
 

NEIS-KONFERENCE 

ENTREPRENØRSKAB MED FORMÅL 
Tirsdag d. 6. oktober, 2020 

KONFERENCE DEL 1 - PROJEKTER 

09.30 Registrering og kaffe 
10.00 – 11.00  Velkomst  

Derefter oplæg ved Konsulent for videregående uddannelser Fie Reeder fra Danmarks 
Evalueringsinstitut, EVA om: konkrete erfaringer med, hvordan man får omsat og forankret 
den viden, der genereres i projekter på professionshøjskolerne og erhvervsakademier 

11.00 – 12.00 Café-oplæg 
Støttede projekter i Fonden for Entreprenørskab 

Café-oplæg 
Støttede projekter i Teknologipagten 

12.00 – 12.45 Frokost 
12.45 – 13.50 Fonden for Entreprenørskab Teknologipagten 
 Samtale- og videnscafé 

1 
 
Oplæg og vidensdeling 
fra støttede projekter 

Samtale- og 
videnscafé 2 
 
Muligheder og 
udfordringer, når 
entreprenørskabs-
undervisning, bliver 
digital 

Samtale- og 
videnscafé 3 
 
Fra verdensmål til 
iværksætter.  
 
Hvordan oversætter 
man verdensmål til 
iværksætteri så det 
giver autentiske og 
vedkommende 
løsninger 

Samtale- og 
videnscafé 4 
 
Oplæg og 
vidensdeling fra 
støttede projekter 
  

13.50 – 14.00 Pause 
  



 

KONFERENCE DEL 2 – ENTREPRENØRSKAB MED FORMÅL 
14.00 – 14.10 Velkommen til konferencens del 2: ”Entreprenørskab med formål”.  
14.10 – 14.50 Oplæg om Entreprenørskab med formål – hvad er det for en størrelse? ved Mia Wagner, 

koncerndirektør i Freeway, og Nanna Callisen Bang, program- og souschef i Tuborgfondet 
Mia Wagner og Nanna Calliasen Bang vil dykke ned i egne holdninger og erfaringer om, 
hvordan entreprenørskab rimer på formål.  

14.50 – 15.10 Pause 
15.10 – 16.45 Paneldebat 

I denne paneldebat tager centrale personer fra uddannelsesverdenen bolden op og 
debatterer, assisteret af publikum, de spørgsmål, der er åbnet for. 
Der indledes med 5 minutters oplæg fra hver af paneldeltagerne: 
 Jeppe Kiel Christensen, forskningsleder, innovation & entreprenørskab, VIA 
 Lars Eriksen, skoleleder, Skt. Hans skole 
 Anette Vilhelmsen, næstformand for DEG-L og direktør for Tietgen Skolen 
 Raffaele Brahe-Orlandi, lektor, phd., VIA Læreruddannelsen 
 Ulla Riisbjerg Thomsen, chef for Uddannelse & Læring i Vejle Kommune 

16.45 – 17.00 Pause  
17.00 – 18.00 
  

Workshop 1 
 
Erfaringer og effekter af 
mikrolegater og workshop 
om undervisning der leder 
frem mod ansøgning om 
mikrolegat 

Workshop 2 
 
Nyheder fra Fonden og TP til 
grundskolen samt 
deltagernes egne tips og 
tricks 

Workshop 3  
 
Det digitale – dialog og tips 
og tricks.   

18.00 – 19.00 Egen tid 
19.00 Middag  
  

Onsdag d. 7. oktober 

KONFERENCE DEL 2 – ENTREPRENØRSKAB MED FORMÅL 
09.00 – 09.30 Opsamling fra i går og hvad dagen bringer frem til 12.00 
09.30 – 10.30 Oplæg ved ph.d. og docent Tomi Kauppinen fra Aalto University School of Science 

Hvordan underviser de på Aalto University School of Science i entreprenørskab på, så det i 
elevernes øjne betyder at de kan gøre en forskel? 

10.30 – 10.45 Pause 
10.45 – 11.45 Diskussion 

Tomi Kaupinens oplæg diskuteres videre i hhv. Grundskole, ungdomsuddannelser og de 
videregående uddannelser efter Aaltos model. 

11.45 – 12.00 Pause 
12.00 – 12.30    Afrunding og evaluering 
12.30:     Frokost to go 
 


