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Deltagere: Alexander Ulrich, Mikkel Trym, Jacques van Wonterghem, Anne Gerd Sindballe, 

Jannik Lindenstrøm, Cecilie Maria Haurits Nielsen, Pernille Berg og Kirsten Ringgaard.  

Afbud: Marianne Rasmussen, Daniel Hjorth, Ingerlise Stendevad 

 

Dagsorden Dialog & Beslutning Ansvarlig 

1. Nyt fra formand og 
sekretær 

a. Velkommen til Pernille 
Berg, FFE 

Pernille Berg:  

 Har et praktikerben og et 
forskerben.  

 Har beskæftiget sig med området 
siden 1996. Startede i FFE i 
august 2015.  

 Drømmer om at skabe et miljø, 
hvor forskellige fagligheder kan 
komme i spil. 

 

2. Status på optag på 
Professionsbachelor I&E 

I&E: 88 studerende optaget; fordelt på 
danske og internationale hold. 

Innovation, produkt og produktion: nye 

kurser i efteråret 

 Innovationsledelse. 

 Iværksætteri i praksis.  

 

Der er optaget ca. 20 studerende med en 
teknisk baggrund.  

 

 

3. Inspiration til udvalget 
 
a. Orientering: 

Studieturen, arrangeret af 

innovationscentret, er 

alene rettet mod ledere på 

uddannelsesinstitutionerne

. 

b. Hvad er relevante 

alternativer til studieturen 

som erstatning for de 

planlagte 

Fordele/ulemper ved ny studietur 
Ulemper:  

 Midlerne til studietur udløber i 
2015 – de undersøger om 
midlerne kan overføres til 2016.  

 Innovationscenteret har lagt 
meget energi i studieturen til 

München og kan ikke engagere sig 
i endnu en tur.  

 Planlægningsmæssigt vil det være 
en udfordring at finde tid i alles 

kalender til en studietur i 2015.  
 
Fordele:  

 Set i lyset af muligheden for at 
skabe nye og stærke relationer er 

KRI/Cphbusiness kommer 
med et forslag til ny 
destination – formodentlig 
tyskland/schweiz 

Evt. forslag og input fra 

udvalgets medlemmer 

sendes til Kirsten asap. 



 Opfølgningsdag 

forår 2016 på 

udbyttet af 

innovationscentret

s studietur i regi af 

DEA 

 En ny studietur 

med en anden 

destination; 

tyskland/østrig/sc

hweiz (det er dog 

ikke sikkert, at 

FFE-midlerne kan 

overføres til 2016) 

der stor opbakning til en ny 

studietur.  
 I Outlook ligger allerede en 

planlagt studietur. – der skal blot 

vælges en anden destination  
 Berlin er udvalgt som forslag til ny 

destination for studietur – 
undersøges.  

 
Opfølgningsdag i DEA:  
Der gennemføres under alle 

omstændigheder en opfølgningsdag i 
foråret. Lagt i 
 hænderne på DEA. 

4. Udvidelse af udvalget?  

Status på nye medlemmer 
Anette Nørgaard, Microsoft er kontaktet, 
men har ikke givet respons. 

Brainstorm: 

Vi kan tænke på større virksomheder, som 

er tilpas innovative internt. Ikke 
nødvendigvis chefer for de store 
virksomheder.  

Det er besluttet: 

 at undersøge mulighederne blandt 
tidligere studerende, som har fået 
noget erfaring i erhvervslivet 

(Alumni).  Nogle af de 
studerende, der afsluttede sidste 
år, er i gang med at etablere et 
Alumni netværk: Christoffer 

Himmelstrup. 

 Samtidig skal mulighederne i de 
store Inkubator miljøer 

undersøges.  

 Overvej og find muligheder!  Jo 
før, jo bedre.  

 

 

 

 

 

 

Cphbusiness/ Jannik og 
Cecilia vender tilbage med 
navne 

 

 

 

Cphbusiness/ men gerne 
input fra alle 

 

5. Emne: Udvikling af 
entreprenante 

kompetencer. 

a. Innovation og 
Entreprenørskab som en 
del af Cphbusiness 
Kvalitetsstrategi  
 
b. Notat om strategi for 

iværksættermiljø inkl. 
udkast til kvalitetspolitik 
vedhæftet. 

c. Status på 
udviklingsprojektet ”Fokus 
på entreprenørskab” med 
fokus på konkrete 

initiativer i 2015/2016, 

a. iværksættermiljøet er aktivt valgt 
som en del af Cphbusiness 

kvalitetsstrategi 

Målet er at udvikle de studerendes 
entreprenielle kompetencer. Den største 
udfordring bliver, at opgøre og definere de 
kvalitative mål.  

