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Hvad er Company Programme? 

Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddan-

nelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social innovation 

til tekniske produkter. Company Programme er relevant for alle ungdomsuddannelser, idet 

eleverne opnår uvurderlige kompetencer, de fremadrettet kan bruge som iværksættere 

eller som attraktiv arbejdskraft i enhver organisation. 

I Company Programme arbejder eleverne ikke bare med idéer på papiret. Styrken ved 

Company Programme er, at eleverne i arbejdet med deres idé skal sætte deres faglige 

baggrund i spil, idet de skal ud af klasseværelset og tale med relevante interessenter, 

f.eks. målgrupper, samarbejdspartnere, producenter osv. Endelig får eleverne ved del-

tagelse i Company Programme mulighed for at teste deres idé over for dommere ved de 

forskellige konkurrencer, der tilbydes i løbet af skoleåret. På den måde modtager eleverne 

den relevante og konstruktive feedback, der skal til for at føre idéer ud i livet. 

Company Programme har eksisteret i Danmark siden 1993, og i dag deltager ca. 4000 

elever fra hele landet årligt i forløbet. I Europa deltager mere end 250.000 i Company 

Programme.  

 

Company Programme er anerkendt af Europakommissionens Enterprise Directorate 

General som ‘Best Practice in Entrepreneurship Education’. 

 

Hvem kan deltage? 

Elever fra alle ungdomsuddannelser kan deltage i Company Programme. Eleverne 

tilmeldes i teams af 3-5 elever, der i fællesskab arbejder med en idé.  

 

 

Hvilke kompetencer opnår eleverne? 

Eleverne lærer bl.a.:  

• At sætte faglig viden i spil 

• At arbejde innovativt og idéskabende 

• At omsætte ideer i praksis 

• At arbejde selvstændigt og i teams 

• At samarbejde internt og eksternt 

• At håndtere usikkerhed 



• At tænke i helheder 

• At skabe værdi for andre 

 

Alle kompetencer, der kan knyttes til de fire entreprenørielle dimensioner og 

kompetenceområder Handling, Kreativitet, Omverdensrelation og Personlig indstilling, der 

beskrives i Fonden for Entreprenørskabs Taksonomi i Entreprenørskabsuddannelse. Den 

enkelte skoles og uddannelsesinstitutions faglighed, mål og indhold former de fire 

dimensioner.  

 

Hvilke fag kan integreres i forløbet? 

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ung-

domsuddannelser – f.eks.:  

• Erhvervsøkonomi  

• Afsætning  

• Iværksætteri  

• Innovation  

• Samfundsfag  

• Sprogfag  

• Naturvidenskabelige fag  

• Design  

• Teknologi mm.  

 

På programmets hjemmeside findes en lang række forslag til lektionsplaner samt 

forskellige værktøjer til de forskellige faser, som eleverne arbejder med i Company 

Programme – herunder f.eks. idegenerering, team-dannelse, budgetter, præsentationer og 

så videre.  

 

Hvilke idéer kan eleverne deltage med? 

Det er helt op til hvert enkelt team, hvilken idé, de ønsker at deltage med. En idé kan være 

et nyt produkt, en service eller ydelse, men fælles for idéerne er, at de tager afsæt i et 

problem, som idéen kan være med til at løse.  



Hvad er forskellen på de fire spor i Company Programme? 

Eleverne skal ved deltagelse i Idekonkurrencen samt til de regionale mesterskaber tage 

stilling til, hvilket af følgende fire Company programme-spor, de ønsker at deltage i.  

 

Til Idekonkurrencen er kriterierne for alle spor ens, men der kåres en vinder i hvert spor, 

mens der til de regionale mesterskaber og til danmarksmesterskabet er forskel på 

bedømmelseskriterierne for de fire spor. Hvor hold i sporet Business & Service f.eks. bliver 

ekstra bedømt i ”budgetter” og ”konkurrenter”, bliver hold i sporet Society & Globalization 

f.eks. ekstra bedømt i ”Globalisering og CSR”. Eleverne må gerne skifte spor mellem 

Idekonkurrencen og de regionale mesterskaber.  

 

Hvilke aktiviteter er der i løbet af året? 

Foruden det store arbejde med at udvikle og modne idéerne, der finder sted på skolen, er 

der en række aktiviteter og konkurrencer uden for skolen, som elevholdene kan tage del i.  

Fælles for alle er muligheden for deltagelse i idékonkurrencen ved Danish 

Entrepreneurship Award i november, regionale og nationale entreprenørskabsmesser i 

december-februar samt kvalifikationen til Company Programme - Danmarksmesterskabet i 

Entreprenørskab (marts-april).  

 

Hvad er Danish Entrepreneurship Award? 

Danish Entrepreneurship Award er dagen, hvor mere end 5000 unge fejrer entrepre-

nørskab og innovation i studiehøjde. Her mødes elever fra grundskoler, 

ungdomsuddannelser og videregående uddannelser til en dag helliget den gode idé. Her 

vil de møde andre af Danmarks skarpeste unge idémagere samt en lang række 

erhvervsfolk, som stiller viden og erfaringer til rådighed for de deltande elever og 

studerende.  



