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Fælles mål for iværksætteri i folkeskolen

med projektet er, 
at eleverne i Haderslevs kommunale 
skoler skal blive introduceret og 
mobiliseret til iværksætteri-programmet 
startHER og aktiviteter med særligt fokus 
på opstart af mikrovirksomhed
og fordobling af et mikrolån på 500 kr.

Formålet

Ideprocesser 
Eleven kan udvikle værdiskabende nye og 
eksisterende ideer

Produkt- og konceptudvikling 
Eleven kan gennemføre værdiskabende 
processer

Salg og markedsføring 
Eleven kan udvikle en 
markedsføringsstrategi

Uddannelsesafklaring 
Eleven kan forholde sig til egne 
uddannelses- og erhvervsmuligheder, 
og ønsker inden for fagområdet

Kompetence
områder



Skoleprojekt/Arbejdsark



En iværksætter skaber værdi
for kunden/målgruppen 
(kroner, social værdi m.m.)

Innovation er ofte at tage to
gamle ideer, og sætte dem
sammen på en nyskabende
måde.

De bedste iværksættere er dem,
der OGSÅ kan sælge varen og
tale med kunden/målgruppen.

Introduktion
til innovation og
iværksætteri
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I skal…

Finde på en ide, der kan fordoble 500 kr.

Ideen skal kunne lade sig gøre i virkeligheden.

Ideen skal være lovlig og ikke farlig.

De bedste ideer (grupper) får lov til at optage et 
ægte mikrolån på 500 kr. og har hermed 
chancen for atvinde hele kommunens 
“Skoleprojekt startHER”
(pengepræmie til klassekassen)

Afklaring 
af udfordringen
Skoleprojekt startHER

- Hvad forventes af eleverne?
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Inspiration, Tips og tricks...

Car Wash, Cleaning and Cookies 
(Link til inspiration)

Jo billigere jeres produkt/ydelse er, jo 
nemmere er det at få kunder til at betale

Det nemmeste er at tilbyde en
service (lufte hunde, passe
børn, hente/bringe vare til folk)
= 0 kr. udgift til materialer 
= 500 kr. til markedsføring

Idegenerering 
- Hvilke muligheder findes
der for at fordoble 500 kr.? 

Søg evt. på nettet: Startup ideas, 
low cost business ideas m.m.

Brug evt. s. 4 og 5 “Hey-you-see-so” -
5-trinsmodellen til idegenerering
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https://smallbiztrends.com/2016/11/business-ideas-for-kids.html
https://drive.google.com/file/d/0B26DAhnTF0Z2UzNqaGM2M3FNUjQ/view


Brug evt. kopiark s. 6 og 7
“Hey-you-see-so” - 5-trinsmodellen

Overvej også i gruppen:
Hvordan markedsfører vi?

Hvem er kunden?

Hvor er kunden?

Hvad skal det koste?

Har vi styr på budgettet?

Ideudvikling
Hvilken ide går I med 
i gruppen 
- oghvordan kan 
den finpudses?

Lav en plan 
(uge for uge) hvordan I vil
bygge jeres virksomhed op 
(sæt navne på hver opgave)
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https://drive.google.com/file/d/0B26DAhnTF0Z2UzNqaGM2M3FNUjQ/view


Brug evt. kopiark s. 7
“Hey-you-see-so” - 5-trinsmodellen

Pitch 
Træn jeres pitch, 
så jeres ide kan forklares 
på MAX. 2 minutter.
(elevatortalen kalder 
man det ofte)
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https://drive.google.com/file/d/0B26DAhnTF0Z2UzNqaGM2M3FNUjQ/view


Vurderingskriterier:

Kan ideen lade sig gøre i
virkeligheden?

Var gruppen gode til at sælge ideen?

Var det en ny innovativ idé eller findes der 
konkurrenter på markedet?

Hvilken gruppe har størst chance for at 
lykkes med at fordoble de 500 kr.?

Final Pitch
Pitch for klassen/
læreren/skoleleder

Hvilken ide var 
den bedste fra jeres klasse?
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Skoleprojekt/Tidsplan



Primær fasen (PRE) 
- Skoleprojekt startHER

Målet er at finde de bedst egnede elevgrupper
(innovative og entreprenante Iværksætterelever).

Sekundær fasen (PRO) 
– startHER

Målet er at finde de bedst egnede elevgrupper
(innovative og entreprenante elever - Iværksættere).

14. September 2017- Iværksætterkonference 
UCSyd festsalen, Lærercamp
(og skoleledere m.fl. introduceres til 
lærervejledning m.m.)

September-november 2017 
Klasseprojekter gennemføres, 
fleksibelt hvornår det passer skolen.

9. November 2017 
Elevmesse (startHER + Edison) kl. 9.00-15.00,
kommunens bedste elevgrupper fremviser deres 
startHER og Edison projekter. 
Kommunens startHER vindergrupper kåres.

20. marts 2018 - Dig og din idé
HHS (Skoleprojekt StartHER
elevgrupper inviteres med til dette
forløb, dog uden for skoletiden)

12.-13. april 2018 - Idé Optimize camp
FlowFactory

26. april 2018 – Kom godt i gang
Katedralskolen


