
 
MIND YOUR OWN BUSINESS – UNGE IVÆRKSÆTTERE FRA UDSATTE BOLIGOMRÅDER 

  
Med iværksætteri som omdrejningspunkt engagerer Mind Your Own Business drenge i alderen 13 til 19 år i 
udsatte boligområder i hele landet. Drengene etablerer en mikrovirksomhed og skaber alt fra tøj og 
smykker til gamingevents på et forløb, som strækker sig over otte måneder. Gennem forløbet vil drengene 
arbejde med alt fra organisering, til design og produktion, til salg af den idé, som de selv har udviklet. 

  
For at drengene kan komme i mål med deres mikrovirksomhed har de brug for tæt sparring. Derfor indgår 
Mind Your Own Business i større samarbejde det danske erhvervsliv, lokale fagfolk og ikke mindst frivillige 
mentorer – også kaldet venturepiloter. De frivillige venturepiloter er drengenes tætteste 
samarbejdspartnere, som gennem et otte måneders forløb er med til at gøre drengenes idé til virkelighed.  

  
Én fast dag om ugen mødes 10-12 drengene med deres otte frivillige venturepiloter i ca. tre timer. Her 
sparrer de med hinanden og udvikler produktet. Der kan til en arbejdsgang være fokus på design, koncept, 
logo, markedsføring, salg eller afvikling af en releasefest eller et større event. For at mikrovirksomheden 
kan komme ud over stepperne, stiller Mind Your Own Business op til 25.000 kr. til rådighed som 
opstartskapital.  

  
Gennem arbejdet i mikrovirksomheden øger drengenes deres ordforråd, styrker deres faglighed og giver 
dem selvtillid og mod på at tage en uddannelse. Det giver ejerskab og et mere positivt selvbillede hos 
drengene, når de oplever, at de har gode idéer, som de i fælleskab udvikler og ser vokse. Sådan fortæller 
drengene selv om deres oplevelser, mens en ekstern evaluering af Mind Your Own Business forløb viser de 
positive effekter.  

  
Organisationen Mind Your Own Business har eksisteret siden 2010 og har over de sidste 9 år samarbejdet 
med 513 drenge om at etablere 52 mikrovirksomheder. Det har de gjort i samarbejde med 43 
erhvervspartnere og flere end 500 frivillige, som til sammen har bidraget med flere end 69.000 timers 
frivilligt arbejde hos Mind Your Own Business. 

  
Til oktober skal en gruppe unge drenge fra hhv. Roskilde og Greve etablere deres første mikrovirksomhed. 
Derfor søger Mind Your Own Business lige gode, kompetence folk, der lyst at samarbejde med gruppe unge 
iderige drenge om at etablere en mikrovirksomhed. 
Som venturepilot mødes man med drengene én fast dag om ugen (mandag i Roskilde og torsdag i Greve) i 
tidsrummet 16.30-19.30, gennem otte måneder (oktober-maj). 
Hvad kræver det at blive venturepilot? 



• Man har know-how og erfaring indenfor iværksætteri og virksomhedsdrift 
• Man har lyst til at sætte dine kompetencer i spil i samarbejdet med drengene og de øvrige 

venturepiloter  
• Man tror på, at iværksætteri og socialt entreprenørskab som metode kan gøre en positiv forskel for 

unge drenge i udsatte boligområder. 
• Man kan motivere og inspirere, og er en teamplayer 

  
Yderligere oplysninger fra Jesper Kehlet Hansen på jesperkehlet.hansen@myob.dk 
 

Se mere på dette link :  https://myob.dk/episode/podcast/ 
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