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Samantekt 
 

The European Commission’s communication COM/2015 and ET 2020 hafa lagt áherslu á nauðsyn þess 

að þróa frumkvöðlafærni, ekki aðeins til þess að stuðla að nýrri atvinnusköpun heldur einnig til til 

ráðningarhæfni ungs fólks. Atvinnuleysi ungmenna innan ESB er áfram methátt, staðreynd sem mun 

einnig aukast vegna Covid19. Ein af fjórum lykilumbótum í ET2020 er að efla frumkvöðlafræði. ET2020 

vísar til möguleika á fleiri frumkvöðlum með því að takast á við, þörf, viðhorf, færni og þekkingu til að 

búa til skapandi hugmyndir og frumkvæði frumkvöðla til að koma þeim í verk. The Entre@VETschools 

verkefnið býður uppá aðferðarfræði til að koma til móts við þessa þörf en felur einnig í sér áherslu á 

fjölþjóðlegt samstarf miðla bestu starfsháttana innan ESB. 
 

Þetta skjal fjallar um stuðning við verkmenntaskólana og annara stofnanna til að innleiða þætti 

Entre@VETschools Erasmus+ KA2 verkefnisins inní fræðsluákvæði þeirra. Verkefnasamtökin vonast til 

þess að lykilatriðin og bestu starfshættir frá Entre@VETschools notist áfram eftir að verkefninu er lokið 

til að tryggja sjálfbærni, frekari nýtingu og aukin áhrif, bæði á landsvísu og innan ESB. 
 

Ráðleggingarpakkinn inniheldur ýmsar upplýsingar, ráðgjöf og leiðbeiningar fyrir kennara, 

skólastjórnendur og ákvarðanatöku. Veittar upplýsingar miða að því að styðja við stefnumótandi nálgun 

til að auka frumkvöðlamenntun og stuðning við verknema. Við byrjum á að horfa á rökstuðning 

verkefnisins og fræðilegann grunn og frumkvöðlaramma ESB (EntreComp) og hvernig hægt er að nota 

þetta sem leiðbeiningar fyrir kennara. 
 

Stutt yfirlit yfir verkefnið er veitt með leiðbeiningum um hvernig er best að nýta þau í fræðsluaðstæðum. 

Þetta er miðað að því að styrkja verkmenntakennara, námsráðgjafa og verknema sem stefna að því að 

bæta frumkvöðlafræði við námið sitt. Það eru einnig upplýsingar um það hvernig hvetja má til virkra 

herferða sem framkvæmdar eru af verkmenntaskólum eða félagssamtökum með það fyrir augum að 

vekja athygli á þörfinni fyrir aukna áherslu á frumkvöðlamenntun. 
 

Lykilatriði verkefnisins var stofnun Entre@VETschool frumkvöðlamiðstöðva og starfsráðgjafamiðstöðva 
 

í verkmenntaskólum og nærsamfélögum. Yfirlit hvernig á að ná þessu ásamt almennum leiðbeiningum 

um framkvæmd er veitt í verkefninu. Einnig er gert grein fyrir hvernig á að meta stuðning ákvarðanatöku 

við skipulagningu, aukning og bætingu frumkvöðlastofnana. 
 

Entre@VETschool verkefnið hefur náð frábærum árangri og stefnt er á að halda áfram starfinu með því 

að styðja við innleiðinga þátta í námskrár. Markmiðið er að deila bestu starfsvenjum okkar og 

verkefnaúrræðum með eins breiðum áhorfendum og mögulegt er til að styðja við kennara og nemendur 

í verknámi um allt ESB í frumkvöðlafræði. 
 



 

 
 

 

Yfirlit og rökstuðningur verkefnis 
 

Entre@VETschools er KA202 stefnumótandi stamstarf um starfsmenntunarverk stofnað af Eramsus+. 

Heiti verkefnisins í heild sinni er ‘Promoting Key Competences (Entrepreneurship) Through an Integrated 

Career Orientation Programme and Flexible Learning Pathways for VET Students’. Verkefnasamtökin 

samanstanda af ýmsum menntastofnunum og samtökum víðsvegar um ESB, hér fyrir neðan er tafla 1.1 

með lista yfir þau samtök sem taka þátt. 
 
Tafla 1.1: Entre@VET Samtök  
 

Umsjón 
 

Leibniz University Hannover, Þýskalandi. 
 

Sögulegur háskóli í Hannover, höfuðborg 
Lower Saxony fylkisins. 

 
 

Samstarfsaðili 
 

2 EK Peiraia, Grikklandi. 

Verkmenntaskóli í Piraeus, hafnarborg í 

úthverfum Aþenu. 

 

Samstarfsaðili 
 

Fundatia CDIMM Maramures, Rúmeníu. 

Stofnun fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki 

Maramures, í Norður Rúmeníu . 

 

Samstarfsaðili 
 

Emphasys Centre, Kýpur. 
 

Menntunar- og þjálfunarmiðstöð í Nicosia, stærstu 

borg og höfuðborg Kýpur. 

 

Samstarfsaðili 
 

Lancaster and Morecambe College, Bretlandi. 

Verkmenntaskóli í Lancaster, sögulegri borg á 

Norðvestur hluta Englands. 

 

Partner 
 

Háskólinn í Reykjavík , Íslandi. 
 

