
ET HUS TIL NYE, UNGE TANKER, TAK

Der kom masser af ideer, da erhvervsfolk 
og unge på Halvorsminde Efterskole 
satte fokus på talentudvikling
Jonas, Rasmus og Anton (i vilkårlig 
rækkefølge) fra Muldbjergskolen 
høstede stort bifald for deres idé om 
”Den personlige skov”, som skal lære 
børn og unge at passe på naturen. Foto: 
Hans Ravn - 7. september 2016 - Af: Lars 
Høj
- Vi har masser af unge talenter på 
ungdomsuddannelserne i Hjørring - men 
hvordan skaber vi et godt miljø, hvor de 
kan udvikle deres tanker og ideer til at 
blive iværksættere?

Det var temaet for en konference 
på Halvorsminde Efterskole, hvor 
erhvervslivet, en lille håndfuld politikere 
og masser af unge havde sat hinanden i 
stævne forleden.

Helt konkrete resultater var der ingen 
af, men til gengæld kom der masser 
af ideer på bordet - hvor en helt klar 
fællesnævner for mange var et stort 
ønske om et samlet iværksættermiljø 
til unge med mod på at etablere egen 
virksomhed.

Et iværksætterhus for unge
På konferencen blev deltagerne inddelt 
i små grupper, som hver skulle komme 
med et konkret bud på, hvordan man 
kan stimulere de unge talenters lyst til at 
blive iværksættere, og selv om der kom 
mange bud på bordet, var der en tydelig 
rød tråd.

- Hjørring Kommune bør etablere et 
iværksætterhus, hvor vi kan mødes 
og udveksle erfaringer og ideer, lød 
opfordringen fra mange.

Den mulighed findes allerede i Hjørring, 
omend i mindre omgang, nemlig i det 
koncept, der hedder IgangZ Hjørring. 
Her er der stillet en lejlighed på P. 
Nørkjærs Plads til rådighed for unge med 
mod på nye ideer - men det er langtfra 
nok.

- Man kan kalde den mulighed for et af 
de første trin på en lang trappe, siger 
Per Degn fra IgangZ Hjørring, som 
finansieres af Region Nordjylland.

Lejligheden er foreløbig til rådighed frem 
til næste sommer, og her og nu er det 
uvist om tilbuddet fortsætter.

- Hvis vi skal have et stærkt 
iværksættermiljø for unge, er vi nødt 
til at have både kommunen og det 
lokale erhvervsliv på banen omkring 
finansiering, siger Per Degn.

Det handlede om talentudvikling af 
unge iværksættere, da der forleden var 
konference på Halvorsminde Efterskole 
- og det blev både lyttet og tænkt store 
tanker.

Masser af gode ideer
Under konferencen fortalte unge om 
deres iværksætterdrømme, bl.a. var de 
danske europamestre i iværksætteri på 
podiet for at fortælle om deres app, som 
kan omsætte undertekster fra film i tv og 
i biografen til lyd via en mobiltelefon.

- Min lillebror er ordblind, så min mor har 
altid læst underteksterne højt, når vi har 
set en film ... og tro mig, Ringenes Herre-
trilogien er en sej omgang med mors 
stemme i baggrunden, lød forklaringen 
på hvordan ideen opstod.

Også Vibeke Haaning, der ejer 
Blæksprutten, var på podiet med en kort 
version af hvordan hun realiserede sin 
drøm.

- Hvis man vil etablere sin egen 
virksomhed skal man acceptere, at 
det kræver rigtig meget arbejde ... de 
første 10 år kunne mine kunder ringe 
til mig døgnet rundt. Og det gjorde de 
faktisk, sagde hun med en afsluttende 
opfordring til bankverdenen og det 
lokale erhvervsliv.

- Støt op omkring de unge og deres 
ideer - det er nødvendigt hvis Hjørring 
skal have et attraktivt iværksættermiljø, 
sagde hun.

Nu skal ideerne udvikles
Konferencen gentages tirsdag 1. 
november, men denne gang med fokus 
på de mange ideer, der blev født på 
konferencen forleden.

- Her skal vi forsøge at udvælge de 
bedste ideer og diskutere, hvordan vi 
kommer videre med dem, siger Per 
Degn.

Konferencen var arrangeret af IgangZ 
Hjørring, Halvorsminde Efterskole, 
Blæksprutten og arkitektfirmaet UBN 
ARK.
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