
Invitation til konference 

Entreprenørskab 
i skolen

Projektet er en del af Nordisk Ministerråds pro-
gram Holdbar Nordisk Velfærd for nye velfærds-
løsninger. Det handler om hvordan velfærdssam-
fundet i Norden skal videreudvikles og fornyes. 
Læs mere på www.norden.org/valfard

Entreprenørskab i skolen har stor politisk bevågenhed 
i de nordiske lande, og en lang række tiltag har med-
ført, at flere elever møder entreprenørskab i skolen 
end tidligere. Erfaringen har dog vist, at er der et 
behov for at tydeliggøre hvad det er eleverne skal lære 
for at gøre det muligt for beslutningstagere, ledere og 
praktikere at forankre entreprenørskab i skolen. 

Under programmet Holdbar Nordisk Velfærd, der skal 
fremme bæredygtige løsninger i Norden, har Nordisk 
Ministerråd skabt en nordisk kompetenceramme for 
skolens arbejde med at implementere entreprenør-
skab i undervisningen. På konferencen vil den ny 
nordiske kompetenceramme for entreprenørskab i 
skolen blive præsenteret og diskuteret. Samtidig vil 
en række spændende oplæg og interaktive workshops 
søge at sætte fokus på entreprenørielle læringsmål, 
undervisningspraksis, evaluering og feedback, le-
delse, strategi og implementering samt på den nyeste 
nordiske forskning på området. 

Konferencen indeholder både fælles oplæg og 
separate spor, og målgruppen er således både 
beslutningstagere, ledere, konsulenter og praktikere 
indenfor skoleverdenen fra alle nordiske lande og 
selvstyreområder.

Det endelige program udsendes i september, men sæt 
allerede nu konferencen i kalenderen og tilmeld dig 
via nedenstående link:
https://nmrnr.wufoo.com/forms/konference-om-
entreprenarskab-i-grundskolen/

Konferencen afholdes i et samarbejde imellem Nor-
disk Ministerråd og Fonden for Entreprenørskab og 
er en del af aktiviteterne under Global Entrepreneur-
ship Week, og del af en sammenhængende række af 
projekter som søger at styrke en nordisk forståelse af 
entreprenørskabsundervisning i grundskolen.

Konferencen byder blandt andet på: 

Oplæg fra Danmarks minister for Børn, Undervis-
ning og Ligestilling, Ellen Trane Nørby (tbc)

Præsentation af Nordisk Ministerråds kompetence-
ramme for entreprenørskabsundervisning i skolen

Nordisk forskning og viden om effekterne af entre-
prenørskabsundervisning

Inspirerende omgivelser på  
Akademiet For Utæmmet Kreativitet

Spændende workshops om faglighed og  
entreprenørielle kompetencer 

Uformelle muligheder for samarbejde og netværk 
på tværs i Norden

17. november 2015  
kl. 10–16 

AFUK, Akademiet For 
Utæmmet Kreativitet,  

Enghavevej 82B,  
2450 København SV