Háskóli í Reyjavik, höfuðborg landsins 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
http://www.uni-hannover.de/
http://2sek-peiraia.att.sch.gr/autosch/joomla15/
https://en.wikipedia.org/wiki/Piraeus
http://www.cdimm.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Maramure%C8%99
http://www.emphasyscentre.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicosia
http://www.lmc.ac.uk/
https://en.wikipedia.org/wiki/Lancaster,_Lancashire
http://www.ru.is/
https://en.wikipedia.org/wiki/Reykjav%C3%ADk


 

 

Fræðilegur grunnur – Framtakssvið ESB um frumkvöðlastarf 
 

Í Entre@VETschools verkefninu er lögð áhersla á lykilþætti frumköðlastarfsemi og starfsráðgjöf 

innan verkmenntunar. Verkefnið er byggt á helstu fræðilegu rannsóknum á vegum ESB og þróun 

frumkvöðlafræðirammans: The European Entrepreneurship Competence Framework (EntreComp). 
 

EntreComp var þróað af sameiginlegri rannsóknarmiðstöð eða The Joint Research Centre (JRC) 

framkvæmdastjórnar ESB, þetta er sveiganlegur rammi sem hægt er að aðlaga til að styðja við skilning 

og þróun á frumkvöðlafærni í hvaða menntunar umhverfi sem er. Þetta var þróað til að útskýra hvað 

telst frumkvöðlahugsun og býður uppá alhliða lýsingu á þekkingu, viðhorfum og færni sem krafist er til 

að skapa fjárhagslegt, menningarlegt eða félagslegt gildi fyrir samfélagið í heild sinni. 
 

EntreComp skilgreinir frumkvöðlafræði sem “when you act upon opportunities and ideas and transform 

them into value for others. The value that is created can be financial, cultural, or social” (FFE-YE, 2012). 

Kjarni hugmyndarinnar er að frumkvöðlastarf snýst um verðmætasköpun og að reyna að umbreyta 

heiminum með því að leysa vandamál. Þetta gæti falið í sér félagslegar breytingar, eða sköpun á nýrri 

vöru sem ögrar og er krefjandi fyrir hvernig við lifum okkar daglega lífi. Það er því lykilhæfni fyrir 

starfþróun, símenntun og framfarir í samfélaginu. 
 

The EntreComp Ramminn samanstendur af 3 hæfnissviðum með 15 sértækum hæfileikum sem eru 

sundurliðaðir frekar í 60 þræði sem lýsa því hvað hver hæfni þýðir í verklegu tilliti. Þessir þræðir eru 

skilgreindir með námsárangri sem hægt er að læra, skilja og síðar í verklegar aðgerðir. Námsárangurinn 

er kortlagður á 8 mismunandi stigum frá byrjendum til sérfræðinga. Skýringarmyndir 1.1 og 1.2 hér að 

neðan skýra uppbyggingu EntreComp rammans og þessum 15 lykilhæfnum frumkvöðla sem skilgreind 

eru með rannsókninni. 
 

Skýringarmynd 1.1: EntreComp Ramminn  



 

 
 

Skýringarmynd 1.2: EntreComp 15 Key lykilhæfileikar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Niðurstaða rannsókna sem voru gerðar snemma í verkefninu var bent á 6 af þessum 15 lykilhæfileikum 

sem þungamiðju verkefnisins. Þessir 6 hæfileikar dreifðust jafnt á 3 miðlægu hæfnissviðin og mynduðu 

síðar grunninn að menntunarinnihaldinu sem þróað var í gegnum verkefnið. 
 

Þessir 6 hæfileikar eru: Finna tækifæri, Sköpun, Nýting auðlinda, Hvatning og þrautsegja, Að eiga 
frumkvæði og Að læra af reynslunni. 
 

Töflur 1.2, 1.3 og 1.4 veita djúpt yfirlit yfir alla hæfileika EntreComp meðan tafla 1.5 útskýrir 
framvindulíkanið sem notað er til að fylgjast með þróun nemenda með tímanum.  



 

Tafla 1.2: Hæfileikarnir 5 “Hugmyndir og tækifæri”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tafla 1.3: 5 hæfileikar “auðlindanna”  



 

Tafla 1.4: 5 aðgerðarhæfni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tafla 1.5: EntreComp Framfaralíkan  



 

 

Eftirfarandi myndband veitir stutt yfirlit yfir EntreComp rammann og frekari upplýsingar er hægt að 

nálgast með með eftirfarandi krækjum til lesturs sem aðstoðar við að koma inní þætti EntreComp inní 

menntun og starfsráðgjöf. 
 
 

EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework Policy Report 

European Commission EntreComp Website EntreComp into Action: A 

User Guide 
 
 
Lykilatriðin 

 
Megináhersla Entre@VETschools verkefnisins er nauðsyn þess að auka ráðgjöf í starfsráðgjöf og þjálfun 

lykilhæfni frumkvöðla innan verkmenntaskóla víðsvegar um ESB. Rannsóknir sýna að námsráðgjafar geta 

gegnt mikilvægu hlutverki í þróun hugsanlegra ákvarðana um starfsframa. Sem dæmi hafa rannsóknir á 

starfsráðgjöf og leiðbeiningarþjónustu nemenda greindu frá meiri starfsvitund og hærra stigi rannsóknar 

og skipulagningar. Enn fremur leiddu langtímaáhrif árangursríkrar ráðgjafar til meiri árangurs í 

umskiptum yfir í lífshlutverk, betri tilfinningu fyrir stefnu á starfsferli og hærra stigi lífsánægju. 
 
Verkefnið miðar að þessu með því að leggja áherslu á að þróa lykilhæfni frumkvöðla eins og EntreComp 

ramminn lýsir. Að sameina þessa tvo þætti menntunnar verður sífellt mikilvægara þar sem þess er krafist 

að námsmenn búi yfir fjölbreyttri þverfærni, en taki jafnframt fyrirbyggjandi skref í átt að að því að ná 

markmiðum sínum í starfi á mjög samkeppnishæfum vinnumarkaði. 
 
