Danish Entrepreneurship
Festival – sådan tilmelder du dig
Idékonkurrencen (ungdomsuddannelserne)

Tilmeldingsguide: Hvordan tilmelder man sig Idékonkurrencen?
Denne guide er inddelt i fire steps. Nogle steps står underviseren for, andre er det eleverne, der skal gøre
noget ved:
•
•
•
•

Step 1: Underviseren registrerer sig selv
Step 2: Underviseren opretter sine elevteams
Step 3: Teamet tilmeldes Idékonkurrencen, hvilket underviseren og teamlederen kan gøre.
Step 4: Teamet uploader den skriftlige idébeskrivelse senest torsdag d. 28. oktober 2021 kl. 12.00 –
Som PDF.

Er du IKKE med i Company Programme, skal du følge hele denne guide fra step 1 til 4.
Er du allerede tilmeldt Company Programme, skal du logge ind via ”Min Side” på ffe-ye.dk med dit login og
kodeord. Derfra skal du enten følge guiden fra step 2 og frem, hvis du endnu ikke har oprettet dine teams,
eller fra step 3, hvis du allerede har oprettet dine teams.
HUSK, at deadline for at tilmelde sig OG uploade den skriftlige idébeskrivelse til Idékonkurrencen, er
torsdag d. 28. oktober 2021 kl. 12.00.

Step 1: Underviserregistrering (hvis du IKKE er med i Company Programme)
Gå ind på Festivalens hjemmeside og klik på ”Tilmelding til Idékonkurrencen”

Scroll ned på siden og vælg Idékonkurrencen – Ungdomsuddannelser, tryk på læs mere

Vælg nu ”Idékonkurrencen for ungdomsuddannelserne” på listen i drop-down menuen.

Vælg ”Her” for at registrere dig som underviser.

Indtast dine oplysninger.

Du modtager nu en bekræftelsesmail (tjek evt. dit spamfilter), hvor du skal klikke på ”bekræft din tilmelding
her”. Du bliver sendt videre til ”Min side”, hvor du skal indtaste supplerende oplysninger. HUSK at tjekke,
om feltet ”Uddannelse” er korrekt. Klik på ”Bekræft”.

Step 2: Opret Team(s)
Du er nu blevet sendt videre til forsiden på ”Min side”. Her kan underviser oprette de teams, som skal
deltage i konkurrencen på Danish Entrepreneurship Festival. Er du CP-underviser vil du havne her, når du
logger ind via ”Min side login” på www.ffe-ye.dk . Klik på ”Opret Team” for at oprette et team.

Skriv teamets navn og klik på ”Opret”.

Skriv navn og e-mail på teamets elever. Efterhånden som der tilknyttes elever til teamet, kan de ses på
listen nederst.

BEMÆRK, at den første elev, som du opretter, fungerer som teamleder. Det er denne person, som får
information om konkurrencen og Danish Entrepreneurship Festival tilsendt pr. mail. Du kan skifte
teamleder ved at vinge en af de andre teammedlemmer af som leder.

De tilknyttede elever får nu en bekræftelsesmail (tjek evt. spamfilteret), hvor de skal klikke på et link for at
bekræfte deres registrering. Når eleven klikker på linket, kommer de til bekræftelsessiden, hvor de skal
indtaste supplerende oplysninger. Klik på ”Bekræft” - herefter har eleverne adgang til ”Min side”.
Nu kan underviseren eller teamlederen tilmelde teamet til konkurrencen på Danish Entrepreneurship
Festival via min side (step 3).

Step 3: Tilmelding til konkurrencen
Dette step er inddelt i et A- og B-spor, som fortæller, hvordan man tilmelder sig konkurrencen henholdsvis
som underviser og som elev.

Step 3.A – Tilmelding til konkurrencen: Underviser
Som underviser kan du se og tilmelde de oprettede teams på forsiden på ”Min side”. Tilmeld hvert team til
konkurrencen ved at trykke på ”Tilmeld team” ud for Danish Entrepreneurship Festival under Events.
BEMÆRK: Er du ikke Company Programme-underviser, vil det kun være Danish Entrepreneurship Festival,
der fremgår af listen af events.

Tilmeld de ønskede teams ved at trykke på ”Gå til tilmelding” ud for hvert enkelt team.

Kryds først Idékonkurrencen af. Klik herefter på ”Tilmeld”.

Gentag processen med de øvrige team på listen, som du vil tilmelde til konkurrencen. Når alle teams er
tilmeldt konkurrencen, ser det sådan ud.

Step 3.B – Tilmelding til konkurrencen: Elev
Som teamleder kan man tilmelde sit teams via forsiden på ”Min side”. Tilmeld teamet til konkurrencen ved
at trykke på ”Tilmeld team” ud for Danish Entrepreneurship Festival under Events.
BEMÆRK; Er du ikke Company Programme-elev, vil det kun være Danish Entrepreneurship Festival der
fremgår af listen af events.

Kryds Idékonkurrencen. Klik herefter på ”Tilmeld”.

Når teamet er tilmeldt konkurrencen, kommer du tilbage til forsiden, som nu ser sådan ud. Husk at I også
skal uploade den skriftlige præsentation som PDF for at være med i Idékonkurrencen (step 4).

Step 4: Upload af skriftlig idébeskrivelse
Som teamleder skal du uploade dit teams skriftlige idébeskrivelse via forsiden på ”Min side” som PDF.
Dette gør du ved først at klikke på ”Bidrag”.

Du kommer nu til den side, hvor du skal uploade idébeskrivelsen. Du skal uploade idébeskrivelsen som PDF
ved at trykke på ’gennemse..’ vælg herefter den PDF, der er din/jeres Idébeskrivelse.
Når du er færdig med indtastningen, klikker du på ”Færdig”.

Når du har uploadet din PDF via gennemse, står filnavnet til højre for gennemse.

Nu har du to muligheder. Du kan enten klikke på ”Gem dit bidrag”, hvis du ikke er helt færdig med din
idébeskrivelse og gerne vil vende tilbage til den senere og rette. Her bliver din idébeskrivelse altså IKKE
afleveret.
Når du er helt færdig med din idébeskrivelse og vil aflevere den, skal du krydse feltet ’jeg forstår og
accepterer’ af, for derefter at klikke på ”Aflever dit bidrag”. Herefter har du IKKE længere mulighed for at
redigere mere i idébeskrivelsen.

Når du har klikket på ”Aflever dit bidrag”, får du en meddelelse om, at idébeskrivelsen nu er afleveret. Klik
på ”Ok”.

Du kommer nu tilbage til forsiden, hvor du har mulighed for at få vist din idébeskrivelse ved at klikke på
”Vis”, men du har altså IKKE længere mulighed for at rette i idébeskrivelsen.

Hvad så nu?
Du og dit team er nu færdig med tilmeldingen og kan nu gå i gang med at forberede jeres pitch og gøre jer
klar til deltagelsen i Idekonkurrencen. Du kan også begynde at undersøge, hvilke andre tilbud under Danish
Entrepreneurship Festival, du vil benytte dig af.

Kontakt
Har du spørgsmål om Idékonkurrencen på Danish Entrepreneurship Festival, så kontakt Mette
Meulengracht Jensen på mettem@ffe-ye.dk eller tlf. 31 27 32 12.

