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Punkt fra dagsorden Diskussion/ Dialog Konklusion/ 

Beslutning 

Ansvarlig(

e)  

Nyt fra formand og 

sekretær 

 

a. Præsentation af ny 

områdechef Jan-Christian 

Haxthausen 

 

b. Velkommen til Dennis 

Nielsen, ny studerende i 

udvalget 

 

Jan-Christian 

præsenterede kort sig 

selv som ny områdechef 

efter Kirsten Ringgaard 

og sekretær for udvalget.  

Han har bl.a. undervist 

de sidste 15 år indenfor 

innovation og 

entreprenørskab samt 

salg og markedsføring. 

Desuden har Jan-

Christian tidligere siddet i 

et uddannelsesudvalg for 

salg og markedsføring.  

 

Dennis præsenterede 

kort sig selv. Han er 

uddannet elektriker og 

valgte uddannelsen, fordi 

han har haft mange 

ideer, men ikke vidste 

hvordan det skulle gribes 

an.  

   

Kort status på dimittender 

og frafald 

 

Jan-Christian 

præsenterede en tabel, 

og fortalte, at vi på alle 

parametre ligger under 

de standarder, som er sat 

for Cphbusiness.  

 

Mange af de studerende 

udskyder hovedopgaven, 

derfor gennemfører en 

del studerende ikke til 

tiden.  

Desuden er flere i gang 

med at starte egen 

virksomhed, og ønsker 

mere feedback på deres 

ideer, hvorfor de 

udskyder.  

 

Der efterleveres 

nogle tal på 

videreuddannelsesom

rådet.   

 

 

JCH 



Der er lavere frafald på 

de internationale hold 

fremfor på de danske 

hold.  

 

Alexander spurgte: 

Hvor mange vælger at 

læse videre på en 

kandidat?  

Et skøn er at det er 

relativt få.  

Det kan være relevant at 

påpege for de 

studerende, at de har 

mere tid til afslutte en 

kandidat, hvis de ikke 

udskyder hovedopgaven. 

-Dog skal vi huske på at 

Cphbusiness uddanner til 

erhvervslivet.  

 

Det opleves at 

udskydelse af 

hovedopgaven kan 

betyde lavere karakterer.  

 

Hovedkonklusionen er, at 

frafaldstallene ser 

fornuftige ud. 

Studietur – status 

 

a. Oplæg til 

virksomhedsbesøg i 

forbindelse med næste 

udvalgsmøde d. 18/5 2016 

 

DIs to medlemmer i 

Helsinge (zinkstøberi og 

rottefælde producent). 

Alexander definerer dem 

som den slags 

virksomheder, som man 

fra politisk side gerne vil 

se vækste.   

 

Der er generel stor 

interesse blandt 

udvalgets medlemmer for 

planen.  

Det er besluttet at 

virksomhedsbesøget 

gennemføres.  

 

Planen er, at vi spiser 

frokost fra kl. 12-

13.00, er på 

virksomhedsbesøg 

fra kl. 13-15.30 og 

holder uddannelses-

udvalgsmøde i 

Hillerød fra 16-18.00.  

Jan-

Christian 

og 

Alexander  

Praktik i egen virksomhed 

(endelig vejledning 

vedhæftet) 

 

a. Kort orientering 

 

Tidligere har det ikke 

umiddelbart været nogen 

succes med praktik i 

egen virksomhed, som 

ofte blev valgt, hvis den 

studerende ikke kunne 

finde en praktikplads. 

 

Vi ønsker fremadrettet at 

fremme de 

entreprenørielle 

kompetencer hos alle 

studerende (og ikke kun 

 

 

 



på PBA I&E), og derfor vil 

vi mere struktureret 

tilbyde praktik i egen 

virksomhed som en af de 

praktikmuligheder, de 

studerende kan vælge. 

 

 

Det er en forudsætning 

for gennemførelse af 

praktik i egen 

virksomhed, at der 

foreligger et solidt 

fundament (en motiveret 

ansøgning inkl. en 

mentor/advisory board) 

fra den studerende inden 

praktikstart. Under 

praktikken føres logbog 

(dokumentation).  

 

Der har været 

orienteringsmøde, hvor 

25 deltog.  

I april afholdes workshop, 

for alle uddannelser, hvor 

vi går dybere ned i 

håndteringen af praktik i 

egen virksomhed. 

 

Pernille Berg:  

 I skal være skarpe 

på læringsmålene.  

 Anbefaler, at der 

inden praktikstart 

kigges mere på, 

hvor de 

studerende er 

henne i forhold til 

at arbejde med 

egen virksomhed.  

 En væsentlig del 

af 

vurderingskriteriet 

bør være 

personlige 

kompetencer og 

motivation hos 

den studerende.  

 Anbefalingerne til 

drift af ”praktik i 

egen virksomhed” 

bør i højere grad 

defineres som 

krav!  



