
 

Invitation til arrangementer for og om: 

Nydanske iværksættere i Aarhus 
 

Iværksætterlysten er stor blandt nydanskere og mange har succes som selvstændige. Men der er 
stadig en række barrierer for iværksættere og erhvervsdrivende med etnisk minoritetsbaggrund. 
Én af de største udfordringer er at finde gode professionelle rådgivere og netværk. 
 
På fire seminarer i december kan du møde nydanske iværksættere, høre mere og deltage i dialog 
om lokale initiativer, der har til formål at fremme iværksætteri og bæredygtige virksomheder 
blandt borgere med udenlandsk baggrund.  
 
Hvert seminar har fokus på en særlig målgruppe. Du er velkommen til at deltage i et eller flere 
arrangementer, deltagelse er gratis og tilmelding er ikke nødvendig. 
 
Se venligst nærmere information om de enkelte arrangementer på de følgende sider: 
 

Nydanske unge kan skabe nytænkende virksomheder 
- særligt for nydanske studerende på ungdoms- og erhvervsuddannelserne, 
undervisere, studie-, erhvervs- og iværksættervejledere, organisationer m.fl. 

Se side 2 
9.12.2010 
kl. 14.00 

 

 Få hjælp til at komme gennem krise og udvikle din virksomhed 
- særligt for virksomhedsejere med udenlandsk baggrund 

 

Se side 3 
13.12.2010 

kl. 13.00 

 

Selvstændig virksomhed som vej til selvforsørgelse 
- særligt for og om etniske minoritetskvinder på afstand af arbejdsmarkedet, 
organisationer, projekter, netværk, myndigheder, konsulenter m.fl. 

Se side 4 
16.12.2010 

kl. 14.00 

 

Entrepreneurs with higher education & cross-cultural competences 
- especially for students with foreign background attending a higher  
education, highly educated expats/spouses, networks et al. In English 

Se side 5 
8.12.2010 
kl. 14.00 

 

Seminarerne er arrangeret af Nyvirk Iværksættercenter med støtte fra Integrationsministeriet og 
i samarbejde med Etnisk Erhvervsfremme og Væksthus Midtjylland. 

Nærmere information: Nyvirk Iværksættercenter, tlf. 87 400 400, info@nyvirk.dk www.nyvirk.dk 

  

 
 

        
        Ministeriet for Flygtninge, 
       Indvandrere og Integration  

 

 

 



 

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  



 

Få hjælp til at komme gennem krise  

og udvikle din virksomhed 
- særligt for virksomhedsejere med udenlandsk baggrund 
 

Mandag den 13. december 2010 kl. 13.00-15.00 
Globus1, Gudrunsvej 3A, 8220 Brabrand 
Store mødelokale, 1. sal (for enden af idrætshallen) 
www.globus1.dk  

 

Mange nydanske iværksættere og virksomhedsejere kender ikke mulighederne for at få gratis 
råd fra professionelle. Erfaringerne viser, at rådgivning gør stor forskel på, om virksomhederne 
overlever og udvikler sig eller må lukke igen efter kort tid.  
For eksempel indenfor butik og restauration er der alt for mange, som gør det samme, og har 
brug for nye idéer til at udvikle deres virksomhed. Og alt for mange venter for længe med at 
søge hjælp, når de har krise og økonomiske problemer. 
På dette seminar kan du høre mere om, hvordan du kan få hjælp i Aarhus som erhvervsdrivende 
med udenlandsk baggrund. 
 

Program 
• Shahid Mahmood, Nyvirk Iværksættercenter www.nyvirk.dk  

har mange års erfaring som rådgiver for nydanske iværksættere og virksomheder og giver 

eksempler på de mange forskellige udfordringer og måder, de kan løses på 

• Uffe Bech, Nyvirk Iværksættercenter 
orienterer om mulighederne for både at udvikle sin virksomhed og hjælpe flere unge videre 

med uddannelse og arbejde gennem samarbejde om praktik, ansættelse med løntilskud m.m. 

• Niels Ole Hansen, Early Warning / Væksthus Midtjylland www.earlywarning.dk  
fortæller om, hvordan virksomheder på vej ud i økonomiske vanskeligheder ofte kan hjælpes 

gennem krisen, hvis de søger rådgivning tidligt nok 

• Mette Boel, Etnisk Erhvervsfremme www.etniskerhvervsfremme.dk  
orienterer om det nye landsdækkende initiativ for at støtte iværksættere og erhvervsdrivende 

med etnisk minoritetsbaggrund 

Spørgsmål og debat 
• Hvad kan der gøres for, at virksomheder med nydanske ejere udvikler nye idéer, så de ikke skal 

slås om de samme kunder i krisetider? 

 

   



 

Selvstændig virksomhed som vej til selvforsørgelse 
- særligt for og om kvinder med udenlandsk baggrund på afstand af arbejdsmarkedet, 
organisationer, projekter, netværk, myndigheder, konsulenter m.fl. 
 

Torsdag den 16. december 2010 kl. 14.00-16.00  
hos LærDansk, Vestergade 72, 8000 Århus C, lokale 112-113, 1. sal  
www.laerdansk.dk  

 
Især mange kvinder med udenlandsk baggrund har svært ved at komme ind på arbejds-
markedet, men vil gerne bruge deres evner og blive selvforsørgende gennem selvstændig 
virksomhed. Det lykkes for mange, selv om vejen kan være lang.  
På dette seminar kan du høre beretninger om at starte virksomhed for sig selv eller sammen 
med andre, eventuelt som socialøkonomisk virksomhed, møde rådgivere og netværk, der kan 
hjælpe videre, og deltage i dialog om, hvordan lokale kræfter kan støtte flere initiativer. 
 
