
EiU-nyhedsbrev udsendes hver 3. måned for at give overblik over projektets status 
og informere omkring kommende aktiviteter. 

 

 

 

  

Indhold 

 Projekt Entreprenørskab i uddannelserne i tal 

 Boost din business - forløb for studenteriværksætteri 

 Rethink Days den 13.-15. september 

 Kommende kompetenceudviklingsworkshops 

 Startup Factory og INCUBA afholder morgenseminarer 

 Erhvervsakademi MidtVests studentervækst har igangsat netværksmøder 

 Business Factory "2020" under hastig udvikling 

 Studenteriværksætter har gennemført succesfuld kickstarter-kampagne 

 Erhvervsakademi Aarhus starter nye valgfag/forløb 

 Projektets hjemmeside tager form 

 

Projekt Entreprenørskab i uddannelserne i tal  

 258 studerende har underskrevet samarbejdsaftale og er tilknyttet 

studentervæksthusene under projektet 

 380 studerende har deltaget i undervisningsforløb om iværksætteri med 20 timers 

varighed 

 11 studerende har indtil videre oprettet CVR-numre i projektperiode 

 



Boost din business - forløb for 

studenteriværksætteri 

 
D. 21. og 22. april blev der afholdt Boost din business for studentervirksomheder. Det er 

et intensivt forløb for talentfulde og ambitiøse studenteriværksættere med egen 

virksomhed. Forløbet består af en bootcamp, hjemmearbejde og to workshops. 

Iværksætterne skal formulere nye vækstmål og udfordre forskellige vækstscenarier under 

forløbet. 

 

De iværksættervirksomheder som deltager i Boost din business, er udvalgt blandt alle 

iværksættervirksomheder på de uddannelsesinstitutioner, der er en del af projekt 

Entreprenørskab i uddannelserne. 

 

Virksomhederne som blev inviteret til Boost din business, som starter med en weekend-

lang bootcamp, hvor de fik værktøjer til at arbejde med forskellige vækstscenarier og de 

blev introduceret til fire forskellige vækstområder: Konceptuel vækst, økonomisk vækst, 

netværk og kompetencevækst og markedsvækst. 

 

I perioden fra bootcampen frem mod de to efterfølgende workshops, skal 

iværksættervirksomhederne fokusere på de initiativer, der skal gøre dem i stand til at de 

boost-mål, som de har formuleret på bootcampen – altså hvordan kan de nå deres mål 

inden for de fire vækstområder. 

 



Den første bootcamp blev afholdt i april 2017 med efterfølgende workshops i maj 2017. 

Næste gang Boost din business bliver afholdt er i efteråret 2017. 

 

Rethink Days den 13.-15. september 

 
Rethink days på vej. Projektets partnere afholder en fælles iværksætter event for 

studerende under det overordnede tema ”Rethink egne ideer og få nye”. Eventen erstatter 

den aflyste entreprenørskabsfestival hen over Kr. Himmelfartsferien og bliver et intensivt 

forløb på 48 timer, der afholdes fra den 13. til den 15. september (obs: hverdage). Målet 

for eventen er ca. 100 deltagende studerende - både studerende, der allerede har idéer 

og studerende, der er nysgerrige på entreprenørskab og har lyst til at arbejde med at 

udvikle andres idéer eller få nye. I både VIA og Erhvervsakademi regi er eventen tænkt 

ind som en del af/et ekstra tilbud i introforløbet for nye studerende. Information om 

arrangementets program følger kort før sommerferien. 

 

Hvis du har spørgsmål eller input til Rethink days, skriv venligst til Susanne Østergaard 

Olsen, suol@eaaa.dkDet fælles event, 
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Kommende kompetenceudviklingsworkshops 

 
Se her oversigten over kompetenceudviklingstilbud i efteråret: 

 

Sådan må du ikke misbruge din forretningsmodel afholdes onsdag den 16. august 

9.30-16.00, VIA, Campus Horsens. 

Denne workshop kører i to spor, så båd de der er nye og de erfarende indenfor emnet 

forretningsmodeller kan deltage. Hvis du er ny, lærer du at arbejde med Business Model 

Canvas og undervise andre i at bruge og implementere modellen. 

Er du erfaren, kan du lære mere om de nyeste tiltag indenfor bærdygtighed og Business 

Model Canvas, samt sparre med andre erfarne facilitatorer, der andvender modellen i 

forskellige faglige kontekster. 

