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Idékonkurrencen for de videregående uddannelser 

Under normale omstændigheder, ville Idé konkurrencen afholdes til Danish Entreprenuership Award i 

Fredericia Kongrescenter, men CV-19-pandemien betyder, at alt ikke længere er, som det plejer. Derfor er 

Danish Entreprenuership Award blevet til en online entreprenørskabsfestival i uge 47, som vi kalder Danish 

Entreprenuership Festival.   

Idékonkurrencen er et vigtigt element til Danish Entreprenuership Award – og vil også være til Danish 

Entreprenuership Festival. Idékonkurrencen afholdes for alle tre uddannelsesniveauer: grundskolen (7. – 

10. klasse), ungdomsuddannelserne og de vidé regående uddannelser.  

I det nedenstående kan du først læse om Idékonkurrencen og hvilke regler, der er for at deltage. Fra s. 4 

finder du en trin-for-trin-guide til tilmelding. På side 20 finder du bedømmelseskriterier for idebeskrivelsen 

og den mundtlige præsentation (pitchen).   

KORT FORTALT: Hvordan foregår Idékonkurrencen? 
 

• De studerende udvikler på en idé inden for en af de fire kategorier: Social Entreprenørskab, 

LifeTech, Service Innovation og GreenTech. 

• De studerende og deres underviser tilmelder sig på Fonden for Entreprenørskabs-

tilmeldingsplatform kaldet: Min Side, læs mere.  

• De studerende udarbejder og indtaster en skriftlig beskrivelse af deres idé på maksimum to 

side r (4800 tegn med teamnavn) inde på Min Sidé  - deadline tirsdag d. 27. oktober 2020 kl. 

12.00 

• Onsdag den 18. november til Danish Entreprenuership Festival skal hvert team pitche deres 

idé online i “lukkede online rum” på 3 min. for et dommerpar. Efterfølgende vil der være en 7 

min. samtale mellem teamet og dommerparret.  

• De 10 teams med flest point på tværs af kategorier går videre til finalen fredag den 20. 

november, hvor hvert team pitcher deres idé for dommerne. Det team med flest point går 

derfra som vinderen og med 10.000 kr. 

• Efterfølgende får alle teams tilsendt skriftlig feedback på deres idé fra dommerne.   

 

DEN SKRIFTLIGE IDÉBESKRIVELSE 

For at kunne deltage i Idékonkurrencen skal de studerende udarbejde en skriftlig idébeskrivelse. Den 

skriftlige idébeskrivelse må maksimum fylde to sider (i alt 4800 tegn inklusiv mellemrum). Idébeskrivelsen 

skal indtaste via vores online tilmeldingsside ’Min sidé ’. Man kan desværre IKKE uploade et dokument, 

men man kan copy paste sin tekst ind. Idébeskrivelsen skal tage udgangspunkt i bedømmelseskriteriernes 

overskrifter og forholde sig til kriterierne. Kriterierne finder du nederst i dokumentet. 

Der modtages kun skriftlige idébeskrivelser indtastet via Min side. Man kan IKKE maile eller sende den 

skriftlige idébeskrivelse med posten.  

De studerende skal indtaste den skriftlige idébeskrivelse senest den 27. oktober 2020, kl. 12.00. 

https://sup.ffe-ye.dk/underviser/events-for-undervisere/tilmeldingsguide-til-regionale-mesterskaber-i-start-up-programme
https://minside.ffe-ye.dk/
https://minside.ffe-ye.dk/
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VIRTUEL PITCH OG SAMTALE 

Til Danish Entrepreneurship Festival skal teamet pitche deres idé  på 3 min. for et dommerpar. Efter pitchen 

er der 7 min. til spørgsmål, feedback og rådgivning med dommerne. Se kriterierne for den mundtlige pitch 

længst nede i dokumentet.  

 

Det er vigtigt, at I reflekterer over, hvordan I koordinerer pitchen – er der f.eks. en der styrer 

PowerPoint/teknikken, og én der pitcher? Vi anbefaler, at der bruges splitscreen og anvendes PowerPoint 

eller lignende, men det er ikke et krav. Sørg også for at mikrofonen virker, og at baggrunden er forholdsvis 

rolig.   

 

FINALEN 

De 10 teams, der har fået flest point, kvalificerer sig til finalen fredag den 20. november. Pointene bliver nu 

nulstillet. Hvert team skal pitche deres idé igen foran et dommerpanel på 3 min. Efter pitchen har 

dommerne mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Når alle teams har pitchet, findes en vinder på 

baggrund af pointfordeling og på tværs af kategorier. Vinderen kåres til et afsluttende awardshow. 

