
 

NEIS-KONFERENCE OG NETVÆRKSMØDE 
5. & 6. OKTOBER 2021 

"Entreprenørskab med formål” – hvordan forstår vi det og hvad 
omfatter det? 

Er unge er i stigende grad motiveret til at arbejde med formål, værdi og samfundsrelevans? Har det betydning for 
undervisningen i innovation, entreprenørskab og iværksætteri? Hvilke udfordringer er der? Skal uddannelserne gribe bolden? 
Hvad kan entreprenørskabsundervisning bidrage med? Skal vi have en særlig klima-, omstillings-, bæredygtigheds- og 
verdensmålskompetence?  

Vær med til at debattere spørgsmålene på årets NEIS-konference med kolleger fra nær og fjern – og lad dig inspirere til din 
undervisning.  

Vi kombinerer årets store NEIS-konference med et netværksmøde om støttede projekter i Fonden for Entreprenørskab. Det 
giver mulighed for at:  

• netværke med dedikerede lærere og undervisere om didaktik, forløb og nye metoder  
• høre nyt fra forskere og udviklingsansvarlige om emner inden for skole- og uddannelsesudvikling  
• præsentere egne forløb og udviklingstiltag  
• blive klogere på igangværende udviklingsprojekter rundt om i landet  
• få viden om udformning af gode udviklingsprojekter  

Tirsdag d. 5. oktober 
KONFERENCE DEL 1 - PROJEKTER 

09.30 – 10.00 Ankomst, registrering og kaffe  

10.00 – 11.00 

Velkomst og introduktion til formiddagens program for projektejerdelen 

Tema: ‘Forankring’   

Anne Holm Jørring fra EVA vil tage udgangspunkt i EVA’s undersøgelse om uddannelses-
institutioners konkrete erfaringer med, hvordan man får omsat og forankret den viden, der 
genereres i projekter på professionshøjskolerne og erhvervsakademier - fx når projektet ikke 
har flere midler til rådighed eller ift. et fremadrettede ejerskab 

11.00 – 11.30 Støttede projekter i Fonden for Entreprenørskab  
 

11.30 – 13.00 
Projekt-salon 

Mød kolleger og bliv inspireret af igangværende projekter.  

13.00 – 14.00 Frokost  



 
Tirsdag d. 5. oktober fortsat 

KONFERENCE DEL 2 – ENTREPRENØRSKAB MED FORMÅL 

14.00 - 14.10 
Fonden for Entreprenørskab byder velkommen til NEIS-konferencen 

v/Peter Rasmussen, Uddannelseskonsulent, Fonden for Entreprenørskab.  

14.10 - 14.50 

Entreprenørskab med et formål - hvordan forstår vi det? 

Oplæg v/Anders Rasmussen, Chef for grundskole og ungdomsuddannelser, Fonden for 
Entreprenørskab  

14.50 - 17.00 
Workshop! Hvad er undervisning i “entreprenørskab med et formål”?  

Drøftelse af udfordringer fra dagligdagen i forhold til “entreprenørskab med et formål” 

17.00 – 17.15 Pause  

17.15 – 18.15 
 

Workshop 1: Didaktiske 
håndtag 

Om at skrue op og ned for 
kompleksitet i forhold til 
tid og elevers 
forudsætninger 

Workshop 2 

Nyt fra Fonden til 
grundskolen  
 

Workshop 3 

Nyt fra Fonden til 
erhvervsuddannelser  

Workshop 

Nyt fra Fonden til 
gymnasiale 
uddannelser  

  

18.30 – 19.30 Middag 

19.30 Hygge og opsamlende networking af eftermiddagens workshop 

  



 
Onsdag d. 6. oktober 

KONFERENCE DEL 2 – ENTREPRENØRSKAB MED FORMÅL 

09.00 – 09.30 
 

Godmorgen og tak for i går 

Opsamling og hvad dagen bringer frem til 12.00  

09.30 – 11.00 

Entreprenørskabsundervisning – om stigninger og fald i motivation 

Oplæg v/ Peter Brodersen, lektor, cand. pæd. og lærer & Nicolai Nybye, ph.d., UCL 
Erhvervsakademi & Professionshøjskole.  

1. halvleg: Mening og tab af mening  

Begrebet entreprenørskab åbner for processer, hvor elever og studerende skal gøre og 
initiere noget, der både berører dem selv og andre. Undervisningen trækker på idealet om 
en positiv energi, der skabes af motiverede elever og studerende. Men dette positive 
aspekt (lys side) rummer også kimen til bagsiden (mørk side), nemlig risikoen for tab af 
mening.  

2. halvleg: Motivation gennem æstetiske og multimodale aktiviteter 

Det er karakteristisk for æstetiske oplevelser, at de er ladet med intensitet og kan 
bevæge, udfordre og forandre os. Multimodalitet er en vekselvirkning mellem kropslige, 
billedlige og sproglige aktiviteter på undervisningens emne. Spørgsmålet er, hvordan 
æstetiske og multimodale aktiviteter kan motivere elever, lærlinge og studerende og bane 
vejen for kreativ og innovativ hittepåsomhed.  

11.00 – 11.15 Pause  

11.15 – 12.00 
Input, afrunding og evaluering 

Frokostpakke til hjemturen 

  


