afviklingen af eksperimenterende hackathons. Derudover udarbejdes et længere testforløb 

med henblik på at teste effektmålsredskabet OctoSkills og afprøve metoder og teorier. I år 2 og 3 udarbejde 

14 testforløb med udgangspunkt i erfaringer fra tidligere tests og hackathons.  

 

Foruden forløbsbeskrivelserne udvikles casebeskrivelser, hvor lokale virksomheder inddrages. Formålet med 

casebeskrivelserne er at relatere projektets forløb til virkelighedsnære problemstillinger, så eleverne løser 

reelle problemer og tænker i realiserbare løsninger, der kan bruges i erhvervslivet. Virksomhederne vil også 

inddrages i de afholdte hackathons med henblik på at kvalificere elevernes løsningsforslag.  

 

 

 

 

KOORDINATORSUPERVISION 

5.1 SUPERVISION I UNDERVISNINGSLOKALERNE  

Indgår som tidligere. Det er iværksætterkoordinatorens ansvar at sikre, at de udviklede forløbsbeskrivelser 

fungerer i praksis. Dette sker ved, at koordinatoren indgår som sparringspartner i undervisningen, så denne 

kan vurdere den egentlige kvalitet af forløbsmaterialet og forestå eventuelle ændringer.     

 

 

 

 

 

 

 

https://mk6587.wixsite.com/entrepreneur
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KOMPETENCEMÅLING 

 

5.2 OCTOSKILLS SOM EFFEKTMÅLINGSREDSKAB 

OctoSkills benyttes på testniveau på Hjørring gymnasium med henblik på at kvalitetssikre app’en til de øvrige 

partnerskolers brug i år 2. App’en er stadig i sin testfase, og der er børnesygdomme, vi skal have kureret, før 

vi vil benytte den på de øvrige partnerskoler. Slutskemaerne fungerer derfor som måling på de øvrige skoler i 

første projektår.  

 

 

 

HACKATHONS  

 

5.3 HACKATHONS/IVÆRKSÆTTER CRASH COURSES 

Afholdes for >2000 elever. Både komprimerede og længerevarende forløb inkluderer hackathons som 

metode. Dette betyder, at alle projektets elever får mulighed for at udvikle kompetencer inden for 

konkretisering og præsentation af ideer.  

 

 

TILFØJET PUNKT: VIDENSDELINGSDOKUMENT 

 

5.4 SPARRING PÅ TVÆRS  

For at sikre sparring og vidensdeling mellem partnerskolerne er koordinatorerne gået sammen om at lave 

digitalt dokument, hvor teorier, metoder og inspirationskilder deles. På denne måde har koordinatorerne 

mulighed for at tilgå konkret viden om de forskellige fags relation til temaet iværksætteri. Ved projektets 

afslutning vurderer koordinatorerne, om vidensdelingsdokumentet skal udgives, så undervisere kan få glæde 

af det på sigt. Delingen af viden bevirker, at iværksætterkoordinatorerne kan få adgang til langt mere viden, 

end hvis hver skole skulle opsøge viden på ny.  
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TIDSPLAN 

 

FASE 1 
OPSTART, FORBEREDELSE OG PILOTFORSØG 
AUG. 2017 – AUG. 2018:  

 partnerskabsmøder og nedsættelse af styregruppe (realiseret, december 2017) 

 ansættelse af 8 iværksætterkoordinatorer (realiseret, januar 2018) 

 ansættelse af projektleder (realiseret, december 2017)  

 4 styregruppemøder afholdes (1. møde afholdt i januar 2018 – øvrige møder er skemalagt)  

 1 opstartsworkshop med ledelsesdeltagelse afholdes (er afholdt d. 09.08.17) 

 3 tværfaglige møder afholdes med repræsentanter fra hver partnerskole (koordinatorer)   

 6 partnerskoler afprøver metoder og teorier. Iværksætterkoordinator introducerer undervisere og elever for emnet 
iværksætteri via hackathons. Erfaringer deles og bruges til fælles forløbsdesign i næste projektår (igangsættes 
løbende. Aalborghus har allerede kørt første testforløb)   

 1 partnerskole laver længere forløb og tester OctoSkills med henblik på at sikre muligheden for at kvalificere fælles 
undervisningsdesign i næste projektforløb (sættes i gang i uge 6 og løber over ca. 10 uger. Forløbet afsluttes med en 
hackathon.)  

 1 partnerskole tester elevregistrering via NemID eller unilogin (sættes i gang i uge 6 og løber over ca. 10 uger)    

 Mindst 56 undervisere og 560 elever indgår som testpersoner i pilotforløbet  

 1 ledelsesartikel udgives  

 
 

FASE 2  
UDVIKLING OG AFVIKLING AF KVALIFICEREDE FORLØB 
AUG. 2018 – AUG. 2019  

 1 tværfagligt hackathon for undervisere arrangeres og afvikles i samarbejde mellem iværksætterkoordinatorer.  

 3 tværfaglige møder afholdes med repræsentanter fra hver partnerskole (koordinatorer)  

mindst 4 styregruppemøder afholdes  

 7 forløbsbeskrivelser udvikles og demonstreres  

 Mindst 7 Hackathons afvikles   

 14 caseforløb udvikles og afvikles (med inddragelse af mindst 3 virksomheder) 

 Mindst 56 undervisere og 560 elever testes i OctoSkills 

 2 ledelsesartikler udgives   

 

FASE 3  
UDVIKLING OG AFVIKLING AF KVALIFICEREDE FORLØB SAMT SLUTRAPPORTERING 
AUG. 2018 – AUG. 2020 

 1 tværfagligt hackathon for undervisere arrangeres og afvikles i samarbejde mellem iværksætterkoordinatorer.    

 3 tværfaglige møder afholdes med repræsentanter fra hver partnerskole (koordinatorer)  

mindst 4 styregruppemøder afholdes 

 7 forløbsbeskrivelser udvikles og demonstreres  

 Mindst 7 hackathons afvikles 

 14 caseforløb udvikles og afvikles (med inddragelse af mindst 3 virksomheder) 

 Mindst 56 undervisere og 560 elever testes i OctoSkills 

 3 ledelsesartikler udgives 

 Gennemførelse af progressionsmåling i samarbejde mellem skolerne 

 Udarbejdelse af slutrapportering   

 

 


