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Ikadan Sport & Fritid A/S og BioMar
A/S deltog i Kreativitetstornado
sammen med tre 9. klasser
Ikadan Sport & Fritid A/S og BioMar virksomhedslederne.
A/S fik rygsækken fyldt med nye og
gode ideer i Kreativitetstornado med ”Det her er virkelig en win-win-situation” sagde Lars Rahbæk, direktør i
9. klasser.
BioMar, og fortsætter: ”Jeg havde slet
2009 er Europæisk år for innovation ikke regnet med at få så mange gode
ideer med mig hjem på bare 1½ time
og kreativitet. Det markerer Selvmed en 9. klasse. Oveni hatten er det
stændighedsfonden i samarbejde
en fornøjelse at opleve sådan en fanmed Undervisningsministeriet,
tastisk indsats fra engagerede lærere
Økonomi- og Erhvervsministeriet,
Kulturministeriet og Ministeriet for og elever. Jeg vil helt sikkert gå videre
Videnskab, Teknologi og Udvikling med ideerne og så skal dette her
med en kampagne, hvis formål er at bredes ud i vores koncern via hjemsætte fokus på, hvordan innovation meside og BioMar-magasinet. Jeg har
og kreativitet kan skabe personlig, allerede lavet en aftale med Bording
Skole, for samarbejdet skal absolut
social og økonomisk udvikling i
ikke slutte her.”
Europa.
Kampagnen besøgte Ikast-Brande
Kommune d. 7. oktober og i den
forbindelse havde tre 9. klasser fra
Entreprenørskabsskolerne sagt ja til
at bidrage med originale og innovative løsningsforslag til Ikadan Sport
& Fritid og BioMar. Begge virksomhedsledere havde stillet klasserne
nogle udfordringer. Rammesat af
lærerne blev eleverne guided igennem idegenerering, sortering af ideerne og produkt til fremlæggelse for

Også Mogens Ravnholt Jensen,
økonomi- og administrationschef i
Ikadan Sport & Fritid A/S fik flere
gode ideer med hjem til videre bearbejdelse i virksomheden. Mogens
Jensen bad eleverne fra 9. klasse på
henholdsvis Ikast Vestre Skole og
Ejstrupholm Skole om ideer til en
”kommende” legeplads. ”Der er så
mange gode ideer. Jeg kan helt sikkert bruge noget fra alle grupperne,
men særlig to grupper skiller sig ud”
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Innovationspris
Entreprenørskabsskolen fik en 2.
plads ved KL´s Store Innovationspris
Et dommerpanel bestående af
Torben Kjærgaard, direktør i KL,
Christian Bason, innovationschef
i Mindlab og direktør i 1508,
Mikkel Jespersen, har blandt 28
kommuner udpeget Ikast-Brande
Kommunes Entreprenørskabsskole
til en finaleplads til KL`s Store
Innovationspris, som blev uddelt
den 29. oktober i forbindelse med
Innovationens døgn.
Der blev uddelt både en lille
pris og en stor pris. Ikast-Brande
Kommune dystede med projektet
Entreprenørskabsskolen sammen
med Vejle Kommune om den store
pris.
Prisen gives til det store
innovationsprojekt, der skaber
banebrydende nytænkning.
Kommunaldirektør, Henning Hansen:

”Jeg havde slet ikke regnet med at få så mange gode
ideer med mig hjem på bare 1½ time med en 9. klasse. Oveni hatten er det en fornøjelse at opleve sådan
en fantastisk indsats fra engagerede lærere og elever.”
”Jeg vil helt sikkert gå videre med ideerne og så skal
dette her bredes ud i vores koncern via hjemmeside
og BioMar-magasinet. Jeg har allerede lavet en aftale
med Bording Skole, for samarbejdet skal absolut ikke
slutte her.”
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faktisk godt.”

”Det er utroligt
flot og dejligt
at Entreprenørskabskolen har
vundet national
genlyd! Folkeskolen bliver
udfordret fra
mange sider
- og klarer sig

”Det har den bl.a. gjort fordi skolen
og dens medarbejdere har været i
stand til konstant at udvikle sig.”

