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Styrket uddannelse i entreprenørskab
Det kræver en stærk indsats i hele uddannelsessystemet at skabe dygtige iværksættere.
Der skal en særlig indsats til, for at de gode erfaringer med innovation og entreprenørskab i
undervisningen udbredes og i højere grad integreres på de relevante uddannelser. Regeringen vil derfor afsætte midler til en styrket indsats for uddannelse i entreprenørskab.
Der er over de seneste år opbygget solide erfaringer med at integrere innovations- og entreprenørskabselementer i undervisningen. Blandt andet har Fonden for Entreprenørskab siden 2009 arbejdet
med at udvikle og videreudvikle undervisning med fokus på innovation og entreprenørskab på alle
niveauer af uddannelsessystemet.
Undersøgelser af effekter af entreprenørskabsundervisning har vist, at det er vigtigt, at undervisningen tager udgangspunkt i de studerendes baggrund, egne idéer og erfaring med iværksætteri, og at
undervisere og studerende på universiteterne skal arbejde med entreprenørskab inden for deres
faglighed. Det stiller store krav til underviseren, og de metoder som anvendes. Derfor styrkes indsatsen for uddannelse i entreprenørskab med følgende indsatser:
1. Pulje til uddannelse i entreprenørskab
Der etableres en pulje til uddannelse i entreprenørskab, hvor der kan søges midler til projekter om:
 Udvikling og implementering af undervisningsforløb, der målretter undervisningen på gymnasierne,
erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser mod etablering af egen virksomhed og
opbygning af iværksætterkompetencer.
 Opkvalificering af lærere på gymnasier, erhvervsuddannelser og de videregående uddannelser og
opfølgning i form af gennemførte forløb, hvor de opkvalificerede lærere underviser.
 Udvikling og implementering af uddannelses- og undervisningsforløb, fx i regi af studentervæksthuse (som yder rådgivning i iværksætteri på universiteterne) og innovation camps, som kan tilbyde
innovative opkvalificeringsforløb i samarbejde med virksomheder.
For erhvervsuddannelserne skal indsatsen ses som et supplement til den opkvalificering af lærerne,
der allerede indgår i Erhvervsuddannelsesreformen.
Ansøgerne til puljen skal bidrage med medfinansiering svarende til det ansøgte støttebeløb.
Der afsættes 24,8 mio. kr. til puljen i 2015.
2. Udvikling af et kursusudbud målrettet uddannelses- og studielederne på universiteterne.
Kurserne udvikles i samarbejde mellem Fonden for Entreprenørskab og de relevante faglige miljøer
og netværk på institutionerne. Fokus vil være på at understøtte integrationen af innovative og entreprenørielle elementer i universitetsuddannelserne. De konkrete kurser skal bl.a. kunne udbydes på de
pædagogiske centre på institutionerne eller af andre aktører.
Der afsættes 2 mio. kr. til initiativet i 2015.