PRÆMIER 

Teamet, som kåres som den samlede vinder for de videregående uddannelser, modtager en præmie på kr. 

10.000 kr.  

BEDØMMELSER 

Dommerne er repræsentanter fra det danske erhvervsliv, organisationer og offentlige institutioner. Der er 

udarbejdet bedømmelseskriterier for både skriftlig idébeskrivelse og pitch. Teamet bedømmes efter et 

pointsystem, hvor det team med højeste score går videre til finalen. I finalen bedømmes efter de samme 

kriterier som i pitchrunderne. 

Se alle bedømmelseskriterierne fra side 20.  

Regler for deltagelse i Idékonkurrencen 
Uanset teamstørrelse kan man være med, enkeltpersoner kan også stille op. Alle personer i teamet skal 

tilmeldes Idékonkurrencen inde på tilmeldingsplatformen Min Side. Der kan kun tilmeldes én idé  pr. team.  

Når teamet oprettes ved tilmelding, bliver den studerende, der registreres først, automatisk teamleder og 

er den person, der modtager information om Idékonkurrencen og Danish Entrepreneurship Festival.  

Det er IKKE muligt at deltage, hvis: 

• Teamet har skabt kapital med deres idé på over 50.000 DKK.  

• Idéen allerede findes – kopiering tillades ikke. Idéer må gerne tage afsæt i eksisterende 

opfindelser, men der skal i så fald videreudvikles på det eksisterende, og det skal skabe en ny 

værdi. 
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KATEGORIER 

Når teamet tilmelder sig Idékonkurrencen, skal der vælges en kategori. Kategorierne skal understøtte 

teams i at reflektere over hvilken værdiskabelse projektet bringer – og derved hvilken kategori man hører 

ind under. Herudover er kategorierne pejlemærker til Fonden for Entreprenørskab og dommerrekruttering.  

De videregående uddannelser har disse kategorier at vælge imellem:  

• GreenTech 

Optimeret ressourceudnyttelse, genbrug og grønne løsninger. Det kan være fokus på muligheder 

inden for bæredygtig livsstil og forretninger, demografiske udfordringer, urbanisering, nye 

teknologiske muligheder, produktudvikling, digitalisering, deleøkonomi. 

 

• Social Entrepreneurship 

Skabelse af social værdi for individ eller samfund, nationalt eller globalt. Det kan være fokus på 

samfundsforandrende tiltag, demografiske udfordringer, uddannelsesudvikling, urbanisering, nye 

teknologiske muligheder og produktudvikling, digitalisering og deleøkonomi. 

 

• LifeTech 

Udvikling inden for velfærd, sundhed eller læring. Det kan være fokus på forbedring eller 

optimering af livs- og sundhedsmæssige udfordringer, nye brugeroplevelser, ny teknologi og 

produkter, finansiel teknologi, digitalisering og deleøkonomi. 

 

• Serviceinnovation 

Udvikling af oplevelses- og brugerdesign. Der kan være fokus på udvikling eller optimering af 

produkter og servicedesign, oplevelser og events, finansiel teknologi, robotteknologi, digitalisering 

og deleøkonomi. 

 

Kontakt 
Har du spørgsmål om Idékonkurrencen på Danish Entrepreneurship Festival, så kontakt projektassistent 

Kirstine Laursen-Keldorff på kirstine@ffefonden.dk. 

 

  

mailto:kirstine@ffefonden.dk
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Tilmeldingsguide: Hvordan tilmelder man sig Idékonkurrencen? 
Denne guide er inddelt i fire steps. De to første steps står underviseren for, i de to sidste kan teamlederen 

står for: 

• Step 1: Underviseren registrerer sig selv på Min Side.  

• Step 2: Underviseren opretter sine teams 

• Step 3: Teamet bekræfter pr. Mail (SE SPAM) og tilmelder sig eventet Idékonkurrencen, hvilket 

underviseren eller teamlederen (den første studerende, man opretter på et team) kan gøre. 

• Step 4: Teamlederen indtaster den skriftlige idébeskrivelse senest tirsdag d. 27. oktober 2020 kl. 

12.00. 

DEADLINE for at tilmelde sig OG indtaste den skriftlige idébeskrivelse til Idékonkurrencen er tirsdag d. 27. 

oktober 2020 kl. 12.00. 

 

  

https://minside.ffe-ye.dk/Teacher/CreateTeacher
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Step 1: Underviserregistrering 

Gå ind på FESTIVALENS HJEMMESIE  og klik på ’Tilmelding til Idékonkurrencen’.

