
 

Nydanske unge kan skabe nytænkende virksomheder 
- særligt for nydanske studerende på ungdoms- og erhvervsuddannelserne, undervisere, studie-, 

erhvervs- og iværksættervejledere, organisationer m.fl. 

 

Torsdag den 9. december 2010 kl. 14.00-16.30  

i AarhusSalen, lokale 1, Skt. Knuds Torv 3, 8000 Aarhus C  

www.aarhussalen.dk   
 

Mange unge efterspørger mere praktisk orienteret undervisning på ungdoms- og erhvervs-

uddannelserne, også om iværksætteri og selvstændig virksomhed. Særligt unge med etnisk 

minoritetsbaggrund har lav søgning, højt frafald og svært ved at finde praktikpladser og job. 

På den anden side har virksomhederne behov for nytænkning og tværkulturel indsigt, som de 

unge kan bidrage med allerede i forbindelse med opgaver og praktik under studierne. 

Hvordan kan vi fremme iværksætterlysten og kontakten mellem undervisningsverdenen og 

erhvervslivet til gensidig gavn og glæde, også for unge med anden etnisk baggrund? 

 

Program 

• Uffe Bech, Nyvirk Iværksættercenter www.nyvirk.dk  

indleder med erfaringer fra vejledning af unge med etnisk minoritetsbaggrund om uddannelse, 

arbejde og selvstændig virksomhed 

• Ralford Lindsay, Café Casava www.cafecasava.dk 

kom som ung fra Jamaica til Danmark, blev uddannet tjener og kok og har siden som leder og 

selvstændig givet mange unge springbræt til en karriere i restaurationsverdenen   

• Andrew Schumer og Jathavan Shanmugam, screenticket© www.screenticket.com  

fortæller om, hvordan forskellig etnisk og uddannelsesmæssig baggrund har været en særlig 

styrke i udvikling af en unik idé og virksomhed, der nu har succes på verdensplan 

• Anni West, AARHUS TECH www.aarhustech.dk  

videregiver erfaringer om målrettet vejledning og støtte af unge med etnisk minoritets-

baggrund på ungdoms- og erhvervsuddannelserne   

• Poul Damgaard Sørensen, Væksthus Midtjylland www.vhmidtjylland.dk  

fortæller om vejledningstilbud for iværksættere og samarbejdsmuligheder om entreprenørskab 

for uddannelsesstederne 

• Mette Boel, Etnisk Erhvervsfremme www.etniskerhvervsfremme.dk  

orienterer om det nye landsdækkende initiativ for at støtte iværksættere og erhvervsdrivende 

med etnisk minoritetsbaggrund 

• Bent Ladegaard www.bentladegaard.dk  

lægger op til debat om, hvordan iværksætterlysten kan styrkes og tættere samarbejde mellem 

studie-, erhvervs- og iværksættervejledere kan skabe værdi både for unge og virksomhederne  

Debat 

unge og repræsentanter for lokale ungdoms- og erhvervsuddannelser, studie-, erhvervs- og 

iværksættervejledere og organisationer m.fl. giver bud på, hvordan indsatsen kan styrkes  

 
Ifølge regeringens ”Strategi for uddannelse i entreprenørskab” skal der fokuseres mere på at få iværksætteri ind i 

undervisningen på uddannelserne generelt. Erfaringer fra andre lande viser desuden, at det er med til at påvirke 

frafaldet og fremme iværksætterlysten hos unge med minoritets baggrund. 

Link til ”Strategi for uddannelse i entreprenørskab”: www.uvm.dk   

Link til Entreprenørskab undervisning, Væksthus Midtjylland: www.startvaekst.dk  