Almennt er talið að hið hefðbundna samband á milli starfsmanns og vinnuveitanda mun breytast yfir í 

frumkvöðlamódel með aukinni sjálfvirkni, auknum sveigjanleika í starfi og breytingu á 

ráðningarsamningum í meira sjálfstætt starf, samning og verkefna vinnu. Ef þetta er raunin verður 

atvinnulandslag framtíðarnema allt annað en fyrri kynslóðir stóðu frammi fyrir, og það er því mikilvægt 

að nemendur hafa víðtækari persónulega og faglega hæfni. 
 
Með þetta til hliðsjónar miðar Entre@VETschools verkefnið að því að vekja athygli á 

verkmenntageiranum sem jafnan hefur verið vanræktur í samanburði við akademíska menntun á öllum 

stigum. Verkmenntageirinn er metinn til að efla sértæka og þverlæga færni, auðvelda umskipti í atvinnu 

og viðhalda og uppfæra færni vinnuaflsins. Þrátt fyrir að það eru 13 milljónir nemenda sem stunda 

verknám benda spár til þess að skortur verði á fólki með starfsnám í framtíðinni. Fagfræðinám þarf að 

auka aðdráttarafl sitt með gæðaframboði og sveigjanlegu skipulagi, sem gerir kleift að þróast í hærra 

nám eða enn nánari tengsl við atvinnulífið. 
 

Vefsíðu verkefnisins er hægt að nálgast hér eða entrevet.eu/  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en&furtherVideos=yes
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939ene.epub
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-competence
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-competence
http://entrevet.eu/
http://entrevet.eu/


 

 
 

 

Verkefnið 
 

Entre@VETschools verkefnið hefur búið til fjölda fræðsluúrræða sem miða að því að styðja kennara í 

verknámi, starfsráðgjöfum og nemendum. Það leggur áherslu á að auka frumkvöðlamenntun og athafnir 

fyrir verknema með það fyrir augum að styrkja námsmenn til að líta á frumkvöðlastarf sem raunhæft 

tækifæri til starfs. 
 

1. Entre@VET Hæfnisrammi 
 

Þessi úrræði fólu í sér ýtarlegar rannsóknir og þjálfunarþörf greiningar starfsmenntaðra starfsmanna, 

verknema og frumkvöðla víðsvegar í samstarfslöndum. Þessar rannsóknir voru notaðar til að þróa 

hæfnisramma Entre @ VETschools sem var grunnurinn og uppbyggingin fyrir restina af verkefninu. Innan 

þessa ramma greindi verkefnastamsteypan 6 lykilhæfileika frumkvöðla sem notuð yrðu sem þema fyrir 

námsefniverkefnisins. Þessir hæfileikar voru: Finna tækifæri, Sköpun, Nýting auðlinda, Hvatning og 

þrautsegja, Að eiga frumkvæði og Að læra af reynslunni. 
 

Aðgangur í gegnum vefsíðu verkefnisins - entrevet.eu/intellectual-output-1/ 
 

2. Tvöföld starfsráðgjafakennsla og námspakkar 

 

Fræðsluauðlind sem samanstendur af 6 námsþáttum sem byggja á lykilhæfileikum frumkvöðla sem lýst 

er í hæfnisrammanum. Skýrum námsárangri var komið á fót og námsefni þróað til að kynna lykilhugtökin 

og veita hagnýta starfsemi sem kennarar og verknemar geta nýtt sér. Innihaldið er í formi 

upplýsingahandbókar og meðfylgjandi eru 60 verkefni. Handbókin inniheldur einnig auðlindatækjabanka 

til að leiðbeina kennurum og nemendum til frekari lestrar og úrræða sem hrósa námsefninu sem það 

var. 
 

Aðgangur í gegnum vefsíðu verkefnisins - entrevet.eu/intellectual-output-2/ 
 

3. Gagnvæn gátt og rafrænt námsumhverfi 
 

Rafrænt námsumhverfi fyrir kennara og nemendur til að fá aðgang að námsefninu á stafrænu formi. 

Gáttin krefst notendaaðgangs en er opin fræðsluauðlind (OER). Gagnabankinn inniheldur allt námsefni 

sem og tækjabanka og aðra gagnvirka þætti. Það var þróað Moodle til að tryggja auðveldann aðgang og 

stuðla að opnum sniðum. 
 

Aðgangur í gegnum vefsíðu verkefnisins - entrevet.eu/intellectual-output-3-2/ eða academy-
entrevet.eu/ 
 
4. Entre@VET Miðstöðvar í verkmenntaskólum 

 
Þetta var gert í formi herferðar til að afla stuðnings við aukningu í frumkvöðlamenntun og ítarlegri 
leiðbeiningu um hvernig verkmenntaskólar geta innleitt ráðgjafamiðstöðvar inna þeirra svæða.  

http://entrevet.eu/intellectual-output-1/
http://entrevet.eu/intellectual-output-2/
http://entrevet.eu/intellectual-output-3-2/
https://academy-entrevet.eu/
https://academy-entrevet.eu/
https://academy-entrevet.eu/


 

communities. 
 

Aðgangur í gegnum vefsíðu verkefnisins - entrevet.eu/intellectual-output-4/ 
 

5. Tilmæli um stefnu 

 

Þessi lokaúrræði miða að því að upplýsa leiðtoga og stjórnendur um verkefnið og styðja við framkvæmd 

þess í menntunarmálum. Skjalið miðar að því að styðja við menntastofnanir við stöðugan faglegann 

þroska verkmenntakennara í starfsmenntunarmálum, til að veita breiðara svið af ráðgjöf og styrkja 

nemendur sýna í að þróa og kanna frumkvöðlahæfni sína. Meginmarkmiðið er að koma verkefninu lengra 

en bara á fjáröflunarstig og tryggja sjálfbærni til lengri tíma. 
 