Kvalitetsstandard: vi har et koncept for 

det entreprenielle miljø (Økosystemet) 

med aktiviteter, der udvikler studerendes 
kompetencer gennem arbejdet med 
konkrete ideer/startups osv. Konceptet 
definerer målene for de forskellige 
aktiviteter.  

Indikatorerne for, hvad der driver de 
studerende skal foldes ud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirsten 

 



der skal styrke udvikling 

af de studerendes 
entreprenielle 
kompetencer – herunder 

at sikre en bredere 
rekruttering til 
Professionsbachelor i 
Innovation og 
Entreprenørskab.  

d. Oplæg ved enten 
Pernille Berg, FFE  

e. Diskussion af 
ovennævnte med henblik 
på at få udvalgets input på 
kvalitetspolitikken og 
udviklingsprojektet. 

 

 

Kvalitetsstrategien skal vedtages på 
bestyrelsesmøde i november.  

Ambitionen er ikke, at alle studerende skal 

starte virksomhed, men at være med til at 
højne entreprenørskab og innovation 
generelt.  

Vi vil skabe et iværksættermiljø, der sikrer 
mulighed for udvikling af entreprenante 
kompetencer– 

 

C. ”Fokus på Entreprenørskab” (2014-
2016) – en arbejdsgruppe på fire 
kvinder.  

Fokus på alle aktiviteter, der sikrer 

entreprenørskab: PBA, valgfag, diverse 
aktiviteter. Fokus på uddannelserne og de 
studerende, med aktionslæring som 

metode. 

Gruppen har hidtil haft meget fokus på 
research. Udvikling og opsætning af 
rammer og strukturer.  

To modeller er udviklet: Entreprenørielle 
kompetencer og Entreprenørskabs-

økosystemet for Cphbusiness 

 

d. Input fra FFE om entreprenørskab 
og ikke innovation.  

Vision: at styrke konkurrenceevnen og 

sikre entreprenante kompetencer. Mål: at 
flere studerende vælger, at starte egen 

virksomhed og hjælper etablerede 
virksomheder.  

I det entreprenante ligger, at du kigger ud 
over egen næsetip.  

FFE’s dimensioner i kompetencebegrebet 
er:  

 Personlig indstilling 

 Omverdensrelation  

 Kreativitet 

 Handling 

Det er vigtigt at sondre mellem: at 
undervise om entreprenørskab, undervise 

for og undervise gennem 

entreprenørskab. De studerende skal 
udsættes for alle tre former for 
undervisning.  

Dialog/diskussion 

”Praktik i egen virksomhed” mangler som 
en del af Økosystemet. Kan ligge eksplicit 
under uddannelserne, men bør 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Helles, Marianne 

Skovgaard Hansen, 
Ingerlise Stendevad og 

Anne Gerd Sindballe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indrages i projekt og 
strategi af Projektgruppen 
& KRI 



specificeres og præciseres.  

Ideer til konkrete aktiviteter? Det er en 
mulighed, at anerkende de studerende 
deltagelse i aktiviteter i økosystemet  - 

evt. i ”Diploma Supplement” – 
eksamensbeviset.  

Implementering og forankring af projektet 
på den lange bane? Der skal skabes et 
ledelsesrum, hvor projektet og dets 
aktiviteter diskuteres. Ledelsen skal have 
forståelse for projektet, sådan at der 

skabes grobund for en fælles platform og 
implementering på tværs.  

55 procent af de nye studerende vil gerne 
starte egen virksomhed. Det er vigtigt, at 
denne viden understøttes af en 

undersøgelse af, hvad ligger bag ønsket 
om at starte virksomhed! 

Man kan godt tænke Økosystemet større. 
Hvad foregår der ude omkring os fx i 
København etc. 

Der er ikke udviklet evidensindikatorer, for 
hvordan effekten af Inkubatorer måles.  
Det kan også tænkes ind i projektet 

6. Ændring af mødet den 
19. november (det er uge 
47 – hvor mange deltager 
i andre 
entreprenøraktiviteter). 

a. Forslag den 11. 

november. 

Indkaldes Kirsten 

Evt.  
 

 


