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Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab er kulminationen på Fonden for
Entreprenørskabs undervisningsforløb Company Programme, hvor elevteams
fra landets ungdomsuddannelser lærer at omsætte idéer i praksis.

Mesterskabet afholder vi i år torsdag den 22. april 2021 online på grund af
COVID-19.

I samarbejde med DI afholdes mesterskabet online via platformen TAME,
hvorfra der er adgang til virtuel lobby, scener, udstiller-side, program og meget
mere.

Se program for eventet på DM’s hjemmeside

Det online mesterskab afvikles på én dag. Hvert team stiller op i én af de fire
kategorier – Science & Technology, Society & Globalization, Business &

Service eller Trade & Skills.

Hver region hos Fonden for Entreprenørskab deltager med et fastlagt antal
hold pr. kategorier. I alt deltager op til 44 hold, som er kvalificeret via de
regionale mesterskaber.

Vinderne bliver udvalgt af et dommerpanel ud fra følgende fire discipliner:
1. Rapport, indsendt og bedømt forud for mesterskabet (10 sider)
2. Videopræsentation (erstatter standen), indsendt og bedømt forud for
mesterskabet (op til 4 min)

2

3. Scenepræsentation/online pitch med maks. 5 deltagere (maks. 4
minutter).
4. Lukket dommerinterview (15 minutter).
De fire discipliner uddyber vi enkeltvis længere nede.

Til online DM kårer vi en første-, anden- og tredjeplads på tværs af
kategorierne.

Derudover kårer vi én kategorivinder i hver af de fire kategorier - Science &
Technology, Society & Globalization, Business & Service og Trade & Skills.

De fire kategorivindere skal pitche igen til prisoverrækkelsen, så gæster får en
fornemmelse af vinderholdene.

Husk at gennemlæse bedømmelseskriterierne for mesterskabets discipliner –
herunder også for kåringen af kategorivindere. Se bedømmelseskriterierne i
højre fane på vores hjemmeside.

Vinderholdene modtager følgende præmier:

1. Pladsen: Pengepræmie samt deltagelse i Europamesterskabet
(forudsætter deltagelse af underviser)
2. Pladsen: Pengepræmie
3. Pladsen: Pengepræmie
Kategorivindere: Pengepræmie
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Alle ungdomsuddannelseselever mellem 15 og 25 år kan deltage i
mesterskabet, men kun deltagere mellem 15 og 21 år har adgang til
internationale konkurrencer – herunder Europamesterskabet.
I må minimum være tre deltagere og maksimum fem deltagere i et team for at
kunne deltage nationalt og internationalt.

Vær derfor opmærksom på, at vinderholdet skal kunne stille med tre elever i
alderen 15-21 år til Europamesterskabet.

Man må gerne deltage i mesterskabet flere år i træk, blot idéen er ny, og
konceptet ikke er overtaget fra et tidligere Company Programme-team.

For at kunne deltage kræver vi desuden:
1. At samtlige elever i teamet er registeret i Company Programme på
vores hjemmeside.
2. At skolen har betalt det årlige deltagergebyr.
3.

At teamet har kvalificeret sig via det regionale mesterskab.

Hvert team skal forud for DM sende en rapport til os. Vi videresender
rapporterne til dommerne, som bedømmer dem inden DM.

Jeres rapport skal være indsendt senest den 6. april 2021 kl. 12.00 til
cp@ffefonden.dk
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De følgende krav skal efterleves, idet der vil blive fratrukket 2 point pr.
mangelfuldt punkt. En samlet fratrækning af 10 point diskvalificerer teamet fra
deltagelse i DM, og pladsen går videre til et andet hold. Vi skal modtage ét
eksemplar af rapporten på mail. Rapporten skal sendes som ét samlet
dokument – dvs. forside, budgetter m.m. ikke må sendes som særskilte filer.
-

Sprog: dansk.

-

Format: A4 med normale margener.

-

Bogstavstørrelse: 12 pkt.

-

Antal sider: Forside + 10 sider inkl. bilag. Siderne i rapporten (inkl. bilag og
ekskl. forsiden) skal nummereres, og der må kun være skrift på den ene
side af hver side. Alle sider efter side nr. 10 fjernes inden dommerne
modtager rapporten. Dvs.:
Side 1 = indholdsfortegnelse m.v.
Side 10 = den sidste side dommerne modtager.

-

Forsiden skal indeholde:

✓

Teamnavn

✓

Navn på jeres DM-kategori

✓

Årstal for deltagelse

✓

Navnene på teamets deltagere

✓

Undervisers navn og navn på partnere (hvis sådanne findes)

✓

Navn på den skole, som I kommer fra

-

Side 1 skal indeholde en indholdsfortegnelse

-

Rapporten skal komme ind på følgende 8 temaer:
1. Overblik
2. Produkt eller service
3. Produktion og leverandører
4. Marked
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5. Salg og promovering
6. Økonomi
7. Management
8. Fremtidigt potentiale
I kan finde inspiration til de 8 temaer på vores hjemmeside under ”Krav til

rapporten”.

I må gerne benytte fotos af idéen/produktet/ydelsen, men det er ikke et krav.

Rapporten skal være gennemarbejdet præsenteret i både sprog og layout og
skal være udformet af medlemmer i teamet – I må ikke bruge professionel
hjælp.

Dommerne kan maksimum give 150 point for rapporten.

I finder bedømmelseskriterierne for Rapporten under ”Bedømmelseskriterier” i
højre boks på eventets hjemmeside.