 

 

Vælg nu ’Idékonkurrencen for vidé regående uddannelser’ på listen i drop-down menuen. 

 

Danish Entrepreneurship Festival 

18. november 2020 

http://danishentrepreneurshipfestival.ffe-ye.dk/
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Indtast dine oplysninger.

 

Du modtager nu en bekræftelsesmail (tjek evt. dit spamfilter), hvor du skal klikke på ’Bekræft din tilmelding 

her’. Du bliver sendt vidé re til Min sidé , hvor du skal indtaste supplerende oplysninger.  

 

  

https://minside.ffe-ye.dk/
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Step 2: Opret Team(s) 

Du er nu blevet sendt vidé re til forsidé n på Min sidé . Her kan underviser oprette de teams, som skal 

deltage i Idé konkurrencen. Klik på ’Opret Team’ for at oprette et team.  

 

Skriv teamets navn og klik på ’Opret’. 

 

Skriv navn og email på teamets studerende. Efterhånden som der tilknyttes studerende til teamet, kan de 

ses på listen nederst.  

https://minside.ffe-ye.dk/
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Den første studerende, som du opretter, bliver teamleder. BEMÆRK, det er kun teamlederen, der kan 

indtaste den skriftlige idébeskrivelse. Du kan ændre skifte teamleder ved at vinge en af de andre 

teammedlemmer af som leder. 
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De tilknyttede studerende får nu en bekræftelsesmail (tjek evt. spamfilteret), hvor de skal klikke på et link 

for at bekræfte deres registrering. Når den studerende klikker på linket, kommer de til bekræftelsessidé n, 

hvor de skal indtaste supplerende oplysninger. Klik på ’Bekræft’ - herefter har de studerende adgang til  

Min sidé . 

Nu kan underviseren eller teamlederen tilmelde teamet til Idé konkurrencen via Min sidé  (step 3).  

 

 

 

 

  

https://minside.ffe-ye.dk/
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Step 3: Tilmelding til konkurrencen 

Dette step er inddelt i et A- og B-spor, som fortæller, hvordan man tilmelder sig konkurrencen henholdsvis 

som underviser og som studerende. 

Step 3.A – Tilmelding til konkurrencen: Underviser 

Som underviser kan du se og tilmelde de oprettede teams på forsiden på Min sidé  . Tilmeld hvert team til 

konkurrencen ved at trykke på Tilmeld team ud for Danish Entrepreneurship Festival under ’Events’. 

 

 

  

https://minside.ffe-ye.dk/Teacher/CreateTeacher
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Tilmeld de ønskede teams ved at trykke på ’Gå til tilmelding’ ud for hvert enkelt team. 

 

 

Kryds først Idékonkurrencen af og herefter den kategori, teamet ønsker at deltage i. Klik til sidst på 

’Tilmeld’. 
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Gentag processen med de øvrige teams på listen, som du vil tilmelde til konkurrencen. Når alle teams er 

tilmeldt konkurrencen, ser det sådan ud. 
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Step 3.B – Tilmelding til konkurrencen: Studerende (teamlederen) 

Som teamleder kan man tilmelde sit teams via forsiden på Min sidé . Tilmeld teamet til konkurrencen ved 

at trykke på ’Tilmeld team’ ud for Danish Entrepreneurship festival under Events. 

 

 

  

https://minside.ffe-ye.dk/
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Kryds først Idékonkurrencen af og herefter den kategori, teamet ønsker at deltage i. Klik til sidst på 

’Tilmeld’. 

 

 

Når teamet er tilmeldt konkurrencen, kommer du tilbage til forsiden, som nu ser sådan ud. Husk at I også 

skal indtaste den skriftlige idébeskrivelse for at være med i Idékonkurrencen (step 4). 
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Step 4: Indtastning af skriftlig idébeskrivelse 

Som teamleder skal du indtaste dit teams skriftlige idébeskrivelse via forsiden på Min sidé . Dette gør du 

ved først at klikke på ’Bidrag’. 

 

  

https://minside.ffe-ye.dk/
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Du kommer nu til den side, hvor du skal indtaste idébeskrivelsen, og hvor du kan se, hvad idébeskrivelsen 

skal indeholde. Du skal indtaste idébeskrivelsen direkte i feltet. Du kan copy paste tekst ind. 

