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Punkt fra dagsorden  Diskussion/ Dialog  Konklusion/ Beslutning  

 Velkomst og tjek ind  Michael bød udvalget velkommen og 
præsenterede kort den nye organisering 
på Campus Lyngby som et samlet 
”Innovation og Teknologi”. Herudover 
fortalte han udvalget om projektet 
”Lyngby 2.0”, som har til formål at skabe 
et nyt uddannelsesunivers på Campus 
Lyngby. 
 
Udvalget tog herefter en tjek-ind runde, 
hvor medlemmerne præsenterede sig 
selv, og fortalte, hvad der optager dem 
lige nu. 
 
Andreas fortalte, at de hos Ironman 
forsøger at drive tilmeldinger til danske 
og skandinaviske events. Der har indtil nu 
været et rigtig stort boom, men de ser nu 
et fald i tilmeldinger.  
 
Pernille fortalte, at FFE gerne vil have 
flere studerende (b.la. fra Cphbusiness) til 
at deltage i Start Up-programmer. Et 
opmærksomhedspunkt fra deres side er, 
at erhvervsakademierne har færre 
entreprenørskabsaktiviteter end tidligere i 
modsætning til professionshøjskolerne, 
hvor der sker en stigning. FFE kører pt. en 
stor landsdækkende undersøgelse for at 
se om underviserne arbejder med 
entreprenørskabsdidaktik. Herudover 
fortalte Pernille, at FFE har fået oprettet 
regionskontor på Færøerne.  
 
Ingerlise fortalte, at der på Innovation & 
Entreprenørskab aldrig har været så 
mange hold, som der er pt. På Innovation 
& Entreprenørskab bruger de igen i år 
væksthjulet, som er et faciliterende 
værktøj for de studerende.  
 

 



Klaus fortalte, at der I Anticimex er fokus 
på, hvordan man implementerer ny 
teknologi og samtidig får det til at blive 
en forretning, der hænger sammen 
økonomisk. Dette ser Klaus som en stor 
udfordring, som alle 
uddannelsesinstitutioner bør berøre. De 
studerende skal ikke lære at sælge et 
produkt, men derimod det udbytte og 
den værdi som produktet kan give. 
 
Hertil kommenterede Pernille, at der fra 
virksomhedens side ofte mangler reel 
viden om, hvilket udbytte man skaber for 
målgruppen – det kræver meget arbejde 
at vide, hvad de forskellige målgrupper 
har behov for, når man skal sælge et 
produkt eller en ydelse. 
 
Andreas tilføjede, at de hos Ironman er 
mast af, at deres deadline kommer så 
hurtigt, at det er udfordrende at lave alt 
det analytiske arbejde inden de går ud og 
sælger varen. Der er ikