
 

 

 

 
 

 

Projekt nr. 3  

Titel og leadpartner ”Fremtidens grønne iværksættere” – v. NEXT uddannelse København 

Projektbeskrivelse 

STEM målsætninger – 

lokaliteter – varighed - 

hovedaktiviteter – 

målgrupper – output - 

effekter 

Flere skal vælge en STEM uddannelse, flere faglærte med STEM, flere kvinder i STEM. 
Projektet vil i perioden januar 2021 – december 2022 udvikle og afprøve undervisningsforløb 
med fokus på innovation, entreprenørskab og bæredygtighed på frisør-, snedker- og 
industriteknikeruddannelserne på NEXT, ca. 300 elever om året. Herunder udvikling af 
uddannelsesplaner, forløbsbeskrivelser og undervisningsmateriale til brug for udbredelse af 
undervisningsforløbene på både egen og andre skoler, samt opkvalificering af lærere og 
ledere. Herudover vil der blive etableret et korps af rollemodeller samt blive produceret en 
serie af små film om forløbet, som særligt skal have fokus på rekruttering til STEM 
uddannelser og særligt, at motivere flere kvinder til at søge STEM uddannelser. 
Målgruppen er 300 elever årligt, og der søges eksterne midler til efterfølgende at udbrede 
indsatsen til 1200-1500 elever årligt.  

Partnere og interessenter 

 

Partnere: Fonden for Entreprenørskab (projektleder), Fonden Teknologirådet 

Interessenter:  

Økonomi 

Budget – Finansiering – 

RegH-del 

Samlet budget på i alt: 1,5 mio. kr., som søges finansieret således: 
RegionH:                                       1,125 mio. kr. (udgør 75% af budgettet) 
NEXT uddannelse KBH:                 0,15 mio. kr.  
Fonden for Entreprenørskab:         0,225 mio. kr. 

Vurdering i forhold til tildelingskriterier 
(pointskala: 1 = mangelfuld, 2 = OK, 3 = stærk, 4 = meget stærk) 

- Regional udvikling 3 
Lever op til alle regionens målsætninger på både STEM området og på bæredygtighed 

og grøn omstilling.  

- Afhængig af tilskud og 

ekstern funding 3 

Projektet kan ikke gennemføres uden regionale udviklingsmidler. Partnerne lægger 

tilsammen 25% egenfinansiering gennem timeforbrug. Herudover er en aktivitet i 

projektet fundraising til yderligere udbredelse af indsatsen. 

- Mulighed for udbredelse 

4 

Forløbet vil efter projektets afslutning gøres obligatorisk på NEXT, og vil også kunne 

udbredes til andre skoler. Fundraising til yderligere udbredelse er indtænkt som en 

aktivitet.  

- Bredt partnerskab 2 
Partnerskab mellem erhvervsskole og to eksterne organisationer med stor viden på 

området og godt netværk. Dog kunne der have været inddraget flere skoler. 

- Nyskabende 3 
Spændende samarbejde mellem vidensorganisationer og uddannelsesinstitution. 
Sammentænker både STEM, bæredygtighed og FN Verdensmål. 

Samlet vurdering (max 20 

point) 

15 Særligt stærkt på udbredelse og muligheden for ekstern fundraising til yderligere 

udbredelse. Der kunne godt have været tænkt andre skoler i projektet allerede. 

Yderligere bemærkninger 

(om fx: Formalia, effektkæde og kritiske antagelser, organisering og milepælsplaner, kommunikation) 

Meget gennemarbejdet og overvejet ansøgning på alle væsentlige områder, der afspejler et højt kompetenceniveau hos 

partnerkredsen.  Et stærkt pilotprojekt, hvor der afprøves nytænkende forløb, og hvor der er allerede er tænkt muligheder 

for skalering og yderligere gearing med fundraising ind. 


