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– sådan deltager du i Idékonkurrencen 

(grundskolen) 

 
 

 

  



 

Danish Entrepreneurship Award - Idékonkurrencen for 

grundskolen (7.-10. kl)  

Et vigtigt element i Danish Entrepreneurship Award er Idékonkurrencen. Idékonkurrencen afholdes 

sideløbende for de tre uddannelsesniveauer: grundskolen (7. – 10. klasse), ungdomsuddannelserne og de 

videregående uddannelser. 

Herunder kan du læse om Idékonkurrencen og de regler og tilmeldingsprocedurer, der gælder for deltagere 

på grundskolerne. 

Hvordan foregår Idékonkurrencen? 

Kort fortalt skal du 

• Indtaste en skriftlig idébeskrivelse på maksimum én side (2400 tegn) - deadline tirsdag d. 29. 

oktober 2019 kl. 12.00 

• Pitche din idé for en dommer to gange på Danish Entrepreneurship Award 

- begge gange 4 minutters pitch, 4 minutters feedback 

• Besøge Rådgivningszonen for at få mere sparring på din idé 

 

Skriftlig idébeskrivelse 

For at være med i Idékonkurrencen skal du inden Danish Entrepreneurship Award indtaste en skriftlig 

idébeskrivelse. Den skriftlige idébeskrivelse må maksimum fylde én side á 2400 tegn inklusiv mellemrum, 

og den skal indtastes online via ”Min side”. Du kan altså IKKE uploade en side, du selv har udarbejdet. I 

idébeskrivelsen skal du bruge skabelonen og forholde dig til kriterierne, som du kan læse mere om her. 

Der modtages kun skriftlige idébeskrivelser indtastet via ”Min side”, så du kan IKKE maile eller sende din 

skriftlige idébeskrivelse med posten.  

Du skal indtaste din skriftlige idébeskrivelse senest den 29. oktober 2019, kl. 12.00. 

 

Pitch 

På dagen til Danish Entrepreneurship Award skal teamet to gange pitche deres idé for en dommer. Pitchet 

har en varighed af 4 minutter. Efter pitchet modtager teamet 4 minutters feedback fra dommeren og bliver 

derefter henvist til yderligere relevant rådgivning i Rådgivningszonen på Danish Entrepreneurship Award. 

Når teamet har pitchet første gang, kan de enten stille sig i kø til andet pitch, eller holde en pause for at 

justere deres pitch ud fra den feedback, de lige har fået. 

Til dit pitch må du gerne bruge hjælpemidler som fx computer, PowerPoints, skitser, prototyper, video, 

grafisk materiale og lignende, men du skal selv medbringe udstyret. Der er IKKE adgang til strøm, projektor 

eller andet til pitchrunderne. 

http://award.ffe-ye.dk/konkurrencer/idekonkurrencen/idekonkurrencen-for-grundskolen-7-10kl/id%C3%A9konkurrencen-for-grundskolen-7-10kl/den-skriftlige-id%C3%A9beskrivelse


 

Når alle teams har været igennem to pitchrunder, bliver der fundet ét vinder-team for hver af de fire 

kategorier, som dermed er kategorivindere og kvalificerer sig til finalen (se bedømmelsesforløbet længere 

nede). Kategorivinderne annonceres ca. kl. 13.30, og finalen starter kl. 14.00. 

Se kriterierne for det mundtlige pitch her. 

 

Finalen 

I finalen dyster de fire kategorivindere om at blive den samlede vinder af Idékonkurrencen for grundskolen. 

Hvert team skal her igen pitche deres idé for et dommerpanel, som i denne runde består af tre til fire 

dommere. Finalepræsentationen foregår på en scene og må maksimalt vare 4 minutter. Efter 

præsentationen har dommerne mulighed for at stille uddybende spørgsmål.  

