
Giv din støtte 

til Danmarks fremtid
Vær med til at sikre iværksætter- og innovationskulturen i FFE Hovedstaden



FFE Hovedstaden er en støtteforening til Fonden for Entreprenørskab, som 
arbejder for at fremme unges entreprenørielle kompetencer. Vi er organi-
seret med egen bestyrelse, som udgøres af frivillige ledere og direktører 
fra uddannelsesverdenen, forvaltning samt erhvervsliv. 

Målet er at sikre, at regionens unge tilegner sig kompetencer og et mind-
set, der matcher fremtidens behov og dermed giver det bedste afsæt til 
livet efter endt uddannelse. I praksis kan vi se følgende effekter af vores 
arbejde:

• De unge bliver gladere for at gå i skole.
• De unge bliver mere tilbøjelige til selv at starte virksomheder. 
• De unge tjener i gennemsnit mere i løn end personer, som ikke har 

modtaget entreprenørskabsundervisning.

Siden sin stiftelse i 2015 har FFE Hovedstaden berørt over 2100 unge i 
regionen. I FFE Hovedstaden møder ca. 16 % af elever i grundskolen nu 
entreprenørskabsundervisning i deres skolegang og for ungdomsuddan-
nelserne er tallet ca. 24 %. Vi er derfor ikke i mål endnu og søger altid 
efter passionerede samarbejdspartnere, som ligeledes kan se idéen i at 
skabe fundamentet for en god fremtid for regionens unge. 
  

Hvem er 

 FFE Hovedstaden?
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 Projekt Edison: 
En lærerig opfinderkonkurrence 
for elever i 6. og 7. klasse.

NextLevel: 
Et projektforløb, der går fra idé 
til handling for elever fra 7. til 
10. klasse.

Company Programme: 
Et learning-by-doing-forløb. 

  Social Enterprise 360: 
Et læringsforløb i at omsætte  
socialt orienterede idéer til 
praksis.

Leder for en dag:
Her mødes ambitiøse unge 
med ledere fra erhvervslivet og 
følger dem en hel dag.

  Start Up Programme: 
Et læringsforløb for studeren-
de på korte og mellemlange 
videregående uddannelser, 
hvor de udvikler konkrete ideer 
eller produkter.

Fondens 
programmer og undervisningsmaterialer 

Danish Entrepreneurship Award: 
Danmarks største idefest for innovative og kreative elever og studerende. Omkring 7000 unge og undervisere fra ABC til ph.d. samles på én dag og fejrer innovation 
og iværksætteri i studiehøjde sammen med erhvervslivet.

Fonden tilbyder også undervisningsmaterialer til både grundskoler og ungdomsuddannelser. Se mere på www.ffe-ye.dk eller app’en Orcapress.

Grundskole: Ungdomsuddannelser: Ungdomsuddannelser: Videregående  
uddannelser:
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Tilbud

i FFE Hovedstaden
I FFE Hovedstaden tilbyder vi forskellige aktiviteter og typer af rådgivning. Herunder kan du se, hvad 
vi eksempelvis tilbyder pr. uddannelsesniveau.

FFE Hovedstadens aktiviteter:
 
• Innovationsdidaktiske kurser  

for lærere.

• Lokalfinaler i Projekt Edison  
& Next Level.

 
• Inspirationsevents for lærere. 

FFE Hovedstadens aktiviteter:

• Leder for en dag 

• Regional Entreprenørskabsmesse i  
Company Programme

 
• Regionsmesterskab i Company 

Programme
 
• Prototypeudviklings-, forretningsmo-

dels- og pitch camps for elever.  
 
• Inspirationsevents for undervisere.

FFE Hovedstadens aktiviteter:
 
• Regionsmesterskab i Start Up  

Programme. 

• Meet&Match - del din idé, mød nye 
mennesker, få flere med i dit team.

 
• Inspirationsevents og masterclasses 

for undervisere. 

Grundskole: Ungdomsuddannelser:
Korte og mellemlange  
videregående uddannelser:
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Hvilken betydning har 

jeres engagement 
Det koster i gennemsnit 2.500 kr. at få en ny klasse ombord på et af vo-
res entreprenørskabsprogrammer, uanset om der er tale om folkeskole, 
ungdomsuddannelse eller de videregående uddannelser. 

Oversat til en folkeskole med tre klasser pr. klassetrin vil et bidrag  
betyde følgende:

At I med et sponsorat på 15.000 kr. i gennemsnit vil kunne muliggøre 
deltagelse i entreprenørskabsprogrammet Projekt Edison for skolens 
6.-7. klasser.

At I med et sponsorat på 30.000 kr. i gennemsnit vil kunne muliggø-
re deltagelse i både Projekt Edison og entreprenørskabsprogrammet 
Next Level for skolens 8.-9. klasser og dermed sikre forankring og 
progression for skolens elever. 

At I med et sponsorat på 50.000 kr. ikke alene understøtter udbredel-
sen, men også sikrer driften (afvikling af programmer) og den videre 
udvikling af disse (kvalitetssikring).

… Så hvilken betydning har jeres engagement? Det er meget simpelt. 
Med over 300 folkeskoler og med nogle af landets største ungdoms- 
og videregående uddannelser tæller ethvert bidrag. Mener I også, at 
fremtiden kræver anderledes og flere entreprenante kompetencer hos 
vores unge, byder vi jer velkommen i FFE Hovedstaden. 

