
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: 

 Invitation til udviklingscamp om nye undervisningsforløb i entreprenørskab 

 Invitation til netværksdag for studentervæksthuse 

 Erhvervsakademi MidtVest åbner studentervæksthus  

 STUDENTERVÆKSTHUS AARHUS udvider sit aktivitetsprogram under projektet 

 Boost-forløb for ambitiøse iværksættere afholdes i maj 

 Entrepreneurial Weekend på vej 

 Dania og VIA samarbejder om iværksætteriforløb i Viborg 

 Projektets hjemmeside er i luften 

 

Projekt Entreprenørskab i uddannelserne i tal:  

 80 studerende har underskrevet samarbejdsaftale og er tilknyttet 

studentervæksthusene under projektet 

 33 studerende har deltaget i undervisningsforløb om iværksætteri med 20 timers 

varighed 

 7 studerende med CVR-numre, oprettet før projektets start, er tilknyttet 

studentervæksthusene og arbejder med videreudvikling af deres virksomhed 

 Projektet har etableret Advisory Board, konsortiegruppe, kommunale styregrupper 

og lokale koordineringsstyregrupper 

 

 



Invitation til udviklingscamp om nye 

undervisningsforløb i entreprenørskab 

 
 

I regi af projektet indbydes undervisere til udviklingscamp med henblik på at udvikle nye 

ekstra-curriculære undervisningsforløb. Campen har til formål at udvikle 14 

undervisningsforløb, som skal danne baggrund for efterfølgende 

kompetenceudviklingsforløb. 

 

Mål for undervisningsforløbene:  

 At styrke det entreprenørielle mindset hos de studerende, og at flere studerende 

arbejder med iværksætteri 

 At udarbejde projektbeskrivelser for iværksætteriforløb, som kan bruges af andre 

undervisere i deres undervisning 

 At fokusere på metoder eller værktøjer i undervisningsforløbene 

Dato: Den 14. marts fra kl. 9.00 til 17.00 

Sted: VIA University College, Filmbyen 4, 8000 Aarhus C, 6. sal 

Læs mere i invitationen her.  

 

Invitation til netværksdag for studentervæksthuse 

 
 

https://gallery.mailchimp.com/7b6e6a93ba0dcea851d996e9c/files/01384fe6-006b-4b84-9854-054a0b107f73/2017_03_14_WP1_Invitation_Udviklingscamp_nye_undervisningsforløb.pdf


Netværksdagen har til formål at få skabt relationer blandt alle, der arbejder med 

studerende i studentervæksthusene i VIA, Erhvervsakademi Aarhus, Erhvervsakademi 

MidtVest, Erhvervsakademi Dania og Aarhus Universitet. 

 

På dagens program er der rundvisning på Erhvervsakademi MidtVest, oplæg om 

studentervæksthusene ved Aarhus Universitet i Herning og Erhvervsakademi MidtVest, 

workshops om relevante temaer og oplæg om erhvervsfremmesystemet. Programmet 

afsluttes med netværksmiddag. 

 

Dato: Den 19. april 2017 fra kl. 14 til 20 

Sted: Erhvervsakademi MidtVest, Gl. Landevej 2, 7400 Herning 

Tilmeld dig her senest den 15. marts. 

Hvis du har spørgsmål om dagen, skriv venligst til Andreas Fjord Bonven, abo@eadania.dk. 

 

Erhvervsakademi MidtVest åbner 

studentervæksthus  

 
 

Den 18. januar 2017 havde Erhvervsakademi MidtVest officiel åbning af et nyt 

studentervæksthus. Studentervæksthuset har til formål at støtte de studerende i opstart af 

egen virksomhed. 

 

Blandt tilbuddene i Studentervæksthuset findes:  

 Sparring med en erfaren iværksætter, som er selvstændig erhvervsdrivende 

 Fortrinsret til lokaler, som er booket til aktive medlemmer af Studentervæksthuset 

 Adgang til 3D-printer, hvorfra det er muligt at trykke prototyper 

 Indbydelser til diverse foredrag om entreprenørskab 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=YFG4T8X811CP
mailto:abo@eadania.dk


Læs mere om det nye studentervæksthus, og se kommende aktiviteter her. 

 

STUDENTERVÆKSTHUS AARHUS udvider sit 

aktivitetsprogram under projektet 

 
 
(billede: Jesper Rais) 

I STUDENTERVÆKSTHUS AARHUS er nye introduktionsworkshops, kaldet LEAD-IN, 

introduceret pr. 1. februar. Studerende med en idé til et iværksætterprojekt kan nu 

gennemgå en række af fem workshops, hvori de arbejder med at kvalificere og udvikle 

deres idéer samt bliver introduceret til Studentervæksthuset. 

 

Herudover er husets program for studenteriværksættere ligeledes udviklet og udvidet, 

således at iværksætterne nu får endnu mere støtte henimod at opbygge bæredygtige, 

skalerbare startups. 

 

Læs mere om STUDENTERVÆKSTHUS AARHUS’ program her. 