Aðgangur í gegnum vefsíðu verkefnisins - entrevet.eu/intellectual-output-5/ 
 
 

 

Þessi hópur samtengdra auðlinda hefur verið þróaður sameiginlega af verkefnateyminu með stuðningi 

frá samstarfsaðilum okkar og staðbundinna hagsmunaðila í hverju samstarfslandi. Hver og einn 

samstarfsaðili hefur átt í samskiptum við fjölbreytta verkmenntaskóla og menntastofnanir til að tryggja 

að verkefnið uppfylli þarfir allra helstu markhópa. Félagið vonast eftir að með hjálp skjalsins muni aðrir 

verkmenntaskólar halda áfram að nýta þessar auðlindir og koma verkefninu þannig framyfir 

fjáröflunarstigið. 
 

Notunargildi verkefnisins getur náð til aðra markhópa utan menntakerfisins. Æskulýðssamtök, 

bóknámsskólar, eftirmenntun gættu einnig haft hag af því að innleiða Entre@VETschools verkefnið í 

þeirra daglega framboði. Lykiláherslan ætti alltaf að vera á að þróa frumkvöðlafæri og hvatningu borgara 

ESB til að kanna og nýta alla möguleika sína. Þetta er ekki aðeins mikilvægt á einstökum vettvangi, heldur 

á víðara samfélagsstigi þar sem jákvæð áhrif aukins frumkvöðlaskilnings hefur áhrif á efnahag og 

lífsreyslu innan ESB. 
 

Entre@VETschools samsteypan býður öllum lesendum tækifæri á að aðgang og nota þessa opnu 

menntaheimildir sem upphafspunkt eða til að hrósa fyrirliggjandi stefnu til að fella frumkvöðlaþætti inní 

menntunarframboð sitt. Við tökum einnig vel á móti góðum sögum og/eða uppbyggilegri gagnrýni í 

gegnum vefsíðu verkefnisins entrevet.eu/contact-us/ eða Facebook síðuna Entrevet. 
 
 

 

Herferð 
 

The Entre@VETschools verkefnasamstökin þróaði upplýsingaherferð til að vekja athygli á þörfinni á að 

auka frumkvöðlafræði í verkmenntageiranum. Þessari herferð miðaði að því að safna stuðningi á 

innleiðingu á hæfni til að öðlast frumkvöðla meðal fagfólks og námsmanna og koma á fót 

“frumkvöðlamiðstöðvum” í skólunum til að veita nemendum rými til að fá aðgang að nauðsynlegum 

upplýsingum, ráðgjöf og leiðsögn. 
 

http://entrevet.eu/intellectual-output-4/
http://entrevet.eu/intellectual-output-5/
http://entrevet.eu/contact-us/
http://www.facebook.com/EntreVET/?view_public_for=414982969282580


 

 

Herferðin hefur hjálpað verkefnateyminu til að stuðla að og skapa samlegðaráhrif milli fyrirtækja, 

frumkvöðla, fagmenntunar og verknema í hverju samstarfslandi. Við vonum að þessi samlegðaráhrif auki 

áhrif, sjálfbærni og nýtingu verkefnisins framvegis. 
 

Herferðin samanstóð af ýmsum ólíkum fjölmiðlaþáttum til að ná til eins margra áhorfenda og mögulega 
safna stuðningi frá lykilmarkhópum. 
 

1. Hvatningar myndbönd 

 

Samtök samstarfsaðila tóku viðtöl við alla frumkvöðla á staðnum byggt á nokkrum fyrirfram undirbúnum 

spurningum. Þessi viðtöl voru tekin upp og notuð sem hvatningar myndbönd til að upplýsa og hvetja 

nemendur til að kanna tækifæri frumkvöðla. 
 

YouTube rás verkefnisins - www.youtube.com/channel/UCHYX5o9H4biTL3sB0MYp__g/videos 
 

2. Samfélagsmiðlar 

 

Verkefnateymið stofnaði til Facebook síðu í byrjun verkefnisins til þess að deila allri verkefnastarfsemi 
 

á samfélagsmiðlum. Facebook síðan hefur verið mikilvægt samskiptatæki til ná til fólks og deila 
verkefninu á meðan síðan frá byrjun. 
 

Facebook síða verkefnisins - www.facebook.com/EntreVET/?view_public_for=414982969282580 
 

3. Netbeiðni (online petition) 
 

Herferðin innihélt einnig netbeiðni sem var beint að verkmenntakennurum, nemendum og 

frumkvöðlum. Markmið beiðninnar var að safna stuðningi við hugmyndina í heild sinni. Markmiðið með 

þessum átaksverkefnum væri að veita kennurum og nemendur frekari upplýsingar, ráðgjöf og 

leiðbeiningar ásamt bættum tækifærum til framfara í átt að hugsanlegum frumkvöðlaferli. 
 

Linkur - www.change.org/p/teachers-support-entre-vetschools-project 
 
 

 

Hvernig getur þú tekið þátt? 

 

Hægt er að styðja Entre@VETschools herferðina með því að skoða hvatnningarmyndböndin, hafa gaman 

af Facebook síðunni og skrifa undir netbeiðnina. Hins vegar til að hafa raunveruleg áhrif, vilja samtökin 

sjá kennara, skólastjórnenda og lykilákvarðendur víðs vegar um ESB grípa til jákvæðra aðgerða til að fella 

þróun í frumkvöðlafærni í ráðgjöf sína og um menntun og starfsráðgjöf. 
 

