
Innovation og entreprenørskab i 
gymnasieskolen

Er dine lærere klædt på til det?

Hvis du er i tvivl, er der hjælp at hente hos Fonden for Entreprenørskab. Vi har igangsat en landsdækkende ind-
sats for efteruddannelse for at styrke entreprenørskabs- og innovationsundervisning på alle niveauer af uddannel-
sessystemet. Interessen er stor, og de første deltagere er i gang. Skal I også være med?

“Vi arbejder med innovation og entreprenørskab på flere niveauer, men vil 
gerne understøtte lærernes kompetenceudvikling med henblik på at ud-
brede det til hele skolens virkefelt. Denne satsning er vigtig for os, fordi vi 
opfatter entreprenørskab som et væsentlig element i elevernes dannelse 
og læring.”

Rektor Carsten Gade, Marie Kruses Gymnasium
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Efteruddannelsen i 
entreprenørskab og innovation

”Jeg vil bruge efteruddannelsen i min daglige 
undervisning på gymnasiet, når vi arranger-
er innovationscamps, samt i vores studieret-
ningsteam. Det vil være et motiverende og 
fagligt løft til gavn for elever, kollegaer, og 
ikke mindst mig selv.” 

Lektor Lone Rowney, Slotshaven Gymnasium

Hvad får jeres skole ud af at deltage?
• Lærere som er rustet til at anvende innovation og entreprenørskab i alle deres fag.
• Meget konkret og praksisnær efteruddannelse med udgangspunkt i lærerens faglighed.
• I deltager minimum to og opnår kollegial sparring gennem buddy-ordningen. Det understøtter læringsudbyttet 

og skolens didaktiske udvikling, når lærerne bliver trænet i at åbne eget undervisningsrum og respondere på 
andres.

• Ny inspiration til at motivere eleverne til læring og deltagelse, som kan reducere frafald
• En unik mulighed for at skabe netværk med lærere fra andre gymnasieskoler og andre uddannelsesniveauer. 

Kursisterne lærer at udvikle, gennemføre, evaluere og reflektere over egne entreprenørielle undervisningsforløb 
ved selv at gennemgå en entreprenøriel læreproces.

Efteruddannelsen består af 4 seminarer fordelt over 4 måneder: 3 seminarer af et døgns varighed, der afholdes 
som internat i inspirerende omgivelser, og 1 seminar af en arbejdsdags varighed. Derudover foregår en stor del af 
læringen i egen undervisning mellem seminarerne. Her er der også god mulighed for sparring med andre kur-
sister, samt de tilknyttede vejledere.

Pris 6.500 kr. per deltager (inkl. moms, kursusmateriale, overnatning og forplejning, ekskl. evt. transport).

Kontakt Fonden for Entreprenørskab
for mere information og tilmelding:
Jesper Risom, Projektleder
23 39 42 66 / jesper@ffe-ye.dk

Læs mere her: 
tdm.au.dk/entreprenørskab


