
Få kompetencerne til at skabe din egen succes som innovativ  
medarbejder, leder eller selvstændig

KICKSTART
PROGRAMME



Kickstart Programme er et innovations- 
og iværksætterforløb for elever på EUD 
og EUX. Her skal du og dit team udvikle 
en innovativ idé og omsætte den til en 
realiserbar virksomhed. Samtidig dyster 
du og dit team om den bedste idé.  
Det sker til en lokal finale og – for de 
allerbedste idéer – også en national  
finale, hvor du møder elever fra 
erhvervs uddannelser i hele landet

Kickstart Programme er placeret  
enten i foråret eller i efteråret, og findes 
i tre spor: 
1) For elever på grundforløb
2) For EUD-elever på hovedforløb
3) For EUX-elever på hovedforløb og 
    elever på det merkantile studieår

Forløbet kan skræddersys til den  
enkelte erhvervsuddannelses faglighed.

Kickstart Programme er et undervis-
ningsforløb, der styrker dine kompeten-
cer til at skabe din egen succes – som 
innovativ medarbejder, leder eller 
selvstændig. 

Hvad er Kickstart Programme?
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Spark din karriere i gang med 
Kickstart Programme
•	 Se	muligheder,		
	 hvor	andre	ikke	gør
•	 Sælg	dine	gode	idéer	
•	 Anvend	din	faglighed
•	 Boost	din	selvtillid
•	 Lær	at	starte,	drive	og	lede		
	 en	virksomhed
•	 Bliv	klædt	på	til	fremtiden		
	 som	innovativ	medarbejder,		
	 leder	eller	selvstændig

På de følgende sider kan du blive 
klogere på, hvad du skal arbejde med i 

Kickstart Programme. 



Hvad indeholder  
Kickstart Programme?

I Kickstart Programme skal du og  
dit team arbejde indenfor områderne:
• Produkt, service og koncept
• Kunder og konkurrenter
• Etablering, økonomi og ressourcer 
• Personlig afklaring og samfunds- 
 mæssig sammenhæng. 

Det er også de fire områder, som I 
bliver bedømt indenfor til den lokale og 
nationale finale. 
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Du lærer at…
•	 pitche	og	sælge	din	idé	på	en	overbevisende	måde
•	 argumentere	for	styrker	og	svagheder	ved	din	idé	
•	 anvende	din	faglighed	til	at	producere	en	prototype	
•	 netværke	og	inddrage	omverdenen

Produkt, service og koncept: 

Find på den gode idé

Først og fremmest skal I udvikle  
en konkret idé, det kan være  
et produkt, en service eller  
et koncept, som I til slut skal  
præsentere foran kompetente  
dommere i finalerne.



Kunder og konkurrenter: 

Hvem er målgruppe  
og konkurrenter?
Når I har fundet på en idé, skal  
I gøre jer en række overvejelser om, 
hvem idéens målgruppe er,  
hvilken værdi idéen skaber for  
målgruppen og resten af  
samfundet, og hvordan  
konkurrenceforholdene ser  
ud på markedet.
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Du lærer at…
• vælge målgruppe og begrunde dine valg
• se den værdi, idéen skaber for målgruppen og/eller samfundet
• identificere konkurrenter



For at den gode idé kan omsættes til 
en realiserbar virksomhed, skal I også 
overveje, hvordan I vil etablere virksom-
heden, hvordan økonomien skal hænge 
sammen, og hvor ressourcerne skal 
komme fra. 

Etablering, økonomi og ressourcer: 

Hvordan skal virksomheden  
hænge sammen?
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Du lærer at…
• vurdere økonomi til etablering og drift – herunder budget, fakturering og moms
• lave en strategi for, hvad næste skridt er, hvis idéen/virksomhed skal realiseres 



I Kickstart Programme skal I se jeres 
idé i en samfundsmæssig sammen-
hæng. Derudover skal I beskrive jeres 
faglige og personlige kompetencer og 
overveje jeres fremtid som iværksæt-
tere.

Personlig afklaring og samfundsmæssig sammenhæng: 

Hvad kan din idé  
– og hvad kan du? 
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Du lærer at…
• argumentere for virksomhedens samfundsansvar i forhold til f.eks.  
 bæredygtighed, klima og socialt ansvar 
• blive bevidst om dine faglige og personlige kompetencer
• reflektere over forløbet og overveje en fremtid som iværksætter 



Kickstart Programme afsluttes med en 
lokal finale på erhvervs uddannelserne, 
hvor de mest idérige og innovative elever 
kvalificerer sig til en national  
finale med elever fra hele landet. 

På finaledagene får hvert team en stand, 
hvor I skal fremvise jeres gode idé og 
pitche den til gæster..

I løbet af finaledagen kommer erfarne  
dommere rundt og bedømmer teamet  
inden for de fire områder.

Finalen afsluttes med kåring og fejring af 
de bedste idéer og præmieoverrækkelse 
til eleverne. 

Finalen i Kickstart Programme
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”Det har været virkelig sjovt at være med. Jeg har lært at starte virksomhed op, 

og jeg har fået en idé om, hvad det vil sige at have en virksomhed. Det er noget, 

jeg virkelig kan bruge, når jeg er færdig med min uddannelse! Finalen er en 

festlig afslutning på forløbet. Men det er også en dag, hvor man har sommer-

fugle i maven og er spændt på at præsentere ens hårde arbejde foran dommere, 

men man vokser lidt, når man har gjort det.”
– citat fra tidligere elev i iværksætterprogram



Kickstart Programme er udviklet af Fonden for Entreprenørskab med støtte af Nordea-fonden. 
Fonden for Entreprenørskab hjælper skoler og uddannelser med at fremme innovative evner  

hos elever og studerende til gavn for hele Danmark.

Vil du vide mere om  
Kickstart Programme?
Besøg vores hjemmeside: http://kickstart.ffe-ye.dk

Vil du være med i  
Kickstart Programme? 
Alle erhvervsuddannelser har mulighed for at deltage,  
og den enkelte skole tilmelder sig på vores hjemmeside:
http://kickstart.ffe-ye.dk/deltagelse

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB
M E D L E M  A F  J A  W O R L D W I D E