Program 
• Uffe Bech, Nyvirk Iværksættercenter, Århus www.nyvirk.dk   

indleder om vejledning og projekter målrettet start af selvstændig virksomhed for nydanske 

kvinder på afstand af det almindelige arbejdsmarked 

• Zahra Ozlati, Zahra Wellness, Århus www.zahrawellness.dk 

fortæller om, hvordan hun kom til Danmark som flygtning, efter mange år uden for arbejds-

markedet, åbnede sin egen wellness-klinik og nu er klar til at hjælpe andre i samme situation 

• Trine Alette Panton, Place de Bleu, København www.indvandrerkvindecentret.dk  
videregiver erfaringer om barrierer for etniske minoriteters adgang til arbejdsmarkedet og 

starten af den socialøkonomiske virksomhed ”Place de Bleu” for ledige minoritetskvinder 

Præsentation 
repræsentanter for lokale iværksætter- og erhvervsservices, organisationer, projekter og 

netværk præsenterer sig selv og mulighederne for hjælp før, under og efter start af egen 

virksomhed. Følgende har foreløbig givet tilsagn: 

• Etnisk Erhvervsfremme www.etniskerhvervsfremme.dk  
• StartAarhus / Væksthus Midtjylland www.vhmidtjylland.dk  
• Nyvirk Iværksættercenter www.nyvirk.dk  
• Integrationsnet www.integrationsnet.dk  
• Socialøkonomisk Netværk Midt www.socialokonomi.dk  
Debat 

Hvordan kan lokale kræfter støtte især kvinder med udenlandsk baggrund på afstand af 

arbejdsmarkedet i at blive selvforsørgende via selvstændig virksomhed? 

 
Link til rapporten: ”Etniske minoriteters og andre marginaliserede gruppers adgang til arbejdsmarkedet”, Indvandrer 

Kvindecentret, Kringlebakken og FAKTI, december 2009 www.indvandrerkvindecentret.dk  



Note: The seminar will be held in English 

Entrepreneurs with higher education 

and cross-cultural competences 
- especially for students with foreign background attending a higher education, highly educated 
expats/spouses, organisations and networks, student- and entrepreneurial advisors et al. 
 

Wednesday December 8th 2010 at 14.00-16.30  
at Studentervæksthuset, Møllevangs Allé 142, 8200 Århus N. 
Busses: 4, 7, 8, 24 and 26 to Paludan Müllers Vej + 5 minutes walk 

Map: http://studentervaeksthus.au.dk/en/aboutstudentervaeksthuset/contact/   

 
Highly educated entrepreneurs with foreign background have a large potential for creating 
growth in the Danish business world on an increasingly globalized market.  
On this seminar you can meet entrepreneurs with higher education who utilize their cross-
cultural competences as a strong point, be introduced into networks, and be informed of 
possibilities of guidance when taking the step to becoming self-employed in Aarhus. 
 
Program 
Presentations 
• Shahid Mahmood, Nyvirk Iværksættercenter www.nyvirk.dk   

opens with experiences through consultancy and projects for highly educated entrepreneurs 

with foreign background, originally came to Denmark in 1986 with an MBA from Pakistan 
• Gabriela Rosschou, project Nyvirk for kvinder / Nye iværksætterkvinder i Århus 

tell of their background for starting a joint international consultancy- and business services 

company, on a social economic foundation, for highly educated women 

• Andra Chiriac, Career Links, Aarhus www.career-links.dk 

has taken initiative to start a company which conveys consultancy jobs within communication 

and marketing for Danish and foreign students at Aarhus University. 

• Jane Meldgaard Johansen, InterResource, Aarhus www.au.dk/en/interresource  
informs of the activities regarding the initiation of a professional network between foreign 

students and companies in the Mid Jutland Region 

• Bente Cordes, International Community, Aarhus www.internationalcommunity.dk     
welcomes and forms network for accompanying spouses among whom many have education 

and experience from their home country as a solid base for self-employment in Denmark 

• Mia Louise Justesen, Studentervæksthus Aarhus http://studentervaeksthus.au.dk/en  
Morten Hellesøe Poulsen, STARTIt http://startit.dk    

works to promote the entrepreneurial culture among students attending higher educations in 

Aarhus via networking, events, and coaching among other things 

• Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland www.vhmidtjylland.dk/aboutstartvaekstto  
Mette Boel, Etnisk Erhvervsfremme www.etniskerhvervsfremme.dk   
outlines the possibilities for getting inspiration and guidance as a highly educated entrepreneur 

with foreign background in Aarhus 

Break, networking 
Discussion in groups and in plenum 
• How can a local network based cooperation support highly educated foreigners in becoming 

entrepreneurs / self-employed?  



 

 
Background information 
 

Many studies show that especially highly educated women with international background are good 

entrepreneurs with success rates above average in Denmark. Also an increasing number of young 

male and female students with cross-cultural competences start growth businesses in Denmark.  

The biggest challenge is to find a good professional network and advisors who can help to convert 

the ideas into sustainable businesses. The possibilities are numerous in Aarhus, whether you are a 

student or have graduated from a higher education in your home country or in Denmark. 
 

The seminar will be held in English. 
Admission is free, no sign up required. 
Further information: Nyvirk Iværksættercenter, tel. 87 400 400, info@nyvirk.dk , www.nyvirk.dk  
 

 

 
 

 

The seminar is arranged by Nyvirk Iværksættercenter with subsidy from the Danish Ministry for 
Refugee, Immigration and Integration Affairs and in cooperation with Etnisk Erhvervsfremme 
and Væksthus Midtjylland   
 

 
 

        
        Ministeriet for Flygtninge, 
       Indvandrere og Integration  

 

 

 