 I skal have 

vejlederne med og 

der skal etableres 

et netværk! 

 

Ingerlise: 

 Vi skal også være 

fokuserede på, 

hvordan vi 

motiverer 

undervisere til at 

være vejledere.  

 

Mange undervisere er i 

dag ikke klædt på til at 

vejlede 

opstartsvirksomheder, 

hvorfor der skal arbejdes 

med udvikling af disse 

kompetencer. 

Ennova – studenter 

trivselsundersøgelse 

 

a. Der er gennemført 

studentertrivsels 

undersøgelser i november 

og resultaterne forelå 

umiddelbart inden jul. 

Præsentation af de 

vigtigste resultater, 

handlingsplaner og 

opfølgning med de 

studerende. 

 

Jan-Christian gennemgik 

resultater fra 

studentertrivselsundersøg

elsen (Ennova), som blev 

gennemført i november 

2015.  

 

Der måles bl.a. på 

parametre som: 

Studieglæde, udbytte og 

loyalitet.  

 

Der er forholdsvis lav 

udbytte, men høj 

loyalitet.  

 

Der tilbagegang i forhold 

til 2014:  

Nogle af årsager er:  

 I 2015 var der 80 

% respondenter, 

mens der i 2014 

var 34 %.  

 Der var meget 

stor fremgang fra 

2013 til 2014 

(større end 

tilbagegangen fra 

2014-2015) 

 Vi har en anden 

type studerende 

på 1. semester 

med mere 

umodne 

studerende, som 

  



skal vænne sig til 

en ny tilgang til 

læring (fra fokus 

på viden (at lytte) 

til kompetencer 

(at gøre)).  

 

Jan-Christian gennemgik 

indsatsområder og mål 

for 2016 på baggrund af 

Ennova. Disse findes i 

vedlagte præsentation. 

 

Dennis vil gerne slå et 

slag for, at underviserne 

gør mere ud af at 

beskrive formål med 

undervisning, projekter 

m.m.  

 

Ingerlise fortalte, 

hvordan man på 

uddannelsen har afholdt 

en workshop på 

baggrund af Ennova 

resultaterne for at 

komme i dybden med 

resultater og 

indsatsområder. 

Resultaterne kan ses i 

vedlagte præsentation. 

 

Nogle af 

hovedkonklusionerne er, 

at:   

 Ledelse og 

organisering er 

opmærksomheds-

punktet.  

 De studerende 

mener bl.a. at 

skemaet skal 

findes ét sted, 

eksamensinfo skal 

udleveres i god 

tid, der skal være 

et toptunet 

”Fronter” og en 

jævn 

arbejdsbelastning.  

 Blandt de 

studerende er der 

vidt forskellige 

holdninger til, 

hvad et højt 



fagligt niveau er.  

 Der er meget høj 

diversitet i de 

studerendes 

ønsker, holdninger 

og ideer.  

 

Pernille Berg: 

Det er ikke realistisk, at 

skemaet skal findes ét 

sted og udarbejdes af én 

person. Derfor er det i 

første omgang bedre at 

fokusere på det øvrige.  

 

Alexander: Konklusionen 

på workshoppen må 

være, at vi skal finde ud 

af, hvad vi vil sælge til de 

studerende og hvilken 

type studerende, som vi 

gerne vil have på 

uddannelsen.  

 

Pernille Berg:  

Vi har en heterogen 

population- der kan laves 

pakker til arketyper.  

 

Alexander: 

De studerende er måske 

ikke en homogen gruppe, 

men de skal have en 

homogen forståelse af, 

hvad de får. 

 

Dennis:  

Underviserne bør 

undervises i psykologi. 

De bør tage mere højde 

for, hvorfor de 

studerende begynder at 

kigge på facebook under 

undervisningen.  

Erhvervskompetencer  

 

a. Drøftelse af hvilke 

konkrete 

erhvervskompetencer, vi 

ønsker vores dimittender 

skal have, således at vi 

kan målrette vores 

læringsforløb til dette og 

indarbejde det i en ny 

studieordning. 

På 2. semester af 

uddannelsen er der fokus 

på vækst og eksekvering. 

 

For at vi kan gøre 

uddannelsen relevant, og 

underviserne kan have de 

rigtige kompetencer til at 

undervise de studerende, 

skal vi vide helt konkret, 

hvilke 

Fokus på relevante 

erhvervskompetencer 

og uddannelsens 

vidensgrundlag er et 

centralt punkt og vil 

løbende blive 

diskuteret i udvalget. 

 



 

b. Såfremt udvalgets 

medlemmer har relevante 

rapporter/undersøgelser 

om erhvervslivets 

kompetencebehov hos 

dimittender/nye 

medarbejdere, må de 

meget gerne sendes til os 

inden mødes, således at vi 

kan distribuere dem til 

udvalgets medlemmer.  

erhvervskompetencer vi 

skal sørge for, at de 

studerende får.  

