
Skal vi sende en 
designer ud på jeres skole? 

Fonden for Entreprenørskab tilbyder nu at 4., 5., 6. og 8.-9. klasse 
kan få et undervisningsforløb med designer Martine Noring.  
Undervisningsforløbene er i faget Håndværk og Design, hvor 
eleverne får mulighed for at arbejde i dybden med designmetode, 
kreative  processer og entreprenørskab.

Hvert forløb tager udgangspunkt i de undervisningsmaterialer, Martine 
har udviklet for Fonden, men vil blive tilrettelagt sådan, at de imødekommer 
evt. specifikke behov hos jer.
Martine vil komme ud på jeres skole og starte projektet op, samt vejlede 
midt i forløbet og evt. være med til elevernes aflevering. Dette aftales 
individuelt ved hvert undervisningsforløb. 

Designer Martine Noring
Martine er uddannet produktdesigner fra Danmarks Design Skole og har 
stor erfaring med at holde designworkshops for børn og unge i ind- og 
udland. Hun vil fortælle om sit eget arbejde som designer og illustrator, og 
mødet vil give eleverne mulighed for selv at afprøve deres kreative evner 
indenfor Håndværk og Design. 

Fonden for Entreprenørskab
Fonden for Entreprenørskab er det centrale nationale videncenter og  
omdrejningspunkt for udvikling af entreprenørskab i undervisningen på 
alle uddannelsesniveauer.

Kontakt Martine Noring 
mail. m@noring.dk
mobil. 24478537
www.noring.dk 

Kontakt Fonden for Entreprenørskab 
Peter Rasmussen 
mail. peter@ffefonden.dk
mobil. 29160511
www.ffe-ye.dk



Sæt aftryk på byen for 8. og 9. klasse
Streetart, udsmykning og branding

I dette materiale ser vi på de visuelle informationer, der ligger i bybilledet 
lige fra reklamer til streetart. Med dette som udgangspunkt skal eleverne 
se på deres lokalmiljø – det kan være deres by, skole, kommune eller lign, 
og definere deres vision for området. Hvad vil de gerne have, det skal stå 
for? Og hvordan kan man visualisere det? De skal hermed ud og prøve 
kræfter med at gå fra ide til udførelse og dermed overbevise eksterne 
partnere inkl. sponsorer om værdien af deres ide for lokalmiljøet. 

Alle undervisningsforløb støtter elevernes forståelse for og egen 
erfaring med entreprenørskab og designfaget. Alle materialerne er også 
gratis tilgængelige på Fondens hjemmeside www.ffe-ye.dk

Finansiering
Fonden for Entreprenørskab tilbyder at dække 25% af workshop- 
honoraret, såfremt projektet opnår støtte fra Statens Kunstfonds 
Huskunstnerordning, der dækker de resterende 75%. Der er ansøg- 
ningsfrist d. 6. oktober 2020 for huskunstnerordningen. Fonden støtter et 
begrænset antal forløb, så kontakt Martine Noring hurtigst muligt og aftal 
nærmere. Ansøgningerne udarbejdes af Martine i samarbejde med jer. 

Vi glæder os til et spændende samarbejde.  

Fonden for Entreprenørskab tilbyder, at skoler kan få  Martine Noring ud 
og undervise i et eller flere af disse forløb:

Designeren og Entreprenøren for 4. Klasse
Nye redesteder til fugle 

Materialet tager udgangspunkt i, at diversiteten af fuglearter i  
Danmark er dalende i takt med, at arternes ynglesteder forsvinder. Eleverne 
vil få kendskab til, hvordan en designer vil arbejde med emnet. Der vil 
være mulighed for at se på FN’s 17 verdensmål - her nummer 15 om livet 
på land og biodiversitet. Til sidst skal eleverne bygge en model af deres 
produkt og præsentere deres design og tankerne bag form og funktion.   

Designeren og Entreprenøren for 5. klasse
Udgiv jeres egen digtsamling

I fællesskab skal eleverne beslutte rammerne for en digtsamling, 
som de skal udgive. Der skal laves research på, hvad et digt er,  
eksperimenteres og leges, samt samles, layoutes og ikke mindst 
udgives en fælles bog. Der skal laves reception, findes lokaler, 
laves markedsføring af og reklame for bogen og eventen. Alt i alt et  
projekt med masser af kreativitet, samarbejde og entreprenørskab.  

Designeren og Entreprenøren for 6. klasse
Salg af eget design i pop up shop

Med udgangspunkt i bæredygtigt design og genbrug skal eleverne designe 
deres egne produkter i mindre grupper. De kommer til at designe deres 
egen shop, markedsføre den, producere den og åbne shoppen. Projektet 
egner sig godt som en del af et julemarked eller lign. på jeres skole. Der er 
fokus på både håndværk og design i dette forløb og på at samarbejde om 
det endelige resultat og slippe den indre entreprenør fri.    