Når du er færdig med indtastningen, klikker du på ’Færdig’. 
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Nu har du to muligheder. Du kan enten klikke på ’Gem dit bidrag’, hvis du ikke er helt færdig med din 

idébeskrivelse og gerne vil vende tilbage til den senere og rette. Her bliver din idébeskrivelse altså IKKE 

afleveret.  

Når du er helt færdig med din idébeskrivelse og vil aflevere den, skal du klikke på ’Aflever dit bidrag’. 

Herefter kan du IKKE længere redigere mere i idébeskrivelsen. 
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Når du har klikket på ’Aflever dit bidrag’, får du en meddelelse om, at idébeskrivelsen nu er afleveret. Klik 

på ’Luk’. 
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Du kommer nu tilbage til forsidé n, hvor du har mulighed for at få vist din idébeskrivelse ved at klikke på 

’Vis’, men du har altså IKKE længere mulighed for at rette i idébeskrivelsen. 

 

 

 

Hvad så nu? 

Du og dit team er nu færdig med tilmeldingen og kan nu gå i gang med at forberede jeres pitch og gøre jer 

klar til Danish Entrepreneurship Festival. 
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Bedømmelseskriterier 

Den skriftlige idebeskrivelse  

Bedømmelseskriterier  Max. 
point  

Guidelines og gode råd til teamet  

Idé  
I hvor høj grad er idéen nyskabende og 
original?  

Det kan være nytænkning af noget 
eksisterende, eller det kan være noget helt nyt 
(inkrementel eller radikal innovation). 

  

50  

Beskriv, hvad jeres problemstilling er, og hvordan 
jeres idé hjælper med at løse dette problem. Forklar, 
hvordan I er kommet på idéen, og hvad det nye ved 
idéen er. Forklar, hvordan I har undersøgt markedet, 
og hvordan jeres idé skiller sig ud fra det, der allerede 
findes. Forklar, hvordan jeres idé tager udgangspunkt 
i netop jeres faglighed eller viden. Har I allerede 
udtænkt jeres forretningsmodel, kan den beskrives 
her.  

Værdiskabelse  
I hvor høj grad skaber idéen værdi?    
Værdien kan være enten social, kulturel eller 
økonomisk.   

  

40  

Forklar, hvordan og for hvem jeres idé skaber værdi 
og gør en forskel. Fortæl, hvilken værdi idéen 
skaber, og om værdien er social, kulturel og/eller 
økonomisk.   

Målgruppe  
I hvor høj grad er der overensstemmelse 
mellem idé og målgruppe? 

  

40  

Forklar, hvorfor I har valgt netop denne målgruppe, 
og hvorfor målgruppen har brug for jeres idé. Beskriv, 
hvilke undersøgelser og viden der understøtter, at 
jeres idé opfylder et reelt behov hos målgruppen.  

Realiserbarhed  

I hvor høj grad ved teamet, hvad der skal til for 
at realisere idéen? 

  

30  

Beskriv, hvilke ressourcer (f.eks. økonomi, viden, 
samarbejdspartnere) I skal bruge for at realisere 
idéen. Hvad vil det f.eks. koste at gøre jeres idé til 
virkelighed? Forklar, hvordan I har undersøgt eller 
afprøvet, om idéen kan realiseres.  

Samarbejdspartnere  

I hvor høj grad har teamet haft kontakt til 
potentielle samarbejdspartnere og relevante 
netværk og fået sparring på deres idé? 

  

20  

Fortæl om jeres netværk og samarbejdspartnere og 
om, hvordan de har bidraget til udviklingen af jeres 
idé. Hvem har I talt med, hvilken feedback har I fået, 
og hvordan har I brugt det? Beskriv, hvilke fremtidige 
samarbejdspartnere I har brug for at komme i 
kontakt med.  

Skriftlig formidling  

I hvor høj grad er teamets skriftlige formidling 
af idéen gennemarbejdet og fyldestgørende?   

I denne generelle vurdering tages højde for 
følgende:  

• Har teamet skabt en levende 
fortælling om idéen?  
• Har teamet argumenteret 
overbevisende for deres valg?  

  

100  

Vær opmærksom på, at I kan score op til 100 point 
ved at lave en levende og gennemarbejdet 
beskrivelse. Overvej, hvilke virkemidler som f.eks. 
følelser, sprog, fakta, undersøgelser mm. der vil gøre 
jeres idébeskrivelse mere overbevisende.  

  

Læs beskrivelsen godt igennem, så I sikrer jer, at I har 
formuleret jer klart og tydeligt. Få også gerne andre 
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• Har teamet brugt det antal tegn, de 
har til rådighed fornuftigt (4800)?  
• Har teamet gjort sig umage med 
formalia – dvs. korrekt stavning, 
kommasætning osv.  