I finalen er der også mulighed for at anvende forskellige hjælpemidler, som fx computer, PowerPoints, 

skitser, prototyper, video, grafisk materiale og lignende. Der vil her både være adgang til strøm og 

projektor. Vi vil gerne opfordre alle teams til at forberede en visuel præsentation, som fx PowerPoint eller 

Prezi, som de kan bruge, hvis de går videre til finalen. Det er dog ikke et krav at lave en præsentation. 

Når alle fire teams har præsenteret deres idé og svaret på dommernes spørgsmål, voterer dommerne og 

den samlede vinder for grundskolen kåres under det afsluttende awardshow (se bedømmelsesforløb 

længere nede).  

 

Få det bedste ud af dommerens feedback og besøget i Rådgivningszonen 

Vi anbefaler, at man i teamet udvælger én, der sørger for at skrive guldkorn, stikord og sætninger ned fra 

den feedback, I får på dagen, både af dommeren under den mundtlige præsentation og i Rådgivningszonen. 

På den måde kan I tage de gode råd frem igen på et senere tidspunkt og bruge dem i jeres videre arbejde 

med idéen.  

 

Præmier 

Teamet, som kåres som den samlede vinder for grundskolerne, får en præmie på kr. 10.000,- til 

klassekassen. 

Hvordan bedømmes Idékonkurrencen? 
Dommere  

Dommerne er repræsentanter fra det danske erhvervsliv og organisationer. De vurderer både de 

indtastede skriftlige idébeskrivelser, pitchrunderne og finalen. 

  

http://award.ffe-ye.dk/konkurrencer/idekonkurrencen/idekonkurrencen-for-grundskolen-7-10kl/id%C3%A9konkurrencen-for-grundskolen-7-10kl/det-mundtlige-pitch


 

Bedømmelsesforløb for pitch og finalen 

De fire kategorivindere bliver fundet ved at lægge hvert teams pointscore fra den skriftlige idébeskrivelse 

(som er blevet bedømt forud for Awarden) sammen med deres pointscore fra de to pitches. Summen udgør 

teamets samlede pointscore. Det team i hver kategori, som har den højeste, samlede pointscore, bliver 

kategorivinder og kvalificerer sig dermed til finalen. Kategorivinderne annonceres ca. kl. 13.30, og finalen 

starter kl. 14.00. 

Efter finalen kåres den samlede vinder for grundskolerne. Vinderen bliver dét team, som har opnået den 

højeste, samlede pointscore for deres præsentation i finalen. Det betyder, at pointscoren fra den skriftlige 

præsentation og pitchrunderne IKKE tælles med i bedømmelsen i finalen. 

 

Bedømmelseskriterier 

Der er udarbejdet bedømmelseskriterier for både skriftlig idébeskrivelse og pitch. I finalen bedømmes efter 

de samme kriterier som i pitchrunderne. Teamet bedømmes efter et pointsystem, hvor det team med 

højeste score går videre til finalen. Det team, der scorer højest i finalerunden, vinder samlet set 

konkurrencen. 

Se alle bedømmelseskriterierne på Awardens hjemmeside. 

Regler for deltagelse i Idékonkurrencen 
Et team må maksimum bestå af fem personer, men enkeltpersoner kan også stille op. Alle personer i 

teamet skal tilmeldes Idékonkurrencen. Der kan kun tilmeldes én idé pr. team.  

Teamet skal ved tilmelding vælge en team-ansvarlig, som er den person, der modtager information om 

Idékonkurrencen og Danish Entrepreneurship Award.  

I Idékonkurrencen er det IKKE muligt at deltage, hvis:  

• Du er registreret med CVR-nr. inden konkurrencens afvikling – d. 21. november 2019. 

• Du har skabt kapital ved din idé (sponsorater fra virksomheder og andre samarbejdspartnere 

er tilladt) 

• Din idé 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. 

