Entreprenørskab og innovation
er en central del af skolereformen
Er dine medarbejdere klædt på til det?
“Vi ønsker et team omkring entreprenørskab og innovation, så
tænkningen bliver en integreret del af fagene. Udover at lærerne deltager
på efteruddannelsen, og skal bruge deres nye viden i egne klasser, er det
tanken, at de skal inspirere, rådgive og vejlede kollegaer.”
Skoleleder Anne Aabrink, Himmelev Skole
Hvis du er i tvivl, er der hjælp at hente hos Fonden for Entreprenørskab. Vi har igangsat en landsdækkende indsats
for efteruddannelse for at styrke entreprenørskabs- og innovationsundervisning på alle niveauer af uddannelsessystemet. Interessen er stor, og mere end 100 personer har allerede gennemført E3U-efteruddannelsen.
Skal I også være med?

E3U-efteruddannelsen i
entreprenørskab og innovation
Hvad får jeres skole ud af at deltage?
•
•
•
•
•

Lærere som er rustet til at bruge innovation og entreprenørskab i fagene og undervise i det som særskilte
forløb.
Ny inspiration til at motivere eleverne.
Meget konkret og praksisnær efteruddannelse med udgangspunkt i lærerens faglighed.
Kollegial sparring gennem buddy-ordning, som styrker læringsudbyttet og forankringen.
En unik mulighed for at skabe netværk med lærere og skoler fra andre uddannelsesniveauer i hele Danmark.

Kursisterne lærer at udvikle, gennemføre, evaluere og reflektere over egne entreprenørielle undervisningsforløb
ved selv at gennemgå en entreprenøriel læreproces.
Efteruddannelsen består af 3 seminarer fordelt over 4 måneder: Hvert seminar afholdes i inspirerende
omgivelser. Derudover foregår størstedelen af læringen i egen undervisning mellem seminarerne. Her er der også
god mulighed for sparring med andre kursister, samt de tilknyttede vejledere.
Pris: 12.800 kr. (eksklusiv moms) per deltager.
Prisen inkluderer materiale samt let forplejning. Prisen er eksklusiv transport og overnatning.

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

”Jeg mener det er vigtigt, at eleverne får kompetencer i entreprenørskab og innovation.
Det skal de bruge i fremtiden i deres videre
uddannelse samt deres personlige udvikling.
Jeg vil bruge efteruddannelsen i min egen
undervisning i matematik, geografi, historie,
samfundsfag, religion og idræt, samt i mit
valgfag innovation og design.”
Skolelærer Charlotte Heidi Damgaard Hansen,
Vejle Midtbyskole
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