Beretning projekt 112907
Iværksætter-piloterne
I projekt ‘Iværksætter-piloterne’ skal eleverne udvikle og afvikle et projekt til gavn for lokalsamfundet, hvorved
de uddannes til en slags lokale projektmagere. Der er fokus på, at eleverne udvikler deres kompetencer til at
skabe, udvikle og handle. Forløbet lægger vægt på elevernes proces og opøver deres samarbejdsevner og
evnen til planlægning, projektledelse samt selvledelse.
Projektet er udarbejdet til valgfaget ‘Iværksætter’ i 10. klasse samt det tværgående tema ‘Innovation og entreprenørskab’ for udskolingen. Hele eller dele af materialet kan desuden bruges i dansk. Som en del af projektet
får 20 klasser besøg af en projektpilot og evt. en spejderleder fra KFUM-Spejderne.
Alt materialet ligger på projektets hjemmeside iværksætterpiloterne.dk. Her kan eleverne:
Finde inspiration fra eksempler på frivillige over hele landet, der har fået gode ideer og startet projekter, der
på en eller anden måde gavner børn, ældre, flygtninge, ensomme eller fattige – og dermed kommer lokalsamfundet til gode. Se mere på http://www.xn--ivrkstterpiloterne-pubd.dk/projekteksempler
Starte deres ’flyvetur’, der via ti trin i et samlet forløb uddanner dem til iværksætterpiloter:
1) Få en god idé og før den ud i livet
2) Teamkulturen er afgørende for det gode samarbejde
3) Konceptudvikling - fold jeres idé ud til et koncept
4) De rette samarbejdspartnere kan styrke dit projekt
5) Projektbeskrivelsen gør projektet endnu mere konkret
6) En pitch forklarer, hvad jeres projekt går ud på
7) Planlægning - bryd projektet ned i konkrete handlinger
8) PR og kommunikation - skab opmærksomhed om projektet
9) Gennemførelse af projektet - hvem gør hvad?
10) Evaluering - nåede I succeskriterierne?
Under de enkelte trin findes der opgaver, samarbejdsøvelser, skabeloner mm., som hjælper eleverne gennem
trinnene, og til sidst kan de downloade og udfylde et bevis på, at de nu er blevet iværksætterpiloter. Se mere
på http://www.xn--ivrkstterpiloterne-pubd.dk/flyveturen
Under fanebladet ‘Til læreren’ findes:
En kort intro til materialet: http://www.xn--ivrkstterpiloterne-pubd.dk/til-laereren
En detaljeret forløbsbeskrivelse, der beskriver hvordan han/hun griber undervisningen an under hvert af de
ti trin. http://www.xn--ivrkstterpiloterne-pubd.dk/forloebsbeskrivelse
Opstillede læringsmål, der er udformet, så de desuden kan bruges som tegn på læring:
http://www.xn--ivrkstterpiloterne-pubd.dk/laeringsmaal
Booking-formular til at få besøg af projektpilot og spejderleder:
http://www.xn--ivrkstterpiloterne-pubd.dk/faa-besoeg
Indtil videre har der været afviklet syv forløb med projektpiloter/spejderledere:
- Grønvangskolen V10, Vejen
- Studie 10, Esbjerg (tre klasser)
- Snejbjerg skole, Herning
- Samsø Skole
- Hillerød Lilleskole.
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Mens følgende er under planlægning/har vist interesse:
- GXU - Gladsaxe 10. Klasse og Ungdomsskole
- Søndersøskolen, Søndersø
- Tølløse Privat- og Efterskole
- Hvidovre Produktionsskole.
Resten af forløbene vil blive afholdt i skoleåret 2018/19.
Projektpiloterne er unge personer (fx. spejderledere), der har erfaring med frivilligt arbejde og med at arbejde med
børn og unge, og som vi har uddannet særligt til projektet samt udstyret med en særligt udviklet drejebog for henholdsvis projektpiloter og spejderledere.
Materialet er blevet til i samarbejde med lærer Katja Gjøtterup Ernst, der underviser på Tietgens Business i en særlig
iværksætter-10.klasse og derfor har solid erfaring med undervisning i iværksætteri.
Materialet er blevet markedsført i Folkeskolens nyhedsbrev, i foreningen YouGlobes nyhedsbreve, på foreningens
Facebook-side samt i relevante Facebook-grupper for lærere. Desuden er der udsendt fysisk informationsmateriale til 100 af de efterskoler/10. klasses centre, som tilbyder faget iværksætteri.
Link til materialet på materialeplatformen.dk: http://materialeplatform.emu.dk/materialer/bogkort/100602681
Link til materialet på YouGlobe.dk: http://www.youglobe.dk/grundskole
Direkte link til materialets hjemmeside: http://www.xn--ivrkstterpiloterne-pubd.dk/

Venlig hilsen

Helle Thilo
projektleder
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