  

til at læse jeres beskrivelse og spørg, om de forstår, 
hvad jeres idé går ud på.  

  

Overvej, hvordan I bedst muligt bruger alle de 4800 
tegn, I har til rådighed.  

  

Læs korrektur og udryd stave-, sjuske- og slåfejl.   

Refleksion over bæredygtighed 
og/eller SDG’er i ideen?  

20  Hvordan (hvis) bidrager projektet til SDG’erne, eller 
er der generelt indtænkt enten bæredygtig 
produktion eller social ansvarlighed i idéen?  

Samlet max. point  300    

 

 

Den mundtlige præsentation - pitche 

Bedømmelseskriterier  Point Guidelines og gode råd til teamet 

Idé 
I hvor høj grad er idéen nyskabende og original? 

 

Det kan være nytænkning af noget eksisterende, 
eller det kan være noget helt nyt (inkrementel eller 
radikal innovation) 

Max.  

50 

Fortæl om jeres problemstilling, og hvordan jeres idé 
hjælper med at løse dette problem. Forklar, hvordan I 
er kommet på idéen, og hvad det nye ved idéen er. 
Beskriv, hvordan I har undersøgt markedet, og hvordan 
jeres idé skiller sig ud fra det, der allerede findes. 
Fortæl, hvordan jeres idé tager udgangspunkt i netop 
jeres faglighed eller viden. Har I allerede udtænkt jeres 
forretningsmodel, som I kan fortælle om? 

Værdiskabelse 

I hvor høj grad skaber idéen værdi?  
 
Værdien kan være enten social, kulturel eller 
økonomisk. 

Max.  

40 

Forklar, hvordan og for hvem jeres idé skaber værdi og 
gør en forskel. Fortæl, hvilken værdi idéen skaber, dvs. 
om værdien er social, kulturel og/eller økonomisk.  

Målgruppe 
I hvor høj grad er der overensstemmelse mellem 
idé og målgruppe? 

 

Max.  

40 

Forklar, hvorfor I har valgt netop denne målgruppe, og 
hvorfor målgruppen har brug for jeres idé. Beskriv, 
hvilke undersøgelser og viden der understøtter, at 
jeres idé opfylder et reelt behov hos målgruppen. 

Realiserbarhed 

I hvor høj grad ved teamet, hvad der skal til for at 
realisere idéen? 

 

Max.  

30 

Beskriv, hvilke ressourcer (f.eks. økonomi, viden, 
samarbejdspartnere) der skal til for at realisere idéen. 
Har I f.eks. en idé om, hvad det vil koste at gøre idéen 
til virkelighed? Forklar, hvordan I har undersøgt eller 
afprøvet, om idéen kan realiseres. 
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Samarbejdspartnere 

I hvor høj grad har teamet haft kontakt til 
potentielle samarbejdspartnere og relevante 
netværk og fået sparring på deres idé? 

Max.  

20 

Fortæl om jeres netværk og samarbejdspartnere og 
om, hvordan de har bidraget til udviklingen af jeres idé. 
Har I fået feedback, og hvordan har I brugt det? 
Beskriv, hvilke fremtidige samarbejdspartnere I har 
brug for at komme i kontakt med. 

Pitch 

I hvor høj grad er teamets pitch gennemarbejdet, 
fyldestgørende og overbevisende?  

I den generelle vurdering af pitchet tages højde for 
følgende: 

• I hvor høj grad formår teamet at fange din 
opmærksomhed?  

• Har teamet skabt en levende fortælling om 
idéen? 

• I hvor høj grad evner teamet at gøre brug af de 
3 minutter, de har til rådighed til deres pitch? 
 

Max.  

50 

Overvej, hvordan I vil opbygge et fængende og 
velargumenteret pitch. Hvad vil I fortælle om først? 
Hvordan vil I slutte af? 

 

Vil I bruge hjælpemidler (plancher, prototype, slides på 
computer/tablet m.m.)? Hvordan vil I fange og 
fastholde dommerens opmærksomhed? 

 

Forbered jer og øv det igennem mange gange. 

Refleksion over bæredygtighed og/eller SDG’er i 
ideen?  

 

Max 
20 

Hvordan (hvis) formidler teamet at deres projekt 
bidrager til SDG’erne, eller er der generelt indtænkt 
enten bæredygtig produktion eller social ansvarlighed i 
idéen? 

Samlet max. point 250  

 

  