Hvordan bliver jeres bidrag synligt

Vi tilbyder følgende afhængigt af størrelsen på sponsoratet:
• Logo på alt vores trykte materiale.
• Synlighed ved alle vores events.
• Deltagelse til vores events som talere, dommere eller oplægshol-

dere.
• Deling af jeres produkter/ydelser (eller andre opslag) på vores so-

ciale medier, såfremt disse har relevans for målgruppen.

Alle bidrag tæller, og beløbets størrelse på sponsoratet er valgfrit
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Fonden for Entreprenørskab er nationalt videncenter og omdrejnings-
punkt for udvikling af entreprenørskab i undervisningen på alle uddannel-
sesniveauer. Som videncenter arbejder Fonden for Entreprenørskab med 
at udbrede og videreformidle forskning om entreprenørskab i undervis-
ningen.

Gennem forskning og analyser er Fonden også selv med til at generere 
ny viden om udbredelsen og effekterne af entreprenørskabsundervisning 
i Danmark. Fonden er desuden med i flere internationale forskningssam-
arbejder, og Fondens publikationer og viden er anerkendt både nationalt 
og internationalt. Dette samlede arbejde er med til at sikre kvaliteten i 
undervisningen.

Fondens arbejde bygger på 

forskningsbaseret viden

•  har størst indflydelse, hvis elever og studerende møder det på alle 
undervisningstrin?

•  har en dokumenteret effekt på de unges lyst til at starte egen 
virksomhed?

•  fører til højere indkomst senere i livet?

•  gør eleverne gladere for at gå i skole?

•   giver elever og studerende større tro på, at de kan bidrage til samfun-
det?

Vidste du, 
at entreprenørskabs- 
undervisning…
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Jeg deltog i Company Programme (CP) i året 2013/2014 med mine to 
partnere, hvor vi deltog i både entreprenørskabsmesser og -mesterska-
ber med virksomheden Garden Solutions. Vi havde sammen udviklet 
produktet Flexi Weed, som var en ukrudtsbrænder med 4 funktioner. 

Ved Regionsmesterskabet opnåede vi et fint resultat, som kvalificerede 
os til Danmarksmesterskabet i foråret 2014. Her vandt vi 1. pladsen 
samt en kvalifikation til Europamesterskabet ”Company of the Year 
Competition” i Tallin. 

Med CP lærte jeg at anvende teori i praksis ved bl.a. forretningsmø-
der med investorer og udarbejdelse af forretningsplaner, budgetter, 
marketingsmaterialer mv. Jeg tilegnede mig uvurderlige kompetencer 

både fagligt og personligt, som jeg kunne bruge ved min afsluttende 
eksamen på CPH-WEST, men især også på arbejdsmarkedet, da jeg 
efterfølgende fik en elevplads som økonomielev i DONG Energys olie- 
og gasforretning.  

Jeg er i dag, 3 år efter, stadig ansat i olie- og gasforretningen, som 
netop er blevet opkøbt af en britisk virksomhed, INEOS. Ved siden af mit 
arbejde som Junior Accountant, studerer jeg HD (en erhvervsøkono-
misk diplomuddannelse) på Copenhagen Business School. Jeg er ikke i 
tvivl om, at uden mit forløb i CP havde jeg ikke været, hvor jeg er i dag. 

Mød Sandra Hess
- en tidligere CP-elev
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Udover at gøre entreprenørskab til en fast del af uddannelsessystemet,  
arbejder Fonden med aktiviteter, der rækker ud over studietiden.

Fonden har bl.a. stor succes med at uddele mikrolegater til studerende med 
gode iværksætterideer. Disse legater på op til 50.000 kroner gør en afgøren-

de forskel for de unge i opstartsfasen, og for mange har det været spring-
brættet til at kunne udvikle forretningen og opnå større investeringer.

Fra studerende 
til iværksætter eller innovativ medarbejder

11



Kontakt
REGIONSLEDER 
DENNIS SHIK CHRISTENSEN
dennisshik@ffe-ye.dk • tlf.: 22 28 71 39

FORMAND: 
Erik Kaae, COO, EG A/S

NÆSTFORMAND: 
Rasmus Frimodt, Merkantil Områdechef, Next

BESTYRELSESMEDLEMMER:
Christian Pedersen, CCO, Partner, Venzo
Frank A. Mathiasen, Udviklings - og innovationschef, Cph Business
Jacob Faber Andersen, Head of Start-Up & Growth Unit, Nordea
Jens Sørensen, Partner, Timegruppen
Julie Schultz, Afdelingschef EUX, EUD & 10 klasse, KNORD
Jørgen Bardenfleth, Diverse bestyrelsesposter, Bl.a. Symbion
Mette Lund Thomsen, Vicerektor, Skolen på Strandboulevarden
Mogens Bagger Hansen, Studierektor, HC Ørsted Gymnasiet
Mogens Nielsen, Innovationskoodinator, Next
Mohammed El Bouaboallati, Innovationskoodinator, Niels Brock
Morten Asmussen, Direktør, Stakehouse

Bestyrelse:


