
Entreprenørskab på Lind Skole 
 

På Lind Skole har vi i en årrække arbejdet med entreprenørskab.  

 

Entreprenørskab kan ses som et paraplybegreb for begreber som kreativitet, innovation og iværksætteri. 

Disse begreber bruges på forskellig vis i forskellige sammenhænge, men kan spille sammen i det 

pædagogiske arbejde med entreprenørskab. 

 

Entreprenørskab defineres bl.a. som følger: 

 

Entreprenørskab er, når der bliver handlet på 
muligheder og gode idéer, og disse bliver 
omsat til værdi for andre. Den værdi, der 
skabes, kan være af økonomisk, kulturel eller 
social art. 
 
Fonden for entreprenørskab (2013a:14) 

 

Det drejer sig altså om at foretage sig noget, og at dette noget giver værdi for andre. 

 

På Lind Skole ønsker vi, at vores elever oplever der entreprenante i deres hverdag. Ikke hele tiden, men når 

det giver mening. Vi tror på, at entreprenørskab motiverer eleverne. Det giver dem lyst til at lære mere, når 

der arbejdes med virkelige problemstillinger. 

 

Nogle af vores klasser samarbejder med Lind Plejecenter. Her aflægges i perioder ugentlige besøg. Der 

arbejdes målrettet med dette i de enkelte fag. Mennesker har brug for at være værdifulde for andre, for 

selv at opleve livsglæde, selvtillid, værdighed og mening i livet. At være til nytte betyder, at ens eget liv får 

værdi, når man skaber værdi for andre. 

 

Vi har på Lind Skole etableret et særligt lokale, ”Kanten”, hvor alle klasser skal gennemføre et eller flere 

entreprenante undervisningsforløb i løbet af skoleåret. Disse forløb og metoder skal gerne føres videre i 

klassens arbejde.  

 

I ”Kanten” træner eleverne den abstrakte tænkning, undring, problemløsning, fasearbejde og mange andre 

ting, som vil give dem faglig ballast til det videre ungdoms-, uddannelses- og arbejdsliv. 

 

Vi har lærere, som har taget særlige uddannelser inden for entreprenørskab, som understøtter og 

motiverer til arbejdet med entreprenørskab på Lind Skole. Det er vigtigt, at 

entreprenørskabsundervisningen ikke bliver et ekstra fag, men foregår inden for den eksisterende 

undervisning. 

 

                             


