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Indledning: 
Under normale omstændigheder, ville Da Vinci-konkurrencen afholdes til Danish Entreprenuership 
Award i Messe C i Fredericia, men COVID-19-pandemien betyder, at alt ikke længere er, som det 
plejer. Derfor er Danish Entreprenuership Award blevet til en online entreprenørskabsfestival i uge 
47, som vi kalder Danish Entreprenuership Festival. Da Vinci-konkurrencen er et vigtigt element til 
Danish Entreprenuership Award – og det vil det også være til Danish Entreprenuership Festival 
 

1. Tilmelding til Da Vinci-konkurrencen – Senest tirsdag d. 27. oktober 2020. 
2. Det mundtlige pitch og dommersamtale, der finder sted online mandag d. 16. november 

2020  
3. Online finale for de bedste hold, der finder sted online fredag den 20. november 2020 

 

Guidens formål 
 
Formålet med denne elevguide er at uddybe reglerne for deltagelse, hvordan du tilmelder dig, 
bedømmelseskriterierne og give dig som deltager i Da Vinci-konkurrencen et større overblik over, 
hvad du kan arbejde med for at være godt klædt på til konkurrencedagen.  
 
Guiden er vejledende og ikke tænkt som en tjekliste, og det er ikke sikkert, at alle spørgsmål og 
emner er lige relevante for din idé. De enkelte underpunkter er tænkt som en vejledning til det 
gode grundarbejde, der ligger bag dit teams løsning.   
 

 
Da Vinci retter sig mod elever, der f.eks. har undervisning i teknologi på HTX, EUD, EUX eller STX. 
Ligeledes kan elever, der går på en erhvervsuddannelse deltage i Da Vinci på Danish 
Entrepreneurship Festival. 

 
Regler for deltagelse 

Som elev kan du deltage i Da Vinci, hvis du går på HTX, STX, EUX eller EUD. Desuden skal din 
deltagelse godkendes af din underviser. Du kan IKKE deltage i både Da Vinci og Idékonkurrencen. 
 

Antal deltagere pr. team 
Dit team i Da Vinci skal have mindst 3 og maksimum 5 medlemmer. 

 
Tilmelding til Da Vinci 
Tilmelding er nødvendig, og der et begrænset antal pladser i Da Vinci. Det foregår efter først-til-
mølle-princippet via www.danishentrepreneurshipfestival.ffe-ye.dk/, senest 27. oktober 2020 kl. 
12.00. Er du allerede tilmeldt Company Programme, tilmelder du dig Da Vinci på ”Min Side” med 
dit login og kodeord. 
En detaljeret guide til tilmelding findes her 

 
Bedømmelseskriterier og dommere 

http://www.danishentrepreneurshipfestival.ffe-ye.dk/
http://danishentrepreneurshipfestival.ffe-ye.dk/media/792645/saadan-tilmelder-du-dig-da-vinci.pdf


 

 

Dit team bedømmes af dommere fra danske erhvervsvirksomheder, organisationer og højere 
uddannelsesinstitutioner. Under hvert bedømmelseskriterie er der en række spørgsmål, som 
dommerne vil søge svar på under deres bedømmelse og møde med jer. Når I forbereder jeres 
pitch, kan I derfor med fordel indtænke svar på så mange af underspørgsmålene som muligt – på 
den måde er I med til at sikre, at dommerne får det bedst mulige grundlag at vurdere jeres løsning 
ud fra. Er der ting, I ikke har svar på, så forklar gerne hvorfor – det viser, at I ved, hvad I skal 
arbejde videre med. 
 
Læs bedømmelseskriterierne her 

 
DA VINCI – FØR, UNDER OG EFTER 
FØR 
Det hele starter selvfølgelig med udviklingen af en idé til en løsning (et produkt, et koncept, en 
service) på et samfundsmæssigt problem – og det arbejde foregår på jeres skole. 
 
Pitch 
Frem mod konkurrencedagen er det en god idé at I gennemgår bedømmelseskriterierne og 
forbereder jeres pitch, så I kan give dommerne svar på alle de underspørgsmål, der er nævnt i 
kriterierne. I har 3 min til at pitche. Det er også en rigtig god idé at lave en liste med alle de 
spørgsmål, I kan forestille jer, at en dommer kan finde på stille, så I er klar til at give et klart og 
tydeligt svar. 
Vi anbefaler, at I tager noter af feedbacken, så I kan forbedre både jeres pitch og løsning.  
 
Finalepitch 
Ingen ved på forhånd, hvem der ender i finalen, så derfor anbefaler vi, at alle hold forbereder en 3 
minutters præsentation og også meget gerne slides, powerpoint eller lignende, der kan 
skærmdeles under finalen. Så er alle klar til at levere en vinderpitch! Hav jeres slides klar på jeres 
computer. Det er en fordel at have styr på rollefordelingen under præsentationen på forhånd. 
Finalen er åben for publikum ligesom den almindelige fysiske finale plejer at være. Hvert hold har 
3 min til finalepitchen. 
 
 
Bedømmelsen 
Bedømmelsen foregår ved, at I bliver sendt ud i dommerrum på et angivet tidspunkt. Forsøg så 
vidt muligt at være hele gruppen på, på én forbindelse. I får to bedømmelser af to forskellige 
dommere. En bedømmelse tager ca. 8-10 min. og starter med et kort pitch fra jer og fortsætter 
som en samtale mellem jer og dommeren. Herefter bliver I koblet af samtalen.  
Finalisterne får besked og information på mail, når hovedrunden er overstået.  
 
Pointlighed 
Hvis der opstår pointlighed mellem flere teams, når vi skal kåre finalister, fastsættes placeringen 
efter følgende kriterier: 

• Spørgsmålet ” I hvor høj grad præsenterer teamet en løsning på en dokumenteret 
samfundsmæssig problemstilling? 

 

http://danishentrepreneurshipfestival.ffe-ye.dk/media/792644/bedoemmelsesskema_da-vinci_2020.pdf


 

 

- Er der fortsat pointlighed, er det dommerne, der kårer finalisterne. 
 
Finalen 
Efter alle hold er blevet bedømt bliver pointene fra de to bedømmelser lagt sammen, og de bedste 
hold går videre til finalen fredag den 20. november 

 
I finalen skal I pitche jeres idé for et dommerpanel bestående af flere dommere. Det foregår også 
virtuelt. Finalen er åben for publikum. Husk jeres prototype, så I kan vise den via webcam og husk, 
det er muligt at vise en kort powerpoint præsentation via skærmdeling. 
 
I har 3 minutter til at pitche jeres idé, og bagefter har dommerne 3 minutter til at stille jer 
spørgsmål. Når alle finalisterne har pitchet, finder finaledommerne vinderne af konkurrencen.  
 
1., 2. og 3. pladsen bliver afsløret ved det afsluttende awardshow. Vinderne får 10.000 kr., og 2. 
pladsen får 6.000 kr., og 3. pladsen får 4.000 kr.  
 
EFTER 
Ugen efter Da Vinci-konkurrencen får alle hold deres egne point og placering sendt på mail, så I 
kan se, hvordan I har klaret jer. 
 
Kontakt 
Har du spørgsmål vedr. deltagelse i Da Vinci, bedes du kontakte projektleder Pernille Rasmussen: 
pernille@ffefonden.dk /21 34 31 13 

mailto:pernille@ffefonden.dk

