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Hvem er vi og hvor er vi? 



Bestyrelse 
Formand: Lars Nørby Johansen 
Næstformand: Torben Laustsen, Nordea 
 
Den samlede bestyrelse 
 
Repræsentantskab 
Formand: Tommy Ahlers, Iværksætter 
Næstformand: Ulla Brockenhuus-Schack, Seed Capital 
 
Det samlede repræsentantskab 

Fonden for Entreprenørskab 

REGION NORDJYLLAND  

REGION MIDTJYLLAND  

REGION SYDDANMARK  

REGION HOVEDSTADEN  

REGION SJÆLLAND  

REGION BORNHOLM  

REGION FÆRØERNE 
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4 ministerier i et partnerskab med Fonden 
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Sponsorer  
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Hvad laver FFE? 



• Undervisningsforløb og konkurrencer 
 Grundskole, Ungdomsuddannelser og Videregående uddannelser   
• Undervisningsmateriale 
• Efteruddannelse af undervisere 
• Puljemidler til uddannelsesinstitutioner 
• Mikrolegater til studerende 
• Forskning indenfor entreprenørskabsundervisning 

Fonden for Entreprenørskabs arbejde 



Progression af entreprenørskab  
gennem uddannelsessystemet 



FFEs arbejde med socialt entreprenørskab 2016 

Videregående uddannelser: 
• Særlig udbudsrunde af puljemidler med fokus på socialt entreprenørskab  
• Særlig udbudsrunde af mikrolegater med fokus på grøn omstilling, inkl. socialt 

entreprenørskab 
• Student Impact Investor Ball  - doing good while doing business. 

 
Ungdomsuddannelser: 
• Undervisningsforløb  
• Workshop for undervisere 
 



Mikrolegater – særlig analyse 2015  
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Mikrolegater skaber arbejdspladser 
• Blot 4-12 måneder efter at have modtaget et Mikrolegat har 50 legatmodtagere skabt det, der 
svarer  til 79 fuldtidsstillinger.   
 

• Sagt på en anden måde: For hver million investeret er der blevet skabt over 40 fuldtidsstillinger. 
 

Mikrolegatmodtagere søger aktivt videre mod ny kapital 
• To ud af tre legatmodtagere har haft kontakt med private investorer efter de modtog mikrolegatet. 
• Ni af legatmodtagerne har opnået vækstkapital (op til 2,3 mio. kr.) inden for 4-12 mdr. 
• Ingen i kontrolgruppen har opnået yderligere vækstkapital i perioden. 
 
Tilførslen af vækstkapital har en forstærkende effekt på jobskabelsen 
• Legatmodtagere, der har fået vækstkapital, har skabt 2,8 fuldtidsstillinger per startup.  
•  Legatmodtagere, som ikke har fået vækstkapital har skabt 1,6 fuldtidsstillinger per startup. 
•  Startsups, som ikke har modtaget et mikrolegat har i gennemsnit skabt 0,3 fuldtidsstillinger.  
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Hvorfor gør vi så alt det her? 



• Fonden for Entreprenørskabs vision er, at 
styrke Danmarks konkurrenceevne ved at 
påvirke interessen for og kompetencer i 
iværksætteri, selvstændighed og 
innovation, primært gennem indsats i 
uddannelsessektoren.  
 
• Fonden for Entreprenørskab skal dermed 
medvirke til at gøre Danmark til et af de 
førende europæiske lande, hvad angår 
intraprenør- og entreprenørskab.  

• Målet er, at flere kompetente elever og 
studerende i Danmark på sigt vælger at 
starte egen virksomhed og hjælper 
etablerede virksomheder med at udvikle 
og se potentialet i innovationsprojekter. 

Visionen for Fonden for Entreprenørskab 



Hvis I vil se mere FFE 



Danish Entrepreneurship  
Award 2016 

• 6300 deltagere 
• 600 idépitch med personligt feedback 
• 250 elev/studentudstillinger 
• 500 frivillige erhvervsfolk 
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Giv en dag til Danmarks 
fremtid 

• Dommere 
• Sparringspartnere 
• Gæsteundervisere 
• Mentorer 
• Sponsorer 
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Årligt mere end 1000 frivillige erhvervsfolk 



Fonden for Entreprenørskab 
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