
Nordjyske Stiftstidende, fredag den 13. april 2018

NORDISK IDÉFESTIVAL
Iværksætteri: Elever pitchede idéer til, hvordan man kun-
ne forbedre byens rum
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HJØRRING: På Halvorsminde Efterskole stod 250 folkeskoleelever 
klar med 60 forskellige idéer. Idéerne var mange og forskellige. Der 
blev foreslået alt fra et nymoderne autistcenter til en bevægelsescen-
sor til fodboldbaner, der kan registrere, om der er aktivitet. Idéerne 
havde dog det til fælles, at de på hver deres måde kunne gavne ”By-
ens rum”.

Efterskolens iværksætter- og eventlinje inviterede for fjerde gang til 
Nordisk Idéfestival - en iværksætterkonkurrence for folkeskoleelever.

- Det er vigtigt, at eleverne får lov til at udvikle og arbejde videre med 
deres idéer. Det får de måske ikke altid lov til i den sædvanlige skole-
gang, forklarer Emma Mørup, der går på iværksætterlinjen og er vært 
ved idéfestivalen.

Censor til sportsbaner
Deltagerne skulle med deres idéer forsøge at overbevise dommerne 
om, hvorfor de skulle vinde hovedpræmien, som bestod af fem ga-
vekort á 2000 kroner til klassekassen. Dommerkomitéen bestod af 
iværksættere og erhvervspersoner fra Hjørring.

Valdemar Gregersen, Elias Christensen og Christian Emil Dietz fra 
Skallerup Friskole havde udviklet en censor, der kan sættes op på 
diverse sportsbaner og registrere, om der er aktivitet.

- Tit kan det være svært at finde nogen at spille fodbold med. Censo-
ren kan overføre oplysninger til en app, så man hurtigt kan se, om der 
er nogen at spille med, hvis man tager ned på fodboldbanen, fortæl-
ler Valdemar Gregersen.

- Hvis ikke vi vinder i dag, vil vi helt sikkert prøve at få afsat vores idé 
et andet sted, for vi har fået rigtig meget ros af dommerne, siger Emil 
Dietz.

De tre drenge fra Skallerup Friskole endte med at vinde de 2000 
kroner. Det glæder forstander på Halvorsminde Efterskole Jens Beer-
man, at eleverne kommer fra festivalen med nogle succesoplevelser 
i bagaggen.

- Idéen med festivalen er at lave noget nærværende for de lokale 
unge, der giver dem mod på iværksætteri og entreprenørskab. Det 
får Hjørring brug for i fremtiden, siger han.


