12

b

SkiveFolkeblad | TORSDAG DEN 25. AUGUST 2016

Lokalt
■
■
■
■

SKIVE
SALLING
FJENDS
VINDERUP

”

Det er rigtig godt at se, at der bliver arbejdet med, hvordan der skabes fremtidige
virksomheder og arbejdspladser ved iværksætteri og innovation, for vi skal have
nogen, der tænker nyt.
Peder Christian Kirkegaard, borgmester i Skive

»Puppen« og »Innoverset« indviet med masser af sakseklip:

Her kan gode ideer komme op at flyve
- Tre ... to ... én ...
- Klip.
Flere end 400 stemmer talte ned sammen i kor, da ni
elever fra Handelsgymnasiet Skive onsdag hver fik en
saks i hånden og klippede
den røre snor over og indviede to nye lokaler på handelsgymnasiet, »Innoverset« og »Puppen«.
Her kan elever, der går
rundt med en iværksætter
i maven, få deres ide til at
vokse og gro sig levedygtig.
18-årige Niels Torp Myrtue Skive, 17-årige Sune
Markussen, Højslev, og
18-årige Sascha Andersen,
Højslev, er tre af de elever,
der var med til at klippe
snoren over, fordi de sammen med de øvrige før sommerferien vandt en konkurrence med forslag til,
hvordan et nyt inkubationslokale kunne indrettes.
To gruppers forslag var
så gode, at skolen valgte at
lave to nye kuvøser for gode
ideer i stedet for bare et.
Både i »Puppen« og »Innoverset« er en af væggene
malet i en klar, blå farve,
der står lækre kontorstole
omkring bordet, og der er
tavler og hylder.
- Her kan man komme,
hvis man har en lille ide i
maven, hvis man brænder
for at starte noget op. Det
skal være et inspirerende
miljø, der hjælper folk til
at få ideer, forklarer de tre
elever.
- Jeg tror, det kan være
en god mulighed for at flere eleverne bliver skubbet i
den retning, mener Sascha,
der godt selv engang kunne
tænke sig at være selvstændig, hvis hun finder den rigtige ide.
NYE ARBEJDSPLADSER
- Jeg tror også, det er vigtigt at have iværksættere
for at holde de studerende
i Skive, mener Niels.
- Ja, det er noget, der sagtens kan bruges til at skabe
arbejdspladser, understreger Sune.
De tre er dog enige om, at
der skal meget til, for at det
kan lykkes.
De forklarer, at den gode
ide måske kun er 10 procent af det. Resten er hårdt
arbejde.
Tanken bag det nye
iværksættermiljø er, at
Danmark har brug for flere
unge iværksættere. Noget,
også borgmester i Skive,
Peder Christian Kirkegaard
(V), kom ind på i sin tale
ved indvielsen.
- Det er rigtig godt at se,
at der bliver arbejdet med,
hvordan der skabes fremtidige virksomheder og ar-

Gymnasieeleverne Niels Torp Myrtue, Sune Markussen og Sascha Andersen tror på, at de to nye inkubationslokaler kan være en god mulighed for at
flere elever bliver skubbet hen i retningen af iværksætteri. Til venstre i billedet ses underviser Henrik Nyby, Skives erhvervschef Brian Krogh og brygger
John Smith, Staarup Haandbryg.
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Efter den officielle indvielse var der et glas cider og lidt sødt
til alle.
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bejdspladser ved iværksætteri og innovation, for vi
skal have nogen, der tænker nyt, og nu får vi et miljø, der kan understøtte det,
sagde borgmesteren og
nævnte, at det også handler om at kigge på, hvordan gode ideer kommer op
at flyve, og hvordan man får
en sparring i gang.
Handelsskolen har ønsket at 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.

Her får eleverne mulighed
for at holde møder med eksterne samarbejdspartnere,
netværke og vidensdele tæt
på hinanden, siger Henrik
Nyby, der er underviser og
koordinator på studieretningen Innovation på handelsgymnasiet.
PLADS TIL 8-10 FIRMAER
Han understreger, at det
at være iværksætter kræver dedikation, et godt team
og en hel del knofedt.
- Det behøver ikke være
en sublim ide, en halvgod ide
kan også føre noget godt med
i version 2, forklarer han.
Alle elever kan få en

Den røde snor til de to nye innovations-kuvøser blev klippet af en sværm af sakse på samme tid.
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plads i de nyindrettede lokaler, mens først efter en
motiveret ansøgning, og de
vil kunne komme både i og
udenfor skoletiden.
Endnu har de tre snore-klippere, Folkebladet talte med, ikke fået ideen, der
gør, at de har skrevet en ansøgning om at få en plads.
- Nja, det kræver også
meget - vi skal også lave
lektier ved siden af og gå til

eksamen, mener Niels.
Henrik Nyby regner med,
at der vil være plads til otte-ti virksomheder.
Initiativet er en del af
handelsgymnasiets deltagelse i projektet Young
Business, der er støttet af
Region Midtjylland. Som
optakt til indretningen af
det nye iværksættermiljø har handelsgymnasiets
elever deltaget i forskellige

træningsforløb som for eksempel Innovation Camp,
hvor eleverne i løbet af 48
timer skal skabe nye forretningsideer, og de har været
til foredrag med Patent- og
Varemærkestyrelsen og Jacob Jensen Design og analyseret den innovative Skive-virksomhed FossFlakes.
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