
Bliv partner
Støt Fonden for Entreprenørskab

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB
M E D L E M  A F  J A  W O R L D W I D E



Entreprenørskab kan læres. Det er Fondens grundsten. Aktivite-
terne og måderne, det gøres på, er mange, og der udvikles stadig 
nye rammer for at sikre, at Danmark også i fremtiden kan byde ind 
med endnu flere levedygtige iværksættere og innovative medarbej-
dere. Fonden for Entreprenørskab (FFE) er det centrale nationale 

videncenter og omdrejningspunkt for udvikling af entreprenørskab 
i undervisningen på alle uddannelsesniveauer. Dermed sikres pro-
gressionen i entreprenørskabsundervisning – fra grundskolen til de 
videregående uddannelser.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Hvem er
Fonden for Entreprenørskab?
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Hvem kommer din virksomhed i
kontakt med?

Målgrupper

Folkeskoleelever

Elever fra ungdomsuddannelserne

Studerende og student startups

Fonden for Entreprenørskab arbejder med 
elever fra 0. - 10. klasse.
Elever, som arbejder med entreprenørskab, 
arbejder med idégenerering, samarbejde, 
kreativitet, projekter m.m. Eleverne er med 
til entreprenørskabskonkurrencer og andre 
events afholdt af Fonden for Entreprenørskab.

Fonden for Entreprenørskab arbejder med 
unge i alderen 15-20 år. Unge som arbejder 
med entreprenørskab i skolen, projektarbejde, 
innovation m.m. De unge er med til entre-
prenørskabskonkurrencer og andre events 
afholdt af Fonden for Entreprenørskab.  

Fonden for Entreprenørskab arbejder med 
studerende fra videregående uddannelser. 
Studerende som har entreprenørskabsunder-
visning, eller som arbejder med iværksætteri. 
Fonden for Entreprenørskab har et samarbejde, 
kendskab og netværk til Danmarks kommende 
og nuværende unge iværksættere, bl.a. gennem 
konkurrencer, events, netværk og uddeling af 
mikrolegater. 

Lærere og undervisere

Fonden for Entreprenørskab arbejder 
med et stort lærer- og undervisernetværk 
ift. entreprenørskabsundervisning, bl.a. 
igennem events, kurser og workshops som 
afholdes med og af lærere og undervisere 
fra hele landet.
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Aktive partnerskaber i en 
handlekraftig organisation

Brug tid

Spred ordet

 I kan 
bidrage med:

Giv et bidrag Del jeres viden

Giv en hånd

Støt
 Fonden for 

Entreprenørskab
 økonomisk

Støt Fonden for 
Entreprenørskab 

med formidling og 
kommunikation

Brug jeres tid 
som fx dommere ved 
vores konkurrencer 

Involver jer 
med rådgivning og 
sparring til elever 

og studerende 

Støt Fonden for 
Entreprenørskabs 

aktiviteter 
med lokaler og 

forplejning 

Støt Fonden for 
Entreprenørskab 

med jeres ekspertise 
og arbejdskraft inden 
for et særligt område

Læg hus til 
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De unge bliver gladere 
for at gå i skole

Entreprenørskab virker!

De unge får lyst til at arbejde 
med iværksætteri og agere 

entreprenant i deres arbejde

Motivere udfordrede elever til 
at bidrage i undervisningen

De unge føler de kan bidrage 
til samfundet

De unge får højere ambitioner for 
både uddannelse og karriere

De unge ser lysere 
på fremtiden

Vi ved fra vores forskning, at entreprenørskabsundervisning bidrager til at: 
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Se mere på vores hjemmeside www.ffe-ye.dk og følg os på facebook              @ffedk og Twitter             @FFEYEdk

Som partner  
kan I blive en del af alt dette og være med til at skabe nyt

 

Din virksomhed/ 
organisation

Elever fra ungdomsuddannelserne

Company Programme – Entreprenørskabsprogram med sparring, netværk og flere forskellige events og konkurrencer  
– herunder f.eks. National Entreprenørskabsmesse med tilhørende forretningsmiddag for landets 140 bedste hold samt 
Danmarksmersterskabet i Entreprenørskab.
Danish Entrepreneurship Award – Stor entreprenørskabsfest for alle uddannelsesniveauer med 7000 deltagere

Studerende og student startups

Mikrolegat – Økonomisk støtte til studerende, som ønsker at starte som iværksætter
Start Up Programme – Entreprenørskabsprogram med konkurrencer, netværk for undervisere, online masterclasses  og meget mere 
Danish Entrepreneurship Award – Stor entreprenørskabsfest for alle uddannelsesniveauer med 7000 deltagere
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Folkeskoleelever

Projekt Edison - Stor opfinderkonkurrence for elever i 6.-7. klasse
Next Level - Entreprenørskabsprogram med konkurrencer og meget mere for udskolingselever
Danish Entrepreneurship Award – Stor entreprenørskabsfest for alle uddannelsesniveauer med 7000 deltagere   

Flere muligheder

Vær med til Folkemødet på Bornholm
Bidrag og vær med til vores årlige nytårskur
Kan I se nye muligheder?

Lærere og undervisere

NEIS – Stort netværk for undervisere, der er interesserede i entreprenørskab
Efteruddannelse og kurser – fra længerevarende forløb til online masterclasses
Fondsmidler til udviklingsprojekter med entreprenørskab i fokus

Din virksomhed/ 
organisation
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”Vores partnerskaber er vigtige,  
og vi værdsætter involvering,  
aktivering og medskabelse. 

Som partner kan du bidrage  
på mange måder, og vi værdsætter 
din involvering.
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Som partner
hos Fonden for Entreprenørskab har alle bidrag værdi

Vores partnerskaber er vigtige, og vi værdsætter involvering, aktivering og medskabelse. 
Som partner kan du bidrage på mange måder, og vi værdsætter din involvering.

”Iværksætteri handler om at omsætte viden og gode ideer til forretning. Det skal vi have meget mere af i fremtiden. Derfor støtter Dansk 
Erhverv Fonden for Entreprenørskab, som vedholdende arbejder på, at ’Entreprenørskab kan læres’. Det er ikke bare noget, man siger, men 
noget Fonden i den grad lever ud. Som når Fonden årligt samler 7.000 unge talenter fra folkeskolen og opefter til ”Danish Entrepreneurship 
Award” i Fredericia. Det er et konkret og stærkt slag for det, vi skal leve af i fremtiden.”

Brian Mikkelsen 
adm.dir, Dansk Erhverv

  

”” Unge iværksættere er vigtige for erhvervslivet, hvis vi 
skal skabe stabil vækst i Danmark. Dansk Industri støtter 
Fonden, fordi det er afgørende, at børn og unge allerede i 
skolealderen møder entreprenørskab og iværksætteri, så 
vi fremover vil se flere levedygtige vækstiværksættere.”

Kent Damsgaard
Vicedirektør, Dansk Industri

Nordea ønsker at understøtte innovation og iværksætteri. 
Derfor er vi rigtig glade for at støtte Fonden for Entre-
prenørskabs arbejde med unge, spirende iværksættere. 
Vi mener, at fokus på næste generations erhvervs-
drivende, samt stimulering af innovationskompetencen 
hos fremtidens lønmodtagere, er et samfundsmæssigt 
ansvar og derfor er Fonden en ideel partner for os.” 

Bjørn Bøje Jensen
Bankdirektør for Business Banking Danmark
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