Það eru margar leiðir til að stuðla að dagskrá Entre@VETschools í menntastofnunum nálægt þér eða 

innan samfélagsins. Allar athafnir sem vekja athygli á nauðsyn þess að auka frumkvöðlamenntun og 

lykilatriði í heildarmarkmiðum. Starfsemin getur falið í sér: 
 

• Að hefja eigin herferðir með stuðningi fyrirtækja eða frumkvöðla 
 

• Halda reglulega viðburði sem leiða saman nemendur þína og leiðtoga fyrirtækja eða frumkvöðla  

http://www.youtube.com/channel/UCHYX5o9H4biTL3sB0MYp__g/videos
https://www.facebook.com/EntreVET/?view_public_for=414982969282580
https://www.change.org/p/teachers-support-entre-vetschools-project


 

• Auka frumkvöðlaupplýsingar, ráðgjöf, leiðbeiningar sem veittar eru innan verkefnateymisins 
 

• Að koma á fór frumkvöðlamiðstöðvum um á háskólasvæðinu þínu eða á staðnum fyrir 
samfélagið til að þjóna sem þungamiðja nemenda fyrir aðgang að stuðningi. 

 
• Bæta núverandi ráðgjöf við starfsráðgjöf þína með bættum upplýsingum, ráðgjöf, og 

leiðbeiningum sem tengjast mögulegum atvinnuvegum í atvinnurekstri; 
 

• Að koma á fót “frumkvöðlafélögum sem tækifærum utan náms fyrir áhugasama kennara og 
nemendur 

 
 

 

Hugsanlegir atburðir sem hægt er að skoða til að nota sem pall fyrir eigin frumkvæði eða herferðir geta 
verið:  

 

EU VET Skills Week 

samtök sýna bestu 

má finna hér - 

week-2017_en 

 
 

– Árlegur viðburður þar sem staðbundin og svæðisbundin og innlend 

starfshætti sína og jákvæða reynslu af verknámi. Frekari upplýsingar 

ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/european-vocational-skills- 

 

Global Entrepreneurship Week – Árlegur alþjóðlegur viðburður þar sem frumkvöðlar, 

fyrirtæki, góðgerðarsamtök, félagssamtök og menntastofnanir reka starfsemi til að hvetja 

til frumkvöðlastarfsemi. Frekari upplýsingar má finna hér - genglobal.org/gew 
 
 

European SME Week – Herferð til að efla frumkvöðlastarf og lítil/meðalstór fyrirtæki um alla 

Evrópu. Frekari upplýsingar má finna hér - ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/sme-

week_en 
 

EU Skills Agenda for Europe – Einnig er hægt að finna gagnlegar upplýsingar um 
 

færniáætlun ESB fyrir Evrópu, fáanlegar á - 
 

ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en 
 
 

 

Entre@VET miðstöðvar innan skóla 
 

Lykilatriði Entre@VETschools verkefninu fól í sér stofnun frumkvöðla og miðstöðvar starfsráðgjafar í 

verkmenntaskólum og nærsamfélögum. Þessar ‘Entre@VETschools Miðstöðvar’ miða að því að veita 

rými á skólalóð eða í samfélaginu sem veita áhugasömum upplýsingar, ráð og leiðbeiningar sem tengjast 

frumkvöðlastarfi. 
 

Hver meðlimur Entre@VETschool miðstöð annaðhvort á skólasvæðinu eða innan samfélagsins. Þessar 

miðstöðvar voru tækifæri meðlima verkefnateymisins til að sýna Entre@VETschools verkefnið fyrir 

fjölmörgum áhorfendum og koma á fót rými sem tileinkað markmiðum verkefnisins. Þessar miðstöðvar 

þjóna miðlun á verkefninu til markhópsins auk þess að veita þungamiðju fyrir upplýsingar, ráðgjöf og 

leiðbeiningar um frumkvöðla. Miðstöðvarnar hafa að geyma öll viðeigandi verkefnaskjöl og 
 

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/european-vocational-skills-week-2017_en
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/european-vocational-skills-week-2017_en
https://genglobal.org/gew
https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/sme-week_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/sme-week_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/sme-week_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en


 

 

auðlindir sem og upplýsingar um merkingar fyrir aðra stoðþjónustu í boði fyrir þá sem vilja kanna 
tækifæri til furmkvöðla. 
 

Verkefnasamtökin mælir eindregið með stofnun frumkvöðlamiðstöðva á skólasvæðum eða á öðrum 

samfélagsvettvangi. Þessar miðstöðvar geta verið stofnaðar af skólum, á eigin forsendum eða af 

félagsmiðstöðvum með stuðningi hagsmunaðila innan samfélgsins. 
 

Hlutir sem hafa þarf í huga við stofnun frumkvöðlamiðstöðva: 
 

1. Staðsetning 

 

Staðsetning miðstöðvana er lykilákvörðun sem hefur áhrif á árangur hennar. Mælt er með að miðstöðin 

sé staðsett þar sem stór hluta nemenda eyðir sínum tíma og er auðveldlega aðgengileg. Þetta gæti verið 

á td bókasafni eða öðrum sameiginlegum svæðum innan skólans. 
 