Tilmeld dig til sådan må du ikke misbruge din forretningsmodel her 

 

Introduktion til Erhvervsfremmesystemet, afholdes d. 19. september, 9-16, sted ikke 

fastlagt endnu.  

Er du nyansat i kommunens erhvervskontor, i studentervæksthuset, innovationsnetværket 

eller et lignende, hvor du har kontakt til virksomheder og iværksættere. Eller trænger du 

bare til et brush up på kernekompetencerne hos de forskellige operatører i 

erhvervsfremmesystemet i region Midtjylland, samarbejdsmuligheder og snitflader. Kom 

og hør aktuelle indlæg fra Erhvervsstyrelsen, Region Midtjylland og det seneste fra den 

kommunale verden om erhverv og uddannelse. 

 

DEEP DIVE in Entrepreneurship - klynger, finansiering og åben innovation med 

finansieret af Fonden for Entreprenørskab (3 workshops). 

 

WORKSHOP 1 - Startup miljøerne, mandag d. 25 sep, 9.30-15.00. EAAA, Aarhus. 

I denne workshop vil vi se på hvordan det danske startup miljø ser ud og er opbygget 

samt hvilke aktører der eksisterer herunder. Vi vil også komme ind på hvilke interessante 

tiltag der findes for iværksættere og hvilke miljøer man bør engagere sig i og hvad man 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=1HVPF83U1P12


skal være opmærksom på som iværksætter. 

 

WORKSHOP 2 - Risikovillig kapital, tirsdag d. 3 okt. 9.30 – 15.00, VIA, Campus 

Silkeborg 

Når der skal rejses kapital, er det afgørende at man forstår grundpræmissen for hvad det 

egentlig betyder. Indenfor dette felt sættes der fokus på hvad er den bedste måde at blive 

fundet på? Hvordan ser landskabet ud for risikovillig kapital i Danmark? Og når det bliver 

elevens tur til at præsentere et slidedeck for en potentiel investor, hvordan skal det så se 

ud? 

 

WORKSHOP 3 . Åben innovation og spirende klynger, onsdag d. 11. Okt, Dania, 

Viborg   

Vi har fokus på hvilken tilgang der er mest succesfuld når man som lille startup skal 

samarbejde med større virksomheder og hvordan gør man sig attraktiv som 

samarbejdspartner. Vi sætter fokus på gode case stories og ser på hvilke klynger vi har i 

Danmark, og hvad de studerende bør være særligt interesserede i, og hvordan de kan 

indtænke denne viden i deres entreprenørielle processer. 

Tilmeld dig til DEEP DIVE in Entrepreneurship her. 

 

For spørgsmål til DEEP DIVE in Entrepreneurship kontakt Jesper Nørskov fra 

Erhvervsakademi Aarhus, noje@eaaa.dk eller Linda Mostrup Pedersen fra Happy42, 

linda@happy42.dk. 
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Startup Factory og INCUBA afholder 

morgenseminarer 

 
Startup Factory er i foråret 2017 gået sammen med INCUBA om at afholde en række 

morgenseminarer på Navitas. Seminarerne startede i maj og slutter i juni og er planlagt 

under overskriften ”Online Virksomhedsidentitet”. 

  

Meningen med seminarerne har dels været at give iværksætterne ved Startup Factory 

mere viden indenfor de udvalgte emner, et større netværk med hinanden, samt især at 

give dem muligheden for at skabe netværk med INCUBAs virksomheder, som sidder i 

samme bygningen som Startup Factory. Som iværksætter er det vigtigt at have et stærkt 

netværk blandt andre iværksættere, både når iværksætterne er i Startup Factory, men 

især når de skal ud og stå på egne ben efter endt studie. 

  

Med morgenseminarerne afprøver vi et nyt format der skal implementeres til efteråret, og 

responsen har allerede været positiv. Seminarrækken har her i foråret omhandlet 

følgende emner: Søgemaskineoptimering, Pressemeddelelse og PR samt Salg og Sociale 

Medier. Alt sammen med fokus på iværksætteren og den mindre virksomhed i 

opstartsfasen. 

 

 

 

 

 

 



Erhvervsakademi MidtVests studentervækst har 

igangsat netværksmøder 

 
På Erhvervsakademi MidtVest er der afholdt 2 møder i studentervæksthuset. Formålet er 

at sætte studentervæksthusets iværksætterspirer sammen, så de kan lære af hinanden 

og inspirere hinanden. 

