Nedenstående illustration og skriv giver et strukturelt- og indholdsmæssigt
overblik over Iværksætterpraktik forløbet på KEA.

Iværksætterforløbet tager afsæt i dokumentet ”Iværksætterpraktik –
retningslinjer” ift:
1. forudsætning for at komme i betragtning til Iværksætterpraktik
2. selve praktikforløbets opgaver
3. afrapportering
De 10 ugers forløb fokuserer på det entreprenante niveau; det at starte egen
virksomhed og de opgaver som naturligt vil opstå i den forbindelse. For at
skabe et fuldendt forløb vil de studerende sideløbende med
Iværksætterpraktikken have sparring med deres mentorer (eksterne) samt
med deres vejleder (fra uddannelsen).

Opstartsmøde
Opstartsmødet er en hel dag for alle som indgår i iværksætterpraktik. Her vil
følgende tre elementer blive gennemgået:
1. Tale 10 ugers forløbet igennem ift. (1 time):

2.
-

Strukturen for forløbet (mødes én gang om ugen uden facilitering,
fællesmøder er faciliteret, gruppeinddeling, m.v.)
Forventninger
Største begrænsende faktorer for succes
Målsætninger og succeskriterier (KPI’er)
Arbejdsmoral/disciplin

3. Fagligt indhold (6 timer):
- BMG
- Pretotyping
4. Next steps (1 time)
Opstartsmødet er en afgørende forudsætning for at sætte ambitionsniveauet
højt samtidig med at der er skabt en klar forståelse for at ærmerne skal
smøges op og der skal leveres en høj arbejdsindsats for at praktikanterne vil
opnå signifikante resultater med deres egen virksomhed på blot 10 uger.
Ligeledes er det afgørende at praktikanterne får en klar forståelse for
vigtigheden for at mødes med fem mands gruppen hver uge for at få
feedback, energi, m.v.

Midtvejsmøde
Midtvejsmødet er på to timer og det primære formål er følgende elementer:
- Energi
- Afklaringer
- Gruppedynamik
- Vidensdeling på tværs
- Læring indtil videre
- M.m.

Slutmøde
Slutmødet er på to timer og vil fokusere på følgende elementer:
- Opsamling og deling af læring
- Praktikrapport
- M.m.
Ugentlige møder
Der er yderligere ugentlige møder (programsat på forhånd) hvor grupper af
fem personer mødes for at dele erfaringer med ”ligesindede”. Der er
mødepligt til disse møder. Disse møder er tegnet ind med røde cirkler på
illustrationen. Det sidste ugentlige møde er programsat så praktikanter der
ønsker at mødes kan gøre dette - der er ikke mødepligt til dette møde
(illustreret med stiplet rød cirkel).

Agendaen for de ugentlige møder er fast. Hver person i fem mands gruppen
har følgende til rådighed:
10 minutters statuspræsentation
- Siden sidst
- Største begrænsende faktorer
- Største sejre
- Netværk
- M.m.
15 minutters feedback fra de 4 andre praktikanter
- Praktikanten som har præsenteret sin virksomhed skal nu lytte og
notere - ikke forsvare!
5 minutters gennemgang af next steps.
Erfaringer for dele af ovenstående struktur er opnået igennem arbejdet med
Acceleratoren i to år.

Accelerator Optag
Iværksætterpraktikanter kunne snildt bliver optaget direkte i Acceleratoren
efterfølgende, i det de 10 uger er en ideel måde at få teste personen og ideen
af på.