Lars Rahbæk, adm. direktør, BioMar A/S

www.entreprenoerskabsskolen.dk
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sagde Mogens Jensen og fik lov til at
uddele præmier til to grupper fra Ikast
Vestre Skole.
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”Det gør vores skoler og medarbejdere i Ikast-Brande også - vi får faktisk rigtig meget skole for pengene.”

Også Ejstrupholm Skole idegenererede på Ikadan Sport & Fritids udfordring. Her vandt en gruppe drenge
med en fantastisk iderig tegning af en
multibane.

”Det er vigtigt at vi holder fast i de
grundlæggende værdier i den danske folkeskole: De har haft stor betydning for den markante velstandsstigning i Danmark og at Danmark
klarer sig godt internationalt.”

De vindende grupper fra de tre skoler
fik overrakt præmier af borgmester
Carsten Kissmeyer og de fik et ord
med på vejen af de to virksomhedsledere. ”Jeg har fået så meget med mig
hjem. Om et stykke tid vil nogle af jer
måske kunne genkende jeres ideer
fra i dag i vores produktion” sagde en
tilfreds Mogens Jensen, som ønskede
yderligere samarbejde med lærer
Jesper Sørensen på Ikast Vestre Skole.
Lars Rahbæk slutter af: ”Jeg oplever,
at Ikast-Brande Kommune i høj grad
via dette arrangement har cementeret
deres målrettede satsning på entreprenørskab.”
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”Jeg ser Entreprenørskabsskolens
vægt på innovation og kreativitet
udviklet i et tæt samspil med det
omgivende samfund, som en naturlig og nødvendig udvikling, når vi
fortsat ønsker at give børnene det
bedste udgangspunkt for et godt
liv.”
”Et stort tillykke med den flotte 2.
plads.”
Billeder fra dagen

Elever skal sætte fokus på CO2-rigtig mad
Når borgerne laver mad, skal de ikke forslag om at lave en miljømiddag.
kun tænke sundt. De skal også tænke
på miljøet og på CO2-forbruget ved Anne Gonge Jensen havde lavet forslag til en tre-retters miljømenu, hvor
de enkelte måltider.
hun beregnede CO2- forbruget og
Det er udgangspunktet for et entre- sammenlignede det med en traditioprenant projekt på Ejstrupholm Skole, nel middag. Forslaget faldt i god jord
hvor skolens 7. klasser i samarbejde hos hotelindehaverne, som meget
med Ejstrupholm Hotel sætter fokus gerne ville have en grønnere profil.
på sund mad og miljø.
Det var baggrunden for, at Majbritt
Pedersen kontaktede skolen for at
Ideen er oprindelig udtænkt af en
af eleverne i sidste skoleår, hvor ho- høre om de samme elever, der nu
kendte mere til hotellet, ville være
tel indehaverne Majbritt og Brian
Pedersen syntes, at det kunne være med til at udvikle denne ide. Hun
spændende at få elevernes input til fremlagde ideen for de nye klasselæen række problemstillinger omkring rere, Hulda Askjær og Bent Jensen.
hotellet. Eleverne kom med en bunke Hun fortalte, at ideen havde sat mangode ideer, der kunne være med til at ge tanker i gang hos hende, og at hun
gøre byens hotel endnu bedre. Blandt syntes, at det kunne være spændende
mange ideer var Anne Gonge Jensens at udvide projektet, så man søgte at

www.entreprenoerskabsskolen.dk

Billede fra eleverne første projekt med
Ejstrupholm Hotel

styrke hele områdets grønne profil.
Hvis man kunne få lokale producenter med på ideen, kunne man lave et
bredt samarbejde, hvor man kunne
sætte Ejstrupholm på landkortet som
et grønt område med stor miljøbevidsthed. Man kunne fortælle om
lokale råvarer, øge bevidstheden om
årstidens frugter og grøntsager og få
fortalt om de mange muligheder, der
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lå hos de lokale producenter og forædlere af fødevarer.
Ejstrupholm Skole har været meget
aktiv i Ikast-Brande Kommunes satsning på entreprenørskab i undervisningen, og klasselærerne havde i
årsplanen indlagt to større projekter i
løbet af 7. skoleår, så de var med på,
at dette kunne være det ene.
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Entreprenørskabsskolen har indledt
udviklingssamarbejde med VIA
University College