 

I møderne får iværksætterspirene en fornemmelse af ikke at være alene med 

udfordringer, og det i sig selv er gavnligt. Netværksmøderne har allerede været en stor 

succes og EAMV vil fortsætte med netværksmøderne efter sommerferien. 

  

 

Business Factory "2020" under hastig udvikling 

 



DK4 har optaget et interview med en af BF´erne, Toke Pihl, som blandt andet fortæller om 

fordelene ved at være en del af Business Factory.   

 

Business Factory er nu flyttet i nye, spændende og funktionelle lokaler i Innovatorium i 

Herning. BF´erne har haft – og har – meget stor indflydelse på indretningen. Det ny 

Business Factory vil folde sig ud hen over sommeren og efteråret. Der er desuden mange 

ny teams på vej ind i Business Factory og de modtages positivt og professionelt af de 

nuværende BF´ere. 

  

Derudover er der sat turbo på coaching af de mange stærke teams. I første halvdel af 

2017 er der blevet arbejdet meget med at fremskaffe kapital/finansiering til opstart og 

vækst af virksomheder. Der dyrkes også kontakt til business angels, innovationsmiljøer 

m.fl. og seneste har Central Denmark EU Office og Innovayt været på besøg. Umiddelbart 

efter sommerferien sættes der fart på færdiggørelse af en række InnoBooster 

ansøgninger. 

Der er også sat gang i en række spændende events, hvor der blandt andet har været 

besøg af tidligere BF´ere, som har stor succes med egne virksomheder.   

 

Studenteriværksætter har gennemført 

succesfuld kickstarter-kampagne  

 
I STUDENTERVÆKSTHUS AARHUS har studenteriværksætteren Kristian Asbjørn 

Iversen gennemført en Kickstarter-kampagne med stor succes. 

 

Kristian er statskundskabsstuderende ved Aarhus Universitet, og sideløbende med 



studiet, er han med virksomheden IVER Denmark en del af Studentervæksthusets 

ACCELERATE-program. 

I IVER Denmark designer Kristian ure, og gennem Kickstarter-kampagnen lykkedes det 

ham at indsamle mere end kr. 210.000. De indsamlede penge skal blandt andet bruges 

bruges til at igangsætte produktion. 

  

 

Erhvervsakademi Aarhus starter nye 

valgfag/forløb 

 
Erhvervsakademi Aarhus har i EiU regi startet to nye valgfag/forløb op i foråret 2017. 

Det drejer sig om:  

 Social innovation and social entrepreneurship, som har til formål at give de 

studerende færdigheder og kompetencer, der kvalificerer dem til at kunne arbejde 

med social innovation og Entrepreneurship. F.eks. at kunne etablere, drive eller 

rådgive en socialøkonomisk virksomhed eller virke som social intrapreneur. I 

øjeblikket er de studerende i gang med selvstudiet, og faktisk har faget, indtil 

videre, resulteret i en socialøkonomisk start up og dermed oprettelsen af et CVR 

nummer. 

 User detective. Formålet med dette nye forløb er at give de studerende 

færdigheder og kompetencer, der kvalificerer dem til at arbejde med og anvende 

åben innovation, brugerdrevet innovation og co-creation både i teori og praksis. 

Forløbet er bygget op på samme måde som social innovation and social 

entrepreneurship, og flere studerende anvender den opnåede viden i deres 



praktikforløb, hvor de vil gå i praktik i egen virksomhed. Faget bidrager derfor med 

stor sandsynlighed til etablering af nye start ups/CVR numre.  

 

Projektets hjemmeside tager form 

 
Eiu.dk er adressen til projektets hjemmeside, som indeholder fakta om projektet, og 

information om de initiativer, der bliver etableret i løbet af projektet. 

 

Menupunktet ‘Få mere viden’ vokser og der er efterhånden tilføjet en god portion historier 

fra partnernes studentervæksthuse. For tiden arbejdes der på at tilføje en kalender der 

viser kommende arrangementer. 

 

Hvis du har kommentarer eller input til hjemmesiden, skriv venligst til Julie May Wulff 

Nielsen fra VIA Univeristy College, jmwn@via.dk. 

   

        

            

Projekt Entreprenørskab i Uddannelserne (2016-2019) 

eiu.dk 

Du er velkommen til at videresende nyhedsbrevet til kolleger, der 

kan få gavn af at modtage nyheder om projektet og projektets 

aktiviteter. 

 

 

 

 

http://eiu.dk/
http://eiu.dk/
mailto:antd@via.dk