 

Pernille Berg (eftersender 

rapporter):  

 Intraprenørerne 

skal have en 

kulturel 

virksomhedsforstå

else. 

 Det globale udsyn 

er væsentligt.   

 De skal kunne 

strikke en 

forretningsmodel 

sammen – Doing 

good by doing 

business!  

 

Anette Nørgård:  

 IT kundskaber er 

væsentligt i 

forhold til at 

kunne samarbejde 

på tværs.  

 Hvad skal til for at 

blive succesfuld? 

Det er det 

væsentlige 

spørgsmål.  

 Anette ser at det 

at være ambitiøs 

er meget vigtigt 

succes.  

 De skal kunne 

tænke ud af 

boksen. Vi kan 

kigge mere på 

Tech.  

  

Der bør være fokus på 

disruptive teknologier.  

 

Pernille Berg: 

I forhold til akkreditering 

er det vigtigt, at I 

skriver, at I får viden ind 

kontinuerligt.  

 

Alexander: 

Hvis vi også skal holde 

fokus på mindre 

virksomheder, skal vi 

passe på med at sige 



disruptive for mange 

gange.  

Det er vigtigt, at de 

studerende kan fortælle, 

hvad de kan bidrage med 

fremadrettet.  

 

Pernille Berg: 

De studerende bliver 

også klædt på til at 

hjælpe mindre 

virksomheder, og 

teknologi er en meget 

uudnyttet ressource.  

Vi kan konkurrere på 

produktiviteten.  

 

Dennis:  

 

 Det er en god ide 

at lave 

kompetenceopsam

ling, så der 

kommer fokus på, 

hvem der kan 

hvad.  

 Der skal være 

mere struktur 

omkring dannelse 

af netværk og 

samarbejde på 

tværs med andre. 

 De studerende 

skal tro, at det er 

deres egen ide, at 

de skal netværke.  

 De studerende 

efterspørger 

facilitering af 

netværket – altså 

viden om, hvordan 

de skaber et 

netværk.  

 

Anette Nørgård bekræfter 

og mener også, at det er 

vigtigt at prædike 

netværk til de 

studerende. Underviserne 

behøver ikke altid 

fortælle, hvordan tingene 

skal gøres, da det kan 

dræbe ideudviklingen og 

selvstændigheden.  

 



Det er oplagt, at snakke 

med studerende på de 

internationale hold. 

  

Pernille Berg: 

Der er mange fælles 

overlap mellem 

entreprenant og 

intraprenant – det vil 

være synd at skille det 

ad.  

 

Hvordan gør vi 

videngrundlaget bedre?  

Pernille Berg: 

Fortæl hvordan I f.eks. 

bearbejder de 

konferencer I har været 

på og den nye viden i 

får? 

Den aktuelle 

flygtningekrise og 

uddannelsessystemets 

muligheder for at 

understøtte integration 

 

a. Drøftelse af hvordan vi 

kan bidrage til at 

understøtte integration og 

udnytte flygtninges 

kompetencer  

 

Kort orientering fra Jan-

Christian, da tidsplanen 

var overskredet, da vi 

nåede dette punkt.  

 

Henriette Tanderup 

fortalte om et 

eksperiment i Gribskov 

kommune, der går ud på, 

at undervise 

asylansøgere i 

Iværksætteri i praksis.  

I medio april rulles det ud 

til flere kommuner.  

 

Problemstillingerne er: 

flygtninges forskellige 

kompetencer, IT-

faciliteter, sprog og 

transport m.m.  

 

Udfordring: Hvis 

kommunen anviser 

flygtningen til 

undervisning, skal de 

betale fuld pris.  

 

Det skal bredes ud til 

flere kommuner, da der 

således kan samles et 

større deltagerantal.  

 

Pernille Berg:  

De studerende kan være 

mentorer for flygtninge 

Punktet tages op 

igen på næste 

uddannelsesudvalgs

møde.  

 

 



 

og på den måde opbygge 

netværk. De skal gøre 

noget for deres 

omkringliggende 

samfund.  

Ledelsesgrundlaget 

(udviklingsprogram og 

uddannelsesprogram)  

 

a. Ledelsesgrundlaget 

(vedtaget af bestyrelsen i 

november 2015) 

rammesætter vores 

arbejde og relevante dele 

heraf præsenteres  

 

Jan-Christian gennemgik 

de syv grundlæggende 

værdier for Cphbusiness.  

 

Herefter fremlagde Jan-

Christian kort de to 

overordnede temaer for 

vores udviklingsprogram 

og herunder 

udviklingsprojekterne.  

 

87 studerende er optaget 

i 2015 og der er planer 

om at optage 111 

studerende i 2016.  

  

Eventuelt 

 

Dennis fortalte, at der 

sidste år var problemer 

med at nogle studerende 

fik købt deres bøger for 

sent og derfor ikke kunne 

nå at læse det 

påkrævede.  

  