Kategorier 

Når teamet tilmelder sig Idékonkurrencen, skal man vælge en kategori. Grundskolerne har disse kategorier 

at vælge imellem:  

• Bevægelse 

Bevægelse kan forstås på mange måder, og det er her en god idé at tænke det så bredt som muligt 

http://award.ffe-ye.dk/konkurrencer/idekonkurrencen/idekonkurrencen-for-grundskolen-7-10kl/id%C3%A9konkurrencen-for-grundskolen-7-10kl/det-mundtlige-pitch


 

for at undersøge de mange problemstillinger, som knytter sig til bevægelse. Der er rigtigt mange 

samfundsmæssige problemstillinger, der er forbundet med bevægelse. Det kan være fysisk 

bevægelse - mennesker, der bevæger sig, eller mennesker, produkter og ting, der bliver flyttet. 

Bevægelse kan også forstås som noget åndeligt - at blive følelsesmæssigt bevæget, og det kan være 

religiøst eller som f.eks. klimabevægelsen. 

 

Det kan være en god idé, at jeres problemstilling tager afsæt i de fag eller emner, I har arbejdet 

med i skolen. Fag som kunne knytte sig til Bevægelse kunne være kulturfagene (historie, 

kristendomskundskab/religion, samfundsfag, arbejdskendskab), idræt og musik. 

 

• Viden & Verden 

Viden & Verden rummer mange potentialer og muligheder, da der kan arbejdes med globale 

problemstillinger, som rækker ud over landets grænser. Det globale udsyn er centralt for arbejdet i 

Viden & Verden, men der kan også arbejdes med problemstillinger, som eleverne ser lokalt, men 

hvis løsninger kan have global effekt. 

 

Overvej om I har arbejdet med et fagligt forløb eller emne, som kan inspirere eller danne afsæt for 

jeres videre arbejde med problemstillinger. Fag som kunne knytte sig til Viden & Verden kunne 

være naturfagene (fysik/kemi, biologi, geografi), matematik, samfundsfag og historie. 

 

• Velfærd & Samfund 

Vores samfund er i konstant udvikling, og det kræver, at vi løbende omstiller os og skaber nye 

værdiskabende løsninger på de problemstillinger, der opstår omkring os. I Velfærd & Samfund kan 

der arbejdes med problemstillinger, som gavner og skaber værdi i det nære, lokale samfund, som 

eleverne er en del af. Det er vigtigt at finde en problemstilling, som tager afsæt i den virkelighed, 

der omgiver eleverne. 

 

Overvej, om I har arbejdet med et fagligt forløb eller emne, som kan inspirere eller danne afsæt for 

jeres videre arbejde med problemstillinger. Fag, som kunne knytte sig til Velfærd & Samfund, kunne 

være samfundsfag, historie og dansk 

 

• Sprog & Kultur 

I en globaliseret verden, som den vi lever i, er behovet for at tænke muligheder på tværs af kulturer 

stigende. Derfor er det vigtigt at kunne gribe de problemstillinger, der opstår på baggrund af 

kulturelle og sproglige forskelle, og forene forskelligheder på tværs af kulturer. I Sprog & Kultur kan 

idéerne skabe løsninger, der giver både kulturel, social og økonomisk værdi. 

  

Det kan overvejes, om I tidligere har arbejdet med et emne eller fagligt forløb, som kan danne 

baggrund for udvikling af idéerne i Sprog & Kultur. Det ligger naturligt at bruge sprogfagene, men 

også historie, kristendom og samfundsfag kan inddrages. 



 

 

Kontakt 
Har du spørgsmål om Idékonkurrencen på Danish Entrepreneurship Award, så kontakt Camilla Ryge Leth på 

camilla@ffe-ye.dk eller tlf. 23399675. 

  

mailto:camilla@ffe-ye.dk


 

Tilmeldingsguide: Hvordan tilmelder man sig Idékonkurrencen? 
Denne guide er inddelt i fire steps. Nogle steps står underviseren for, andre er det eleverne, der skal gøre 

noget ved: 

• Step 1: Underviseren registrerer sig selv  

• Step 2: Underviseren opretter sine elevteams 

• Step 3: Teamet tilmeldes Idékonkurrencen, hvilket underviseren og teamlederen kan gøre. 

