
HYPE Haderslev Young 
Potential 

Entrepreneurs

UNGES SPRINGBRÆT 
TIL ET LIV SOM SELVSTÆNDIG



”Ordet hype (skal udtales hajp) er en smart måde, 
som marketingsfolk bruger til at skabe den fornem-
melse hos forbrugeren, at har man ikke præcist den-
ne ting eller har oplevet præcist denne forestilling 
eller begivenhed, så må man leve med et tab. Et tab 
af en mindeværdig oplevelse, som kunne have været 
skelsættende for både branchen og dig som individ. 

I det daglige snakker tweens og andre børn og 
unge om at være hyper. For dem betyder det, at de 
enten har fået for meget sukker, eller er helt oppe 
at køre og ikke rigtigt kan falde ned igen, uden dog 
selv at være blind for både tilstanden og årsagen til 
tilstanden.”

Hvorfor HYPE
Haderslev skal være en  

innovativ uddannelsesby. 

Haderslev Erhvervsråd  samarbejder 

med uddannelsesinstitutioner, 

kommunen og interessenter fra  

erhvervslivet om nyt initiativ  

for at fremme innovation og  

iværksætteri
i Haderslev.



Flere unge har i dag lyst til at kaste sig ud i iværksætteri og de unge 
ser flere muligheder end den ældre generation. Det viser ny forskning

Siden 2010 er intentionen om at starte virksomhed steget blandt de 
unge og foretagsomhed er for alvor ved at blive en del af ungdoms-
kulturen.

Undervisning i entreprenørskab fordobler faktisk de unges intentioner 
om at blive iværksætter og de unge ser lyst på mulighederne. Men de 

oplever også usikkerhed og frygt for fiasko. Derfor er det vigtigt at de 
unge bliver klædt bedre på til at turde handle på deres intentioner. 

Entreprenørskabsundervisning er en måde at klæde de unge på med 
de kompetencer som arbejdsmarkedet efterspørger. Det hænger også 
positivt sammen med kompetencerne til at lede en privat virksomhed.

* Rapport november 2014 - forskningsprojekt fra Fonden for  
Entreprenørskab – Young Enterprise og Syddansk Universitet.

HYPE VISIONEN
At inspirere unge til at udforske og udfordre egne kreative evner og muligheder i erhvervslivet. 

At opfordre unge iværksættere til at tænke i innovative retninger.

At udvikle unges potentiale for at skabe karriere og fremtid inden for iværksætteri.

At være nyskabende gennem udbud af nye muligheder og tilbud til unge.



HYPE SAMARBEJDER MED ERHVERVSLIVET 

Erhvervslivets viden og erfa-
ringer skal ind i samarbejdet 
med uddannelsesinstitutioner-
ne i Haderslev, når der arbej-
des med entreprenørskab og 
iværksætter.  

Og HYPE skal være en inku-
bator for de entreprenante 
unge, som gennem et solidt 
samarbejde mellem uddannel-

sesinstitutionerne, erhvervsli-
vet og Haderslev Erhvervsråd, 
skal være med til at klæde de 
unge på, både under og efter 
deres uddannelsesforløb. 

HYPE er basen med et værdi-
fuldt link til erhvervslivet, som 
bidrager til at de unge skaber 
en reel karriere inden for i 
værksætteri. 

HYPE er
et kreativt og målrettet  

innovativt miljø for unge 
med iværksætter ideer  

og talenter, centralt  
beliggende i Haderslev



HYPE KLÆDER DE UNGE PÅ

• Opøver entreprenørielle og innovative kompetencer

• Er en del af et netværk for unge iværksættere

• Er med til at præge udvikling af entreprenant miljø for unge i Haderslev

• Får kurser inden for salg, konceptudvikling, iværksætteri, forretningsudvikling

• Deltager i inspirationsforedrag 

• Tilbydes rådgivning - revisor, marketing, advokat mv.

• Tilbydes faglig sparring og vidensdeling med fagpersoner og andre brugere

• Får mulighed for at pitche idéer og få feedback af fagpersoner fra erhvervslivet 

• Deltager i worksshops – fra idé til virksomhed, pitch til investorer

De unge med iværksætter talenter  
og ideer som tilknyttes HYPE



HYPE SKABER RAMMEN 
OM INNOVATIV UDDANNELSE

• Rammer for praksisorienteret og 
virkelighedsnær undervisning

• Teori der kobles på praksis

• Tæt samarbejde med erhvervslivet

• Tværfagligt samarbejde mellem 
uddannelsesinstitutionerne 

• Praksisnært fagligt supplement til 
eksisterende uddannelsestilbud

• Elever med bedre kompetencer og 
karrieremuligheder inden for i værk-
sætteri, innovation og  
virksomhedsledelse

• Vidensdeling på tværs af uddannel-
sesinstitutioner, elever og virksom-
heder

• Lærere med styrkede entreprenøri-
elle kompetencer 

• Mulighed for deltagelse i  
workshops, innotationsevents, mv.

• Mulighed for at deltage i  
talentudvikling for elever

Uddannelsesinstitutionerne der tilknyttes HYPE får



HYPE SKABER INNOVATION,  
VÆKST OG JOBS I ERHVERVSLIVET

Virksomheder der tilknyttes HYPE 

• Støtter en ny vej for unges karriere inden for iværksætteri

• Indgår i lokalt samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner

• Giver unge bedre udviklingsmuligheder i en fremtid som iværksætter

• Skaber flere lokale jobs

• Sætter Haderslev på landkortet som innovativ uddannelsesby

• Sætter præg på lokal innovativ udvikling inden for iværksætteri for unge

• Kan få løsningsforslag til egen virksomheds aktuelle udfordringer,  
fra unge med iværksættertalenter

• Tilbyder faglig praksisnær viden og sparring rådgivning og vejledning  
til unge med iværksætter ideer og talenter

• Udvikler egen faglighed gennem vidensdeling  
med uddannelsesinstitutioner og andre virksomheder

• Får mulighed for at matchning og samarbejde med unge talenter til 
innovative tiltag i virksomheden 
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