Fonden for Entreprenørskab - Resultater, effekter og mål
Om Fonden for Entreprenørskab
Fonden for Entreprenørskab er en privat erhvervsdrivende fond, der arbejder for, at alle børn og unge i Danmark møder entreprenørskab i
løbet af deres skole- og studietid. Målet er at skabe vækst i Danmark gennem kompetente unge, der starter nye virksomheder eller skaber
innovation som medarbejdere. Fonden er også videncenter og arbejder dedikeret for at højne kvaliteten af entreprenørskabsundervisning.
Derfor forsker, udvikler og udbreder Fonden også viden om entreprenørskab på alle niveauer af uddannelsessystemet - fra ABC til ph.d.

Det er Fondens mål at:
* Elever og studerende skal møde entreprenørskab i undervisningen igennem hele uddannelsessystemet og mindst én gang på hvert
uddannelsestrin
* Entreprenørskab skal være en naturlig del af vores uddannelsessystem og hjælpe med at løfte uddannelsesniveauet, så danskerne
bliver blandt de dygtigste, mest kreative og foretagsomme.
* Skabe øget samfundsmæssig og økonomisk vækst gennem flere iværksættere og flere kompetente innovative medarbejdere.

Effekter af uddannelse i entreprenørskab:
Fondens forskning i effekterne af entreprenørskabsundervisning er internationalt anerkendt og danner også standard for andre landes
tilgang til entreprenørskabsundervisning. Resultaterne viser bl.a. at:
* Elever bliver gladere for at gå i skole og engagerer sig mere i at lære.
* De unge får større lyst til at blive iværksætter.
* Der er væsentligt flere unge, der starter egen virksomhed.
* Elever og studerende får højere ambitioner for job og uddannelse.
* Det fører til betydeligt højere indkomst senere i livet – både for selvstændige og for lønmodtagere.
* Hvis man vil sikre en iværksætterkultur i det danske samfund, er det mest effektive værktøj en indsats i uddannelserne.
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Resultater
Fondens resultater 2010 – 2015:
* På fire år er antallet af elever og studerende, der har entreprenørskab i undervisningen, mere end fordoblet (fra 8,4 % i 2009/2010
til 18,6% i 2013/2014).
* Entreprenørskab er nu skrevet ind i den nye skolereform, er et målepunkt for de videregående uddannelser og er et obligatorisk
element for de fleste ungdomsuddannelser.
* Over 1000 frivillige erhvervsfolk involverer sig årligt i uddannelserne og rådgiver unge under uddannelse.
* Fonden har støttet ca. 200 studenter-startups.
* 10.000 elever og studerende deltog i 2015 i Fondens konkurrencer.
* Der er kommet markant flere iværksættere under 25 år (9% i 2004, 15% i 2014).
* Fonden er vært for Europas største innovations- og iværksætterevent for elever og studerende, Danish Entrepreneurship Award,
som har over 6000 deltagere.
* I 2015 deltager mere end 3000 lærere og undervisere i Fondens efter- og videreuddannelsestilbud.

Fondens aktiviteter:
* Udvikling af nye undervisningsmaterialer og koncepter.
* Udvikling af efter- og videreuddannelse til lærere og undervisere på alle uddannelsesniveauer.
* Uddeling af fondsmidler til udvikling af ny undervisning, nye fag eller nye eksaminerings former (ca. 10 millioner DKK / år)
* Mikrolegater til unge iværksættere (uddelt ca. 200 legater til en samlet værdi af 3,5 mio. kr. siden 2011)
* Konkurrencer målrettet de enkelte uddannelsestrin: Projekt Edison, NextLevel Company Programme og Start Up Programme,
* Netværk for entreprenørskabsundervisere
* Regionale kontorer i hele landet, finansieret af lokale sponsorer.

Ressourcer
2010-2012: 25 mio. kr. på Finansloven
2013-2015: 20 mio. kr. på Finansloven
Fonden har i 2015 mere end fordoblet Finanslovsbevillingen i medfinansiering fra virksomheder og organisationer

2

Politiske ønsker
Hvorfor skal staten fortsat medfinansiere Fonden for Entreprenørskab?
* Fondens arbejde har dokumenteret effekt i forhold til at få mere entreprenørskab skoler og uddannelser.
* Hver femte elev/studerende møder nu entreprenørskab i undervisningen. Det tal skulle gerne stige, hvis det skal have tydelig effekt på
uddannelses- og karrievalg blandt de unge.* Fonden har i 2015 mere end fordoblet Finanslovsbevillingen.
* Fonden har stor opbakning fra både erhvervsliv, skoler og uddannelser.
* Fonden har i 2015 mere end fordoblet Finanslovsbevillingen.
* EU og OECD anvender Fonden som mønstereksempel på offentlig/privat samarbejde på et videncenter i entreprenørskab.

Vigtigste politiske ønsker:
* Prioriter midler på finansloven til Fonden for Entreprenørskabs aktiviteter.
* Innovation og entreprenørskab skal indskrives i fagmål og studieordninger på alle uddannelsesniveauer som en indbygget del af
eksisterende fag eller som specifikke fag.
* Alle uddannelsesniveauer skal udprøve/eksaminere elever og studerende i entreprenante kompetencer.
* Formuler ambitionen for, hvor mange dimittender der efter endt uddannelse skal starte egen virksomhed (niveau i dag: 3-4 %).
* Sikre mikrolegater til studenter-startups.
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