Majbritt Pedersen havde siden elevernes fremlæggelser været i kontakt med rådgiver ved Københavns
Kommune, som gerne vil komme til
Ejstrupholm og hjælpe os videre med
ideen om CO2-rigtig mad. Hun gjorde
også opmærksom på, at man hos
Ikast-Brande Kommune kan søge penge til at realisere en sundhedsside.

I et tæt partnerskab mellem VIA og
Ikast-Brande Kommune sættes der
nu for alvor fokus på at kvalificere
og udvikle Entreprenørskabsskolen.
Ifølge en samarbejdsaftale mellem
de to organisationer skal adjunkt og
partnerskabskonsulent Jesper Kvist
Mølgaard fra VIA og projektleder
En ansøgning med en beskrivelse af
Dorte Georgsen lede en storgruppe,
tankerne i forløbet blev afsendt, og
stor var glæden, da også andre troede en projektgruppe og en administrativ
styregruppe gennem en proces, der
på ideen og bevilgede 20.000 kr. til
kan blive udgangspunkt for Entrepregennemførelse af projektet.
nørskabsskolens videre udvikling.
Nu skal eleverne på banen. Hele ideI den tid projektet har eksisteret,
en omkring innovation og entreprenørskab er jo, at eleverne inddrages
har projektets navn ændret sig fra at
fra ide til resultat. Nu har hotellet og hedde ”Entreprenørskab i undervisklasselærerne lagt nogle rammer, så ningen” til ”Entreprenørskabsskolen”.
er det op til eleverne at fylde dem ud,
så de skaber noget, der har værdi for
andre.

I Entreprenørskabsskolen kobler eleverne færdigheder til handling i ægte
udfordringer og opgaver, som de løser
i samarbejde med skolens lokalliv og
erhvervsliv. Den proces stiller store
krav både til den enkelte lærer, men
også til den måde som skolen er organiseret på og til hele lokallivet. Netop
derfor er der i projektets storgruppe
repræsentanter fra både kulturliv,
foreningsliv, erhvervsliv og familieliv.
Frem til maj vil VIA og Ikast-Brande
Kommune i prejektfasen undersøge
muligheder og faldgruber og afdække,
hvad der skal til for at bane vejen for
fremtidens Entreprenørskabsskole.
Herefter skal erfaringerne udmøntes
i en model, som kan støtte skolernes
proces med kulturforandringen.

Ny sammensætning i styregruppen

Eleverne kan fx skabe kontakten til
producenterne, de kan stå for PR, og
de kan arrangere en event, hvor resultaterne præsenteres for en større
offentlighed.
Her kommer de 20.000 kr. også ind i
billedet. Det giver nogle muligheder,
som man normalt ikke har – ”Lad os
nu se – måske laver eleverne deres
egen klimakogebog”, slutter Hulda
Askjær og Bent Jensen deres tanker
omkring det videre forløb med elevernes fokus på CO2-rigtig mad.

Entreprenørskabsskolens styregruppe var samlet d. 15.
september. Her besluttede man, at projektet var modent til at
begynde at involvere kulturdelen. Derfor valgte styregruppen at
bede Kulturudvalget om at udpege en repræsentant.
Repræsentanten blev Kaare Graversen.
Desværre har Bo Olesen valgt at
fratræde sin plads i styregruppen.
Grunden hertil er travlhed og at Bo
Olesen er trådt ud af hovedbestyrelsen i
Selvstændighedsfonden.

www.entreprenoerskabsskolen.dk
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