Bliv en del af en stor og praksisnær udstilling om
Den entreprenante og innovative skole
Kære alle lærere, skoler og kommuner
Arbejder din skole innovativt og entreprenant og vil I være med til at præsentere de mange
forskellige måder hvorpå man kan arbejder med innovation og entreprenørskab i skolen?
Når Skolemessen i Aarhus i april 2019 slår dørene op, er det med flere nye initiativer på
programmet. Det største er et nyt stort nonprofit område dedikeret til udstilling af
skoler og kommuners arbejde med innovation og entreprenørskab.
Tilbuddet er gratis for alle udstiller.
Målet er en stor levende udstilling, “I&E skolen”, der som en del af den samlede messe er fyldt
med spændende eksempler på arbejdet med innovation og entreprenørskab på skolen. “I&E
skolen” vil være opdelt i fem zoner:
1. ”Skolens kontor” (tema om organisation og ledelse)
2. ”Faglokaler” (Tema om I&E i den daglige faglige undervisning)
3. ”Klassen” (Tema om I&E som særlige emne eller projektorienterede forløb)
4. ”Lærerværelset” (Tema om Didaktik, metoder Tools)
5. ”Kursuslokalet” (med workshops og tema om efteruddannelse).

Her kan skoler med lærere og elever eller kommuner gratis få en åben stand og demonstrere
praksisnære vinkler på undervisning med innovation og entreprenørskab.
Tid og sted:
Skolemessen afholdes i Aarhus d. 10.-11. april 2019. begge dage kl 9:00-16:00
Udstillingsområdet er i Musikhuset i Aarhus.
Målgruppe:
Lærere, skoler og kommuner som arbejder med innovation og entreprenørskab.
Som udstiller tilbyder vi :
-Én gratis stand på 4 kvm
-Ét standbord
-Du vælger selv om du vil deltage én eller to dage.
-Forplejning på udstiller dagen(e)
-Betaling af transportudgifter
- En unik mulighed for at deltage gratis som udstiller på Skolemesse og danne netværk med
andre der arbejder med innovation og entreprenørskab.
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Deadline for tilmelding :
21. marts 2019. (Det er først til mølle!)

Kontakt
For mere information og reservation af standplads kontakt: Pædagogisk konsulent Signe Rye,
E: sisr@ucl.dk T: 40 32 92 96
Innovation og entreprenørskab

Emnet er orienteret mod varierede og praksisorienterede undervisningsformer. Innovation
og entreprenørskab kan indgå som integrerede dele af fagundervisningens indhold og form
eller udmøntes i procesorienterede undervisningsforløb, der er karakteriseret ved processen
fra ide eller mulighed til handling og realisering samt elevernes arbejde med viden i praksis.
I emnet innovation og entreprenørskab er det centralt, at eleverne udvikler innovative og
entreprenørielle kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale
ressourcer i verden, uanset om de vil påvirke deres eget liv, deltage i samfundsmæssige
aktiviteter eller starte aktiviteter eller virksomheder.
Målet er at motivere eleverne til at indgå i samfundet som aktive medborgere, iværksættere
og innovative medarbejdere. Samtidig skal eleverne gives forudsætninger for at håndtere de
udfordringer og udnytte de muligheder, der er forbundet med at være individ i en
foranderlig og kompleks verden.

Om Skolemessen
Det er 14. gang, at Skolemessen løber af stablen i Aarhus, i år både i Musikhuset og i
Scandinavian Congress Center. På de to gratis fagdage præsenterer op mod 150 udstillere det
nyeste inden for læremidler til først og fremmest grundskolen, mens der sideløbende tilbydes
pædagogiske og fag- lige foredrag, forfatteroplæg, korte kurser og forskellige events på Scenen.
- Det hele omkranset af god og intens faglig snak og kollegialt godt humør.
Fra den 8. januar kan I registrere jer til Skolemessen på skolemessen.dk, printe billetten og
komme gratis ind til det hele. Det er også her, I finder det endelige program.
- Følg også Skolemessen på Twitter og Facebook.
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