• Step 4: Teamet indtaster den skriftlige idébeskrivelse senest tirsdag d. 29. oktober 2019 kl. 12.00. 

HUSK, at deadline for at tilmelde sig OG indtaste den skriftlige idébeskrivelse til Idékonkurrencen, er tirsdag 

d. 29. oktober 2019 kl. 12.00. 

  



 

Step 1: Underviserregistrering 

Gå ind på Awardens hjemmeside og klik på ”Tilmelding til Idékonkurrencen”

 

 

Vælg nu ”Idékonkurrencen for grundskolen” på listen i drop-down menuen. 

 

http://award.ffe-ye.dk/


 

 

Indtast dine oplysninger.

 

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

her”. Du bliver sendt videre til ”Min side”, hvor du skal indtaste supplerende oplysninger.  

 

  



 

Step 2: Opret Team(s) 

Du er nu blevet sendt videre til forsiden på ”Min side”. Her kan underviser oprette de teams, som skal 

deltage i konkurrencen på Danish Entrepreneurship Award. Klik på ”Opret Team” for at oprette et team.  

 

Skriv teamets navn og klik på ”Opret”. 

 

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

nederst.  



 

Den første elev, som du opretter, bliver teamleder. BEMÆRK, at det kun er teamlederen, der kan indtaste 

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

af som leder. 

 

 

  



 

De tilknyttede elever får nu en bekræftelsesmail (tjek evt. spamfilteret), hvor de skal klikke på et link for at 

bekræfte deres registrering. Når eleven klikker på linket, kommer de til bekræftelsessiden, hvor de skal 

indtaste supplerende oplysninger. Klik på ”Bekræft” - herefter har eleverne adgang til ”Min side”. 

Nu kan underviseren eller teamlederen tilmelde teamet til konkurrencen på Danish Entrepreneurship 

Award via min side (step 3).  

 

 

 

 

  



 

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 elev. 

 

Step 3.A – Tilmelding til konkurrencen: Underviser 

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

konkurrencen ved at trykke på ”Tilmeld team” ud for Danish Entrepreneurship Award under Events. 

 

 

  



 

Tilmeld de ønskede teams ved at trykke på ”Gå til tilmelding” ud for hvert enkelt team. 

 

 

Kryds først Idékonkurrencen af og herefter det spor teamet, ønsker at deltage i. Klik til sidst på ”Tilmeld”. 



 

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

tilmeldt konkurrencen, ser det sådan ud. 

 

 

  



 

Step 3.B – Tilmelding til konkurrencen: Elev 

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

at trykke på ”Tilmeld team” ud for Danish Entrepreneurship Award under Events. 

 

 

  



 

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). 

 

Step 4: Indtastning af skriftlig idébeskrivelse 



 

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

ved først at klikke på ”Bidrag”. 

 

  



 

Du kommer nu til den side, hvor du skal indtaste idébeskrivelsen, og hvor kan du se, hvad idébeskrivelsen 

skal indeholde. Du skal indtaste idébeskrivelsen direkte i feltet. 

Når du er færdig med indtastningen, klikker du på ”Færdig”. 

 

 

  



 

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 har du IKKE længere mulighed for at redigere mere i idébeskrivelsen. 

 

 

  



 

Når du har klikket på ”Aflever dit bidrag”, får du en meddelelse om, at idébeskrivelsen nu er afleveret. Klik 

på ”Luk”. 

 

  



 

 

Du kommer nu tilbage til forsiden, 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 pitch og gøre jer klar til 

Danish Entrepreneurship Award. Find ud af, hvilken viden I skal have med hjem, hvilke rådgivere I skal 

besøge i Rådgivningszonen, og hvilke foredrag I vil se. 


