KONFERENCE OM

Innovation og entreprenørskab
i skole og læreruddannelse
For undervisere, lærere og lærerstuderende
Torsdag den 26 september 2019 10.00-15.15
Professionshøjskolen Absalon, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde.

Konferencelokale B0.38 + B0.39
Der er kaffe/the og morgenbrød fra kl. 9.30

Intro: Innovation og entreprenørskab er gennem de sidste 10 år blevet en del af det danske
uddannelsessystem. I skolen og på de fleste uddannelser indgår innovation, entreprenørskab eller
iværksætteri i forskellige former i lov og bekendtgørelser. Denne konference vil gerne kigge kritisk
og kærligt på den udvikling. Skal eleverne virkelig dannes til innovatorer og iværksættere, Eller er
det mere relevant at uddanne til kreativitet og kritisk tænkning i grundskolen?
Er indsatsen sat i søen for erhvervslivets, samfundets eller den enkelte elevs og studerendes skyld?
Vi vil gerne præsentere og diskutere forskellige vinkler og perspektiver på innovation og
entreprenørskab for at blive klogere på begreberne, og implementeringen i skole og
læreruddannelse.

Program
10.00 - 10.10 Velkomst og introduktion til entreprenørskab i læreruddannelsen ved Connie Stendal
Rasmussen Lektor PH Absalon og Britt Due Tiemensma Lektor PH Absalon
10.10-10.30 Anders Rasmussen Chef for grundskole og ungdomsuddannelser, Fonden for Entreprenørskab:
Entreprenørskab i læreruddannelsen. Et historisk blik og nogle perspektiver.
10.30- 11.15 Lillian Rohde, Lektor Københavns Professionshøjskole: Design Tænkning baseret på faglige
temaer som en generel metode i undervisningen.
11.25 -12.00 Connie Stendal Rasmussen Lektor PH Absalon og Britt Due Tiemensma Lektor PH Absalon:
Implementering af socialt entreprenørskab i læreruddannelsen på Professionshøjskolen Absalon.
Oplæg og diskussion
12.00 – 12.45 Frokost
12.45 – 14.15 Workshops



A: At anvende grafisk facilitering i forbindelse med innovative processer i skolen
B: Innovation og entreprenørskab i skolens fag, et pædagogisk og fagdidaktisk perspektiv.
Facilitering af et projekt for mellemtrin/udskoling med udgangspunkt i miljø.

Kaffepause
14.30 – 15.00 Anders Hegnet Hansen, Sarah Nissen Erland & Thomas Rønsberg, lærerstuderende: Hvad
tager man med sig videre ud i skolen som lærerstuderende ved at deltage i entreprenørskabs program i
EU?
15.00 – 15.10 Opsamling og Tak for i dag

