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Nyt iværksættermiljø på Handelsgymnasiet Skive skal
stimulere elevers drøm om egen virksomhed
Danmark har brug for endnu flere unge iværksættere. Derfor etablerer Handelsgymnasiet
Skive nu et iværksættermiljø i lokalerne ”Innoverset” og ”Puppen” til de elever fra
Handelsgymnasiet, som går rundt med en iværksætterdrøm i maven. Initiativet er en del af
Handelsgymnasiet deltagelse i projektet Young Business, der er støttet af Region Midtjylland.
”Vi vil rigtig gerne finde en opskrift på at etablere egen virksomhed i en ung alder. Vi tror på,
at en af faktorerne er et arbejdsfællesskab i inspirerende rammer, der kan booste de unges
innovationslyst endnu mere. Det nye iværksættermiljø giver eleverne nye muligheder for at
holde møder med eksterne samarbejdspartnere, netværke og vidensdele tæt på hinanden”,
udtaler underviser og koordinator for innovationsstudieretningen Henrik Nyby.
Afprøvning af innovative idéer både i og uden for skoletiden
Både de elever, der har – og ikke har – valgt innovation som studieretning på Handelsgymnasiet, kan få en plads uden tidsbegrænsning i de nyindrettede lokaler, men først efter en
motiveret ansøgning, påpeger Henrik Nyby.
Han regner med, der vil være plads til otte-ti virksomheder. Hvis behovet viser sig at være
større, er det et positivt problem, som skolen vil løse.
Hvis elevernes ansøgning om plads i et af de to inkubationslokaler bliver godkendt, får de
adgang både i og uden for skoletiden. Her vil de kunne arbejde på deres egne projekter eller
forretningsidéer - og sparre med hinanden og skolens undervisere. ”Desuden har de unge
behov for at have et mødelokale, hvor de kan møde deres forretningsforbindelser og eksterne
rådgivere”, udtaler Henrik Nyby.
Den røde snor til lokalerne klippes 24. august
To 1.g-klasser kom i semestret op til sommerferien med forslag til indretningen af et
inkubationslokale. Blandt ni rigtig gode forslag fra de ca. 40 elever skilte især to forslag sig ud.
Derfor besluttede skolens ledelse og innovationsundervisere at indrette to lokaler i stedet for
et.
Lokalerne indvies onsdag, den 24. august mellem kl. 11.45-13.10. I den anledning inviteres
Handelsgymnasiet Skives samarbejdspartnere, undervisere og elever til en festlig indvielse.
Forskellige former for træning i innovation som optakt
Som optakt til Handelsgymnasiets indretning af det nye inkubationsmiljø har eleverne fra
Handelsgymnasiet deltaget i forskellige træningsforløb.
Eleverne har eksempelvis været på en såkaldt innovation camp, hvor de i løbet af 48 timer
skulle skabe nye forretningsidéer. Herudover har de været til foredrag med Patent- og
Varemærkestyrelsen og Jacob Jensen Design og - sidst, men ikke mindst - analyseret den
innovative Skive-virksomhed, FossFlakes.
Flere oplysninger fås hos:
 Underviser og koordinator af studieretningen Innovation Henrik Nyby, 40 51 68 93
 Uddannelseschef Henrik Neve, 24 20 73 41
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