Ef möguleikinn á að setja upp miðstöð innan ykkar svæða, vegna plásleysis eða fjárhagslegra 

takmarkana, væri hægt að vinna með samfélaginu í stofnun þess á sameiginlegum svæðum þess, eins og 

bæjarbókarsafni eða þess háttar. Að vinna saman með öðrum menntastofnunum, góðgerðarsamtökum, 

samfélagssamtökum eða öðrum hagsmunaðilum getur gert kleift að koma á fóti miðstöðvum með 

aðsetur í æskulýðsstarfi/félagsmiðstöðvum eða öðrum sameiginlegum stöðum. Samansafn af auðlindum 

getur minnkað fjárhagslegar takmarkanir sem eru annars vegar. Nýleg aukning á vinsældum miðstöðva 

gæti verið hvatning fyrir stofnun frumkvöðlamiðstöðva til að sameina frumkvöðla og nemendur. 
 

2. Hagsmunaðilar 

 

Til þess að frumkvöðlamiðstöðin geti veitt nauðsynlegann stuðning, er mikilvægt að hafa viðeigandi 

staðbunda hagsmunaaðilia með í skipulags- og framkvæmdarferlinu. Hagmsunaðilar iðnaðarins geta 

verið frumkvöðlar, leiðtogar fyrirtækja, samtök fyritækja/atvinnulífs, félagasamtök, góðgerðarsamtök, 

og samtök sveitafélaga. Hagsmunaaðilar menntamála geta verið óháðir starfsráðgjafar, kennarar, 

menntastofnanir og svæðisbundin menntayfirvöld. 
 

Því fjölbreyttari hagsmunaðilar sem eru með í frumkvæðinu því betra. Það þýðir fjölbreyttari raddir, 

hugmyndir og reynsla sem gerir miðstöðinni kleift að veit bestu upplýsingarnar, ráð og leiðbeiningar. 

Lykilmarkmiðið er að koma saman öllum hlutaðeigandi hagsmunaaðilum sem munu hvetja og 

hugsanlega styðja nemendur þína til að kanna tækifæri frumkvöðla. Þetta gerir stofnuninni einnig kleift 

að koma á samfélagstenglum styðja kennara í ráðgjöf um starfsráðgjöf og veit nemendum víðtækari 

námsupplifun. 
 

3. Hlutverk 

 

Frumkvöðlamiðstöðin ætti ekki að vera einfaldur upplýsingarpunktur þó að þetta sé ákjósanlegt. 

Árangursrík frumkvöðlamiðstöð ætti að vera þungamiðja upplýsinga, ráðgjafar og leiðbeiningar auk 

ýmissa áhugaverðra og grípandi athafna sem beinast að frumkvöðlahæfni. 
 



 

 
 
 

 

Lykilhlutverk geta verið: 
 

• Stjórnandi – þetta hlutverk felur í sér umsjón með skipulagningu og framkvæmd 

miðstöðvarinnar. Þeir bera ábyrgð á stofnun, framkvæmd og almennum rekstri. Þetta gæti verið 

kennari sem fær aukatíma út úr stofu eða stjórnandi sem tekur miðstöðina undir sitt verksvið. 

Einnig gæti nemandi á lokaári sem leitast eftir að þróa leiðtoga og stjórnunarhæfileika sína sem 

aukafag í skólanum tekið þetta að sér. Þetta hlutverk er mikilvægt fyrir velgengni frumkvæðisins 

svo það er mikilvægt að úthluta hlutverkinu þeim sem er fær um að axla þá ábyrgð og 

tímaskuldbindingu sem það krefst. 
 

• Samskiptastjóri – Þetta hlutverk mun styðja stjórnandann við miðlun miðstöðvastarfsins til 

víðara skólasamfélags og hagsmunaaðila. Hlutverk þeirra verður að hvetja til þátttöku og deila 

góðum fréttum þar sem það á við. Notast við samfélagsmiðla, auglýsingar og fréttatilkynningar 

til að eiga samskipti við eins breiða áhorfendur og mögulegt er. Þetta gæti verið meðlimur í 

markaðsetningarhópnum eða nemandi sem vill auka reynslu sína og þróa viðeigandi hæfni. 
 

• Starfsráðgjafi – það er nauðsynlegt að það sé starfsráðgjafi innan miðstöðvarinnar, þar sem að 

miðstöðin er ætlun til frekari og ítarlegri starfsráðgjafar. Reynsla þeirra og fagleg sérþekking mun 

reynast ómetanleg við að veita þátttakendum nákvæmar upplýsingar, ráð og leiðbeiningar. Þeir 

gætu einnig hafa þróað framúrskarandi staðbundin net sem hægt er að nota til að styðja frekar 

við nemendur. 
 

• Meistari frumkvöðla – Þetta hlutverk mun helst vera úr nemendahóp og þjóna sem aðgengileg 

jafningjarödd og fyrirmynd. Þeir geta tekið virkan þátt í frumkvöðlastarfsemi utan skólalífsins eða 

einfaldlega hafa rétt viðhorf og löngun til að axla ábyrgð. Þetta hlutverk mun einnig veita lykilrödd 

nemenda við skipulag og framkvæmd frumkvöðlastarfsemi. 
 

• Leiðbeinendur – Þetta hlutverk mun helst fela í sér meðlimi hagsmunaaðila á staðnum sem munu 

bjóða sig fram til að sækja miðstöðina og veita þekkingu sína til að styðja við nemendur eftir 

þörfum. Þeir geta einfaldlega veitt ráðgjöf, hvatningu og leiðbeiningar eða tekið að sér virkara 

hlutverk í að styðja einstaka námsmenn í að þróa frumkvöðlahugmyndir sínar. Þetta ætti fara 

fram í samræmi við stofnanir sem vernda þessa stefnu. 
 
 
4. Hvatning og þátttaka 
 

Að hvetja starfsfólk og þátttöku nemenda í frumkvæði eins og frumkvöðlamiðstöð er mál sem gæti þurft 

að taka á. Ekki allir nemendur munu sýna þessu áhuga og kennarar gætu átt erfitt með skuldbinda tíma 

sinn í verkefnið. Frumkvöðlamiðstöðin ætti að vera útfærð á sveigjanlegann hátt til að hámarka þátttöku 

og hún gæti verið notuð sem starfsemi utan náms. 
 



