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NYHETSBREV NR.1 

 
PROJEKTET 

För att minska arbetslösheten anses entreprenörsutbildning vara 
en nyckelfaktor för konkurrenskraft och anställning, social 
integration samt personlig utveckling. För att anpassa sig till detta 
behov krävs en ny typ av attityd, initiativ och ansvar. Genom 
spridning av entreprenörsinriktning kommer det att förbättra 

traditionell utbildning, förbereda och erbjuda möjligheter för 
vuxna att hitta sin plats på arbetsmarknaden, antingen genom att 
lättare hitta ett jobb som ett resultat av att ha ett entreprenörstänk 

eller genom att starta och driva egen verksamhet. 

Projektet ENTRELAB syftar till att främja en entreprenörsanda 
genom utveckling av en ny modell, vilket kommer att stimulera 

kreativitet och entreprenörskap. 

HUVUDSYFTE OCH MÅL 

Huvudsyftet med projektet är att ge utbildare möjlighet att skapa 
nya möjligheter för entreprenörsinlärning inom vuxenutbildning, 
och sedan anta rollen som ledare av ett sådant system. 
Projektets specifika mål är: 
 

• Främja en entreprenörskulturen genom att skapa ett nytt 
inlärningssystem, inriktat på att förändra innovation och 
kreativitet. 
 
• Utveckla entreprenörskap på olika nivåer genom utbildning, 

detta som en uppmuntran för människor att stärka sitt 
entreprenörsinitiativ och vara en källa till förnyelse och framsteg. 
 
• Utveckla entreprenörsförmågan hos människor genom att öka 
medvetenheten gentemot företagarkulturen. 
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Hemsida 

www.entrelab.eu 
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The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement 
of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble 

for any use which may be made of the information contained therein 
 

 
 

 

 

 

KICK-OFF MÖTE 

Kick-off-mötet i projektet ENTRELAB organiserades av Quarter 
Mediation i Assen, Nederländerna, den 17 och 18 oktober 2018, de 
som deltog var företrädare från de partners som är med i projektet. 

Kick-off-mötet var en möjlighet för ENTRELAB-partners att 
diskutera frågor som rör projekthanteringen, samt utvärdering, 
spridning och kommunikationsprocesser. 

Dessutom,  företrädarna från partners i ENTRELAB-
konstellationen, strategiplanen för utvecklingen av de intellektuella 
produktionen som ska planeras och realiseras under projektets 
livslängd: online plattform med olika interaktiva funktioner; 
entreprenörsguiden; utbildnings kit "Entreprenörs vetande inom 
vuxenutbildning"; Ebook ENTRELAB "Förbättrad ENTREprenörs 
attityd i vuxenutbildningen för bättre integration på 
arbetsmarknaden". (LABour market). 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa transnationella möten kommer att organiseras i Sverige, 
Portugal, Italien och Grekland under projektets tvååriga längd. 

Projektresultaten och aktiviteterna kommer att utformas med fokus 
på behoven hos den primära målgruppen för projektet, som består 
av utbildare och lärare utvalda av varje partner i projektet. 

PROJEKT PARTNERS 

 

Ideum Arvidsjaur Kommun (Sweden)
www.arvidsjaur.se  

 

 
 

Quarter Mediation (Netherlands) 
www.quartermediation.eu  

 

 
 

Università delle LiberEtà (Italy) 
www.libereta-fvg.it  

 
EK Kavalas (Greece) 

www.sek-kaval.kav.sch.gr  
 

 
 

A Rocha (Portugal) 
www.arocha.org 

 