Omdrejningspunktet for awarden er 

Idékonkurrencen, hvor elever i hold 

præsenterer deres idé over for en dommer i 

ét af de fire Company Programme-spor. 

Forud for eventen har eleverne beskrevet og 

uploadet deres idé, og på dagen får de 

mulighed for at uddybe idéen mundtligt ved 

en fire minutters præsentation over for en 

dommer med efterfølgende feedback. 

Herefter kåres en vinder pr. spor, der går 

videre til en finale, og her kåres én samlet 

vinder på ungdomsuddannelserne.  

 

Det er oplagt, at elevhold tilmeldt Company Programme deltager i Idékonkurrencen, da de 

her får mulighed for at teste deres idé over for dommere og dermed modtage konstruktiv 

feedback til det videre arbejde med idéen. Elever, der deltager i et kort Company 

Programme-forløb på et halvt år eller mindre kan også vælge at afslutte forløbet med 

deltagelse i Idekonkurrencen.  

Danish Entrepreneurship Award er gratis at deltage i og alle er velkomne, uanset om de er 

tilmeldt Company Programme eller ej.  

 

National Entreprenørskabsmesse 

National Entreprenørskabsmesse afholdes 

for ca. 140 elevteams fra hele Danmark. Alle 

hold er kvalificeret via regionale 

entreprenørskabsmesser. På National 

Entreprenørskabsmesse har hvert team en 

stand, hvor deres ide, produkt eller service 

præsenteres for gæster og dommere. 

Standen dekoreres, så den præsenterer og 

sælger teamets ide bedst muligt.  

Efter messens åbning går erhvervsfolk, som 

agerer dommere, rundt til standene og 

bedømmer elevvirksomhederne i forskellige 

kategorier, som f.eks. ide, produktudvikling, 

markedsføring og økonomi. Når alle elevvirksomhederne er bedømt, lægges pointene 

sammen, og vinderne kåres. Den samlede vinder går videre til den europæiske 

entreprenørskabsmesse - JA-YE-Trade Fair. 



Hvad er Company Programme – Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab? 

 

Danmarksmesterskabet, der forløber over to dage, er kulminationen på arbejdet med 

Company Programme. Her deltager de i alt 52 bedste hold fra hele landet. Deltagerne er 

udvalgt gennem regionale mesterskaber. Det vindende team vil blive udvalgt af et 

dommerpanel gennem følgende fire faser: 

1. En på forhånd indsendt rapport. 

2. Præsentation på scene (max. 4 minutter). 

3. 5 minutters interview med dommergruppen   

på teamets stand 

4. 15 minutters lukket dommerinterview, hvor  

dommerpanelet spørger ind til teamets ide.  

 

Disse kategorier bedømmes der også i til det europamesterskab, som vinderen af DM 

kvalificerer sig til. Der kåres en danmarksmester, en anden- og tredjeplads, ligesom der 

kåres en vinder i hvert Company Programme-spor. 

 

Hvad koster det? 

Der kan vælges mellem en stor og en lille pakke ved tilmelding til Company Programme.  

Ved deltagelse i forløbet med et enkelt team med mulighed for kvalifikation til DM, er den 

lille pakke aktuel. Ønskes deltagelse i programmet med flere elevhold, er det den store 

pakke, der skal vælges ved tilmeldingen. 

For begge pakker betales der et engangsbeløb på 2000 kr. pr. skole, og i den store pakke 

skal der endvidere betales 1000 kr. pr. tilmeldt elevhold.  

 



Hvordan tilmeldes elevhold? 

Elevhold tilmeldes til Company Programme via vores hjemmeside www.ffe-ye.dk   

Tilmeldingen sker i flere tempi: 

1. Registrering af underviser og skole 

2. Registrering af team med en primær elev tilknyttet 

3. Registrering af øvrige elever i teamet 

Efter tilmelding til programmet, får elever og undervisere adgang til ”MinSide”, hvor de kan 

redigere alle oplysninger samt tilmelde sig de aktiviteter i Programmet, som de ønsker at 

deltage i – herunder f.eks. Idekonkurrencen og regionale mesterskaber.  

 

Hvordan afsluttes forløbet?  

Et Company Programme-forløb kan løbe over et helt eller et halvt år og kan afsluttes f.eks. 

ved deltagelse i Danish Entrepreneurship Award eller de regionale mesterskaber og 

Danmarksmesterskabet.  

Derudover har alle elever mulighed for at få diplom for deres deltagelse i Company 

Programme. Alle elever, som indsender diplomrapporter, der lever op til Fonden for 

Entreprenørskabs kriterier (se kriterier på hjemmesiden), modtager diplom.  

 

Yderligere oplysninger 

Læs mere om Company Programme under Programmer på Fonden for Entreprenørskabs 

hjemmeside: www.ffe-ye.dk  

Kontakt teamet for Ungdomsuddannelserne ved Fonden for Entreprenørskab på 65 45 24 

67 og ung@ffe-ye.dk eller læs mere på Company Programmes Facebookside: 

https://www.facebook.com/companyprogramme   
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