Da DM afvikles online, erstattes Standen og standinterview af en
videopræsentation, der skal indsendes til arrangørerne forud for DM sammen
med rapporten og med samme deadline den 6. april 2020 kl. 12.00 til
cp@ffefonden.dk . Videoen giver sammen med rapporten dommerne et første

indtryk af teamets ide, som teamet så kan udbygge på DM-dagen i henholdsvis
online pitch og det lukkede dommerinterview. Videoen bedømmes af

6

dommerne forud for eventet.

OBS: Læs formalia om videoen samt krav til indhold i videoen her.

Dommerne kan maksimum give 150 point for videopræsentationen.

I finder bedømmelseskriterierne for Videopræsentationen under
”Bedømmelseskriterier” i højre boks på eventets hjemmeside.

Der er følgende retningslinjer for scenepræsentationen/online-pitch:
1. Maks. tilladt tid til præsentation er 4 minutter.
2. Kun teamets maks. fem medlemmer må deltage i scenepræsentationen,
men det er ikke et krav, at hele teamet taler. Teamet diskvalificeres, hvis
der optræder andre i præsentationen end teamets maks. fem medlemmer.
3. Læs bedømmelseskriterierne på forhånd, så I ved, hvad dommerne
vurderer jeres præsentation på.
4. Teamet kan udforme enten en PowerPoint eller Prezi-præsentation til brug
under præsentationen. I kan dele jeres skærm til DM, så dommerne har
mulighed for at se jeres præsentation, mens I taler.
5. Video må ikke erstatte den personlige scenepræsentation, men I må gerne
vise en kort video som en del af jeres præsentation.

Der er ikke en frist for arbejdet med præsentationer, og alle hold kan arbejde
med disse helt frem til mesterskabet den 22. april, hvor teamets præsentation
skal vises online for dommerne.
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Dommerne kan maksimum give 150 point for den online-pitch.

I finder bedømmelseskriterierne for Online pitch/Scenepræsentation under
”Bedømmelseskriterier” i højre boks på eventets hjemmeside.

Teamets medlemmer bliver interviewet af kategoridommere online i et lukket
dommerrum uden rådgiver eller underviser. Interviewet varer ca. 15 minutter,
og dommerne tager udgangspunkt i den indsendte rapport,
videopræsentationen og i de oplysninger, de har fået i det online pitch.

Det er tilladt at fremvise diverse dokumenter og lign. – f.eks. via deling af
skærm eller fremvisning via webcam.

Dommerne kan give maksimum 150 point for det lukkede interview.

I finder bedømmelseskriterierne for Lukket dommerinterview under
”Bedømmelseskriterier” i højre boks på eventets hjemmeside.

DM afvikles i samarbejde med DI via platformen TAME – her er der lobby,
adgang til scener, link til dommerrum, ligesom alle hold får en ”udstiller-side” til
rådighed. Formålet med denne side er, at både deltagerne og gæster her kan
lære de deltagende hold bedre at kende.
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Alle hold skal som minimum levere følgende indhold til deres eget event-site:
•

Logo (700x700 pixel)

•

Kort præsentation af ideen

•

Teamfoto (dette foto bruger vi også til præsentationen af holdene til
åbningen)

•

I skal også uploade et coverbillede helst i størrelsen 1330x250 pixels

•

Videopræsentationen (samme som til dommerne)

•

Links til sociale medier og hjemmeside (holdets)

•

Kontaktoplysninger (teammedlemmer).

Derudover kan teamet vælge at lægge flere detaljer ud på udstiller-siden, men det er
ikke et krav. Udstiller-siden finder I under hold inde på TAME.

Alle DM-hold vil, så snart dette er klar, få tilsendt et udstiller profil-link per mail. Ved at
klikke på det link er der adgang til profilens backend, hvor alle oplysninger kan
udfyldes.

Når i er færdige med at indsætte alt indhold, skal i huske på at trykke på Submit
information, ellers vil alt jeres arbejde ikke blive gemt.

Efter I har trykket på Submit information vil i få tilsendt et nyt link via mail, hvor I kan
se, hvordan jeres profil ser ud, og om der skal småjusteres lidt.

I kan vælge og se en kort video med guide og introduktion til TAME, den finder i her
oppe i den sorte boks til højre.

Udstillersiden bliver ikke bedømt, men oprettes som holdets ansigt ud af tid og vil
være der, gæster kan lære holdene bedre at kende.

Deadline for indhold til udstiller-siden er den 12. april 2021
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6. april 2021 kl. 12.00
Rapport og videopræsentation til DM skal være modtaget hos Fonden for
Entreprenørskab på cp@ffefonden.dk
Store filer kan sendes via WeTransfer.

12. april 2021 kl. 12.00
Alt indhold skal være lagt ind på udstillerprofilen.

For at få adgang til eventplatformen som gæst, skal man være tilmeldt. Alle er
velkomne til at se med på åbning, online pitch, oplæg og kåring. Kun
dommerinterviews er lukket for offentligheden.
Gæstetilmelding til eventet følger

Sørg for at hold jer opdateret om DM på eventets hjemmeside
https://cp.ffe-ye.dk/events/events/danmarksmesterskabet

Fonden for Entreprenørskab
Teamet for Ungdomsuddannelserne
E-mail: cp@ffefonden.dk

Projektleder for Danmarksmesterskabet:

Mette Meulengracht Jensen
Tlf.: 31 27 32 12, E-mail: mettem@ffefonden.dk
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