 

 

Reglulegir fundir og starfsemi munu skapa samfélagstilfinningu meðal þeirra sem taka þátt og gæti verið 

stipmlað sem “frumkvöðlaklúbburinn”. Lykillinn að farsælum miðstöðvum verður að bjóða uppá 

aðlaðandi og skemmtilega starfsemi, samhliða viðeigandi upplýsingum, ráðgjöf og leiðbeiningum frá degi 

til dags. Þessi starfsemi getur verið haldin í hádeginu, í lok skóladags eða um helgar ef mögulegt er og á 

við. Hlutverkin sem lýst er hér að framan, verða mikilvæg til að hvetja til þátttöku og viðhalda hvatningu 

til lengri tíma litið. 
 

Ef litið er svo á frumkvöðlamiðstöðin bjóði uppá skemmtilega, spennandi og aðgengilega námsupplifun, 

þá ætti hvatning og þátttaka ekki að vera vandmál. Að veita nemendum tækifæri til að deila hugmyndum, 

hvetja til könnunar og styrkja aðgerðir tryggir það að miðstöðin hafi tilætluð áhrif. 
 

Ef haldið er áfram að skipuleggja og innleiða frumkvöðlamiðstöð að tryggja lykilmarkmið frumkvæðisins 

séu fremst í hverri ákvörðun. Árangursrík og farsæl frumkvöðlamiðstöð ætti að vera þungamiðja 

nemenda til að fá aðgang að viðeigandi stuðningi, upplýsingum, ráðgjöf og leiðbeiningum sem og 

samskipti til að kanna og þróa frumkvöðlahugmyndir sínar. Að veita upplýsingar og merkja nemendur í 

aðra þjónustu er gagnlegt, þó það virkilega hafi áhrif á frumkvöðlafærni og tækifæri árgangsins, þá 

verður miðstöðin að vera gagnvirk aðstaða sem hvetur ungt fólk til að kanna til hlítar alla hugsanlega 

starfsvalkosti sem þeim stendur til boða. Að koma upplýsingum á framfæri og merkja nemendur í aðra 

þjónustu er gagnlegt, þó verður miðstöðin að vera gagnvirk aðstaða sem hvetur ungt fólk til að kanna til 

hlítar alla mögulega starfsvalkosti sem stendur þeim til boða til að virkilega hafa áhrif á frumkvöðlafærni 

tækifæri. 
 

Framkvæmdarleiðbeiningar 
 

Það eru margir mikilvægir þættir sem þarf að hafa í huga áður en framkvæmt er fordæmi innan stofnunar 

eða nærsamfélags. Hvort sem það er skólastjóri, deildarstjóri, kennari eða starfsráðgjafi þá eru 

fyrirbyggjandi sem hægt er að taka til að fella frumkvöðlafræðimenntun að ákvæði. 
 

Það er oft ganglegt að setja fram eftirfarandi spurningar við skipurlagningu og framkvæmd: 
 

Hverju er vonast til þess að ná? – hægt væri að auka námsframboð, bæta framboð á ráðgjöf eða veita 

nemendum nýtt og áhugavert tækifæri utan námsins, en það er mikilvægt að greina frá markmiði áður 

en frumkvæði er tekið. 
 

Hvaða stærð á að hafa í huga? – gott gæti verið að byrja smátt og hafa í huga tækifæri til að auka 
frumkvæði til lengri tíma ef vel gengur. 
 

Hvernig á að fella frumkvæðið inní námsáætlun ? – til að hafa tilætluð áhrif þarf að huga að því hvernig 

hægt er að setja frumkvöðlaframtak inní námsframboð. Það er hægt að byrja með valfrjálsa 

ráðgjafaþjónustu eðs starfsemi utan náms en vilji gæti verið fyrir því að setja þetta inní námsframboð 

fyrir alla nemendur og starfsfólk. 
 

Er hægt að tengja frumkvöðlaframtak innan víðari námskrár? – það gæti verið möguleiki að nota  



 

 

frumkvöðlaátak til að betrumbæta og styðja fyrirliggjandi námsskrá. Að hafa eins marga kennara með í 
skipulagningu og framkvæmd verður mikilvægt að kanna öll tækifæri. 
 

Er til framkvæmdaráætlun? Ef ekki er hægt að ná markmiðum með núverandi auðlindum? – Mörgum 

frumkvæðum er hægt að hrinda í framkvæmd með takmarkaðri fjárhagsáætlun, sum minniháttar útgjöld 

geta verið krafist ef þú ert að leita að því að koma á fót rými eða miðsöð. Árangursríku framtaki er hægt 

að hrinda í framkvæmd með litlum fjármunum svo framarlega að öllum sem málið varðar séu áhugasamir 

og skuldbundnir framtakinu. Byrja lítið og stækka smátt og smátt þegar meira fjármagn kemur inn. 
 

Er aðgangur að staðbundnum hagsmunaaðilum sem geta stutt framtakið? – Ef aðgangur er ekki að 

viðbótafjármagni eða fjármagni vegna frumkvæðis, er þá mögulegt að ná markmiðum með núverandi 

auðlindum eða með því að sameina fjármagn við aðra samstarfsaðila? Möguleiki væri áþví að nota 

samfélagssamtök, eða viðskiptahópa til að styðja við framtakið eða með því að fá aðgang að auðlindum 

þeirra að einhverju leyti. Stuðningshópur hagsmunaðila á staðnum er einnig mikilvægur til að auka 

umfang starfseminnar. Eins og fjallað er um í fyrri köflum má kalla til atvinnurekendur, samtök fyrirtækja 

og samfélagssamtök til að styðja við hverskonar framtak. 
 

