
Explore - Innovate - Socialize  
kursus på ungdomsøen  
 
Vil DU gøre verden til et bedre sted, men ved ikke helt, hvor du skal 
begynde? Og har du mod på nye udfordringer? 
 
Så er kurset i social innovation lige noget for netop dig! Vi vil gerne 
invitere dig til et forløb over to weekends, hvor du igennem 
samarbejde, praktiske øvelser, inspirerende oplæg og masser af 
fede oplevelser bliver klædt på til at lave projekter, som skaber værdi 
for andre. Du vil blive en del af en gruppe med andre deltagere, hvor 
vi i weekenden skal lære at bruge googles innovations process og 
møde virkelige iværksættere. 
 
Hvad er socialt iværksætteri? 
Socialt iværksætteri er evnen til at kunne lave små og store projekter, som giver værdi til andre i lokal 
samfundet. Det kan være alt fra en bankoaften for det lokale plejehjem, til at bygge en shelter for hjemløse i 
kommunen. 
 
Vil du gerne vide mere om, hvad iværksætteri er, så tjek vores Facebook-Side: Social innovation - 
Iværksætteri giver værdi og se filmen om socialt iværksætteri på linket: 
https://www.youtube.com/watch?v=8iGHgDbltCo. 
 
For at deltage på kurset skal du være mellem 15-19 år, og du skal kunne deltage de to weekender d. 7-8. 
september på ungdomsøen og d. 28-29 september, et andet sted i Danmark  
 
Prisen for deltagelse er: 400  kr.  
 
Deltagelse og tilmelding: 
 
Du tilmeldinger dig ved at skrive til nanna-klingenberg@hotmail.dk med følgende oplysninger: 
- Navn 
- Alder 
- Telefonnummer 
- E-mail 
-Spejderkorps hvis du er medlem (Det er ikke et krav)  
- Eventuelle bemærkninger (Allergier mv.)  
 
Sidste tilmeldingsfrist er d. 4. august og tilmelding er efter først til mølle. 
 
Hvis du har nogle spørgsmål om kurset, er du velkommen til at skrive til kursusleder Nanna på: 
nanna-klingenberg@hotmail.dk eller Telefon: 50 12 29 69. 
 
Vi glæder os til at se dig! 
Spejderhilsner fra 
Teamet bag social innovations kurset 
Nina, Ida og Nanna 


