90 unge iværksættere 4/10 2011 – fra Nordjyske.dk 4. oktober 2011
Hjalte H. Jensen, Michelle Olesen og Kenneth Ross er tre af 90 elever fra 10. klasse på Ørnevejens Skole, der
har været i et brobygningsforløb på uddannelsesinstitutioner. Foto: Carl Th. Poulsen

10 klasser har øvet sig i at starte egen virksomhed
Et forløb med undervisningsprojekt på EUC Nord, produktionsskolen og handelsskolen kan af‐ eller bekræfte 10. klasse
elevers fremtidige uddannelsesønsker.
90 10. klasseelever fra Ørnevejens Skole har i tre dage modtaget undervisning på EUC Nord eller på produktionsskolen
og derefter tre dage på handelsskolen. Opgaven lød på at starte egen virksomhed ‐ og få den til at køre med god
markedsføring og økonomi. Eleverne kunne vælge at fremstille en udendørs lampe med solcelleopladning, en
olielampe af rustfrit stål, kobber og aluminium eller en efterårskollektion baseret på tøj fra genbrugsbutikker.
Produkterne og nye firmaer som Fashion Mode, Holmberg Design, Zuuk, CSKK Oil Fire House eller DOILL blev
markedsført på en udstilling på elevernes hjemmebane, Ørnevejens Skole.
Klassekammeraterne Hjalte H. Jensen og Kenneth Ross har været på EUC Nord for at lave olielamper.
‐ Nu ved jeg noget om, hvordan det er at være på EUC Nord og at arbejde med metal, fortæller Hjalte H. Jensen
‐ Jeg fik set tingene derude. Det var ikke lige det, jeg ledte efter, så jeg skal ikke på EUC Nord, kommenterer Kenneth
Ross.
De synes, at det har været en god oplevelse at være på handelsskolen og lære at sælge et produkt.
Michelle Olesen var på produktionsskolen, fordi der her er et tekstilværksted. Hun fik kreeret to sæt hverdagstøj,
plakat, collage og folder om sin virksomhed.
‐ Det var dejligt at komme lidt væk fra skolen. Vi fik en meget åben opgave, og det var spændende og hyggeligt, siger
Michelle Olesen.
På handelsskolen snusede eleverne til faget erhvervsøkonomi og hun lærte at lave et budget for sin butik.
‐ Det var sjovt at bruge matematik på en konkret og spændende måde, slutter Michelle Olesen.