Heildarlýsingar og leiðbeiningar um framkvæmd er hægt að finna í Entre@VETschools verkfærakistunni 
sem er aðgengileg í gegnum - entrevet.eu/intellectual-output-4/ 
 

Niðurstaða/Lokaorð 
 

Entre@VETschools verkefnið er stofnað af ESB Erasmus+ Programme. Verkefnasamtökin hafa unnið náið 

með fjölmörgum hagsmunaðilum í sex samstafsríkjum við að framleiða úrval opinna fræðsluauðlinda 

sem hvetja til þróunar á lykilhæfileikum frumkvöðla inna verknáms. Megin áherslan er 
 

á aukna þáttöku í frumkvöðla starfsemi, eflingu kennara/nemenda í verknámi og að bæta við 
frumkvöðlastarfsem inn í náms- og starfsráðgjöf. 
 

Verkefnasamtökin stóðu fyrir fjölmörgum verkefnum frá byrjun til að vekja athygli á þörfinni fyrir aukna 

áherslu á frumkvöðlastarf í verknámi. Rannsóknir vekefnisins, OER, vefsíða, samfélagsmiðlar og 

upplýsingaherferð þjóna þessu öllu. Þegar fjármögnungartímabili verkefnisins lýkur reyna samtökin að 

komast áfram og verða meistarar í lykilmarkmiðum Entre@VETschool umfram þátttökusamtökin og 

sveitarfélögin. Staðbundin, svæðisbundin á landsvísu og innan ESB víðtæk frumkvæði er krafist til að 

halda áfram árangri þessa verkefnis og margra annarra. Entre@VETschools teymið hvetur alla 

fræðsluleiðtoga og ákvarðanatöku til að láta málefni frumkvöðlamenntunar koma fram í viðræðum við 

fræðslunet, samtök og stjórnendur. 
 

Entre@VETschools teymið vonast að þér finnist ráðleggingar okkar og verkefnaúrræði gagnlegar í 

áframhaldandi tilraunum þínum til að fella frumkvöðlastarfsemi inní menntunar og starfsráðgjöf þína. 

Hvert jákvætt skref sem stigið er mun auka tækifæri nemenda okkar til að uppfylla möguleika sína. 
 

http://entrevet.eu/intellectual-output-4/


 

Nokkrar helstu ráðleggingar 

 

• Gríptu til aðgerða til að auka vitund innan þinnar stofnunar, nær samfélags og allra annara 
viðeigandi tengslaneta sem standa þér til boða; 

 
• Lyftu málinu á öllum stigum, þar með talið sveitarstjórnar- svæðis- og landsstjórn.  
• Þróaðu skýrt og skilgreinda stefnu fyrir framkvæmd frumkvöðlaátakanna; 

 
• Fella frumkvöðlastarfsemi inn í stefnumótandi stefnu þína í tengslum við starfsráðgjöf; 

 
• Koma á fót frumkvöðlamiðstöð á skólasvæðinu þínu eða samfélagsvettvangi (ef mögulegt er) til 

að útvega rými sem tileinkað er athafnamennsku. 
 

• Þegar mögulegt er, búðu til samlegðaráhrif og tengsl milli frumkvöðla á staðnum, fyrirtækja 
hagsmunaaðila og annara menntastofnana til að koma saman margskonar reynslu; 

 
• Koma á fót reglulegum „frumkvöðlafélögum” sem verkefnum utan dagskrár til að veita 

nemendum tækifæri til að hittast, ræða og deila hugmyndum; 
 

• Úthluta „frumkvöðlamóti” frá annað hvort nemenda eða starfsfólki með ábyrgð þess að hvetja 
til virkrar þátttöku og leiða reglulega starfsemi; 

 
• Þar sem það er möguleiki, sameinið áhugasama nemendur með viðeigandi frumkvöðla 

leiðbeinendur sem styrkt geta frumkvöðlastarf.  



 

 

Heimildaskrá 

 

 

FFE-YE. (2012). Impact of Entrepreneurship Education in Denmark – 2011. In L. Vestergaard, K. Moberg & C. 
 
Jørgensen (Eds.). Odense: The Danish Foundation for Entrepreneurship - Young Enterprise. 
 
 

 

EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework: 
 

ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-
entrepreneurship-competence-framework 
 

ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en 
 

EntreComp into Action: 
 

ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-action-get-
inspired-make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-competence 
 

EntreComp: Competence areas and learning progress: 
 

ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp/competence-areas-and-learning-progress 
 

Understanding EntreComp: 
 

iefp.eapn.pt/docs/AE1_Quadro_Europeu_competencias_digitais.pdf 
 

EVBB – European Association of Institutes for Vocational Training: 
 

evbb.eu/ 
 

EU Vocational Education: 
 

ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-training-vet_en 
 

EU Vocational Skills Week: 
 

ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/european-vocational-skills-week-2017_en 
 

EQAVET: 
 

www.eqavet.eu/What-We-Do/European-VET-Initiatives 
 

Global Entrepreneurship Week: 
 

genglobal.org/gew  

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-competence
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-competence
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-competence
https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp/competence-areas-and-learning-progress
https://iefp.eapn.pt/docs/AE1_Quadro_Europeu_competencias_digitais.pdf
https://evbb.eu/
https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-training-vet_en
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/european-vocational-skills-week-2017_en
http://www.eqavet.eu/What-We-Do/European-VET-Initiatives
https://genglobal.org/gew


 

 