 

Boost-forløb for ambitiøse iværksættere 

afholdes i maj 

 

http://www.eamv.dk/Center-for-ledelse-og-entrepren%C3%B8rskab/Studenterv%C3%A6ksthuset/Arrangementer-i-studenterv%C3%A6ksthuset
http://svaa.au.dk/oversigt-over-programmerne-i-studentervaeksthuset/


Boost din business er et intensivt forløb for talentfulde og ambitiøse 

studenteriværksættere med egen virksomhed. Under forløbet vil deltagerne arbejde med 

nye vækstmål og udfordre forskellige vækstscenarier, der alene og tilsammen vil gøre 

deres virksomhed mere bæredygtig. 

 

Gennem skarpe oplæg af udvalgte eksperter og iværksættere vil deltagerne blive 

udfordret gennem et døgn. Undervejs vil deltagerne arbejde med velvalgte værktøjer og 

bliver skarpere på deres ’næste, bedste skridt’ frem mod vækst. Ud over inspiration og 

sparring fra andre ambitiøse iværksættere tilbyder bootcampen fuld forplejning og 

overnatning på Diakonhøjskolens konferenceafdeling. 

 

Program for Boost din business:  

 Bootcamp: 21. april kl 12.00 - 22. april kl. 14.00 på Diakonhøjskolen, Lyseng Allé, 

8270 Højbjerg 

 Workshop I: 10. Maj kl. 17-20, GROW, Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 48, 

8260 Aarhus 

 Workshop II: 31. Maj kl. 17-20, Aarhus Universitets Studentervæksthus, 

Møllevangsallé 142, 8200 Aarhus N 

Studerende fra alle projektpartnere og studentervæksthuse kan indstilles til at deltage i 

forløbet. 

For mere information, kontakt Henrik Mariendal Andersen fra VIA University College, 

hman@via.dk, tlf.: 20 74 46 77. 

 

Mød iværksætterne: Deleboks fra GROW på 

Erhvervsakademi Aarhus  

 
 

mailto:hman@via.dk


(Billede: Greg McQueen) 

Som et led i projektet har Erhvervsakademi Aarhus fået mulighed for at videreudvikle 

studentervæksthus GROW. Det har allerede nu medført rift om de fysiske kontorfaciliteter, 

og i løbet af februar har GROW fået flere skriveborde, og der er plads til flere studerende. 

 

En af virksomhederne med kontor i GROW er Deleboks. Deleboks er startet af tre 

studenteriværksættere, og virksomhedens mål er at få flere til at dele deres flyttekasser. 

Til formålet har Deleboks indkøbt 150 flyttekasser af genanvendt plastic, som folk kan 

låne helt gratis. 

Deleboks er en af studentervirksomhederne, som deltager i projektets Boost-forløb. 

Læs mere om Deleboks på tv2 østjyllands hjemmeside her. 

 

Entrepreneurial Weekend på vej 

 
 

Projektets partnere afholder en fælles Entrepreneurial Weekend for studerende under det 

overordnede tema ”Rethink: Idéernes fødsel og død”. Arrangementet planlægges som et 

intensivt forløb på 48 timer og afholdes fra den 24. til den 26. maj henover Kristi 

Himmelfartsferien. Målgruppen 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. Mere information om arrangementets 

program følger. 

 

Hvis du har spørgsmål eller input til Entrepreneurial Weekend, skriv venligst til Susanne 

Østergaard Olsen, suol@eaaa.dk. 

 

http://www.tv2oj.dk/artikel/opgoer-med-skroebelige-papkasser-nu-kan-du-laane-en-flyttekasse
mailto:suol@eaaa.dk


Dania og VIA samarbejder om iværksætteriforløb 
i Viborg 

 
 

17 studerende fra både Dania og VIA har deltaget i fem workshops om idéudvikling i 

oktober og november 2016 i Studentervæksthuset i Viborg. Undervisere fra Dania og VIA 

har faciliteret forløbet, og emnerne på de fem workshops var introduktion til 

entreprenørskab, afdækning af personlige kompetencer og drømme om eget projekt, 

prototype, præsentationsteknik, forretningsmodel og afslutning med projektpræsentation. 

 

Hvis du har spørgsmål om Idé Agent forløbet, kan du kontakte Mette Specht fra VIA, 

mskr@via.dk eller Claus Olsen fra Dania, clol@eadania.dk. 

 

Projektets hjemmeside er i luften 

 
 

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’ vil have fokus på gensidig inspiration 

mailto:mskr@via.dk
mailto:clol@eadania.dk
http://eiu.dk/
http://eiu.dk/


uddannelsesinstitutionerne og studentervæksthusene imellem. Her bliver der samlet 

pressemeddelelser (både overordnede og lokale/regionale), cases, artikler, film og andet, 

som er med til at fortælle historierne om de virksomheder og initiativer, som kommer til at 

udfolde sig i løbet af projektperioden. 

 

Hvis du har kommentarer eller input til hjemmesiden, skriv venligst til Antoniya Doneva fra 

VIA University College, antd@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. 
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