
Hvad er IVA?
IVA er en uafhængig mikroskole, uden 
statsstøtte

IVAs elever er hjemmeskole registreret

IVA arbejder med eleverne i Centrum

IVA har ingen ringeklokke, skema eller 
karakter

IVA underviser i hverdagene fra kl. 
08.30 - 15.00

IVA sender elever til 
ungdomsuddannelser efter 9. klasse



Hvorfor opstod IVA? 



Skolerne er udfordret





One-Size-Fits-All



Tænk ud af boksen – Think Big 

















Baggrund og formålet for IVA

‘’...at kunne forberede dem til den uforudsigelige 
og konstant foranderlige fremtid

‘’...at skabe fremtidens ledere, aktivister og 
sociale entreprenør gennem innovation, relevant 
og kreativ læring.



Baggrund og formålet for IVA

På IVA ønsker vi at skabe et læringsmiljø med relevant og nyttigt 
viden for eleverne, og vi ser på eleverne, lærerne og forældrene som 
en ressource for IVA, hinanden og samfundet. 

Målet med det er, at udvikle  deres sociale, spirituelle og 
ledelseskompetencer der kan bidrage til at styrke deres kunnen i at 
balancere mellem familie, job/karrierer og socialt entreprenørskab, 
samt at støtte dem i personlige relevante færdigheder (viden) med 
samlet formålet at vække en interesse for ’livslang læring’, for at 
kunne forberede dem til den uforudsigelige og konstant foranderlige 
fremtid de står overfor.



Forestil jer…
...en Skole der skaber bevidste Aktivister og 
Sociale Entreprenør (fremtidens ledere)



1) ekspertise i velgørenhed 2) et dybt kendskab til 

menneskerettigheder 

4) de grundlæggende 

færdigheder i projektledelse

3) kendskab til de positive og 

negative sider af teknologi

5)  konstant arbejder på at udvikle 

gode manérer og sociale færdigheder

6) kendskab til deres samfund og de 

politiske tendenser



Kort om Iværksætter-Akademiet for Børn og Unge (IVA) Historik 

2018-2020





Fra 6, 13 til 25 elever plus elever på venteliste

6 elever

13 elever

25 elever
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Rådgivningsteamet Eleven Personlige 
Læringsplan

”Iværksætterakademiet for Børn og Unge” virker ved at sætte eleverne i centrum for deres 
egen læring. Strukturerne i kernen i ”Iværksætterakademiet for Børn og Unge” giver os 
mulighed for at tilpasse hvert barns uddannelsesmæssige rejse.



De 3 prioriteringer/fokusområder/fag på IVA

1) Socialt Entreprenørskab 2) Familie og relationer 3) Samfundet, uddannelse, 
Job og Karriere

Iværksætteri, velgørenhed,  
menneskerettigheder, klima, 
velgørenhed, sundhed, jura, 

politik

Mennesket, personligheder, 
familierelationer, bekendte, 

venner, naboer, boligen, 
medstuderende, kollegaer, 

religiøse relationer, 
konflikthåndtering

Akademiske mål, akademisk 
fag, uddannelsesmål, 

jobmuligheder, karriere, 
praktik, 



De 3 Kompetencer/kurser

1) Ledelseskompetencer 2) Sociale kompetencer 3) Spirituelle kompetencer

Projetkledelse Gruppearbejde Fordybelse



De 3 læringsstile

1) Personlig Læring 2) Projekt/problembaseret 
Læring

3) Zonebaseret Læring 

De personlige kontrakter Bygge på ægte problemer, 
ægte projekter og ægte 

løsninger

De 5 Zoner, undersøgelse, 
ideudvikling, produktion, 

præsentation og 
feedback



Personlig læring 



Projektbaseret undervisning – at løse ægte problemer

● Kernen i elevernes undervisning vil være at 
eleverne skal:  ”lære at løse ægte 
problemer” i Danmark og udlandet”, i form 
af projekter. Vi finder ”ægte” problemer, og 
vi vil i fællesskab forsøge at løse dem ved 
at lave projekter. Det kaldes også 
”projektbaseret undervisning”. Eleverne 
bliver motiveret af ægte viden, med ægte 
problemer, som har relevans for dem. 



Zonebaseret Læring



Fremtiden
1) Flere kreative mikroskoler, i og udenfor de traditionelle skoler

2) Mere fokus på “dannelse” i uddannelsen

3) Tæt samarbejde med foreninger og virksomheder med ønske om 

fremtidens læring


