
 

 

          Entreprenørskab – Fra ABC til ph.d. 

 

Science & Technology Camp 2015 

 
Onsdag den 23. september 2015 afholder Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise, 
Insero Science Academy, VIA University College og Dansk Industri som en del af Dansk 
Naturvidenskabsfestival Science & Technology Camp. Campen er primært målrettet elever på 
HTX og de naturvidenskabelige fag på STX.  
 
Tid & sted  
Campen afholdes hos Insero i Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4a, 8700 
Horsens i tidsrummet kl. 9-16.  
 
Antal  
Der er op til 300 pladser på campen, og pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.  
 
Virksomheder og temaer  
Under overskriften ”bæredygtighed” vil der være to camp-spor på dagen – et, som 
omhandler ”energi” og et, som omhandler ”fødevarer.” Eleverne skal ved tilmelding til campen 
vælge et af de to spor. To eller flere virksomheder stiller med udfordringer, som omhandler energi 
eller fødevarer og alle udfordringer er reelle problemstillinger, som virksomhederne meget gerne 
vil have input til.  
Virksomhederne er til stede hele dagen for at kunne sparre med eleverne og for at høre 
elevernes præsentationer til sidst.  
 
Campen – ganske kort  
Campen indledes kl. 9 med ankomst og morgenbrød, hvorefter der afholdes intro til dagen og 
teambuilding. Eleverne skal have fundet sammen i grupper på 3-6 elever forud for campen. De 
udfordringer, som eleverne skal finde løsninger på, præsenteres af virksomhederne, og i løbet af 
formiddagen og efter frokost arbejdes der med idegenerering og løsningsforslag, som til slut 
præsenteres for virksomhederne. Holdene modtager kort feedback fra virksomhederne, men der 
kåres ikke vindere. Campen er slut kl. 16.  
 
Hvem kan deltage  
Elever på de danske ungdomsuddannelser kan deltage i campen, der primært er målrettet elever 
på HTX og de naturvidenskabelige fag på STX.  
 
Facilitatorer  
Campforløbet styres af facilitatorer fra Insero Science Academy (med hjælp fra de deltagende 
undervisere), så det sikres, at alle hold når gennem processen.  
 
Praktisk info  
Der er betalt forplejning for alle deltagerne hele dagen.  
 
Tilmelding  
Undervisere tilmelder elever her: http://www.ffe-ye.dk/9836. Tilmeldingsfrist er 1. september 2015.  
 
Spørgsmål Spørgsmål vedr. campen kan stilles til Mette M. Jensen, 65452467, mettem@ffe-
ye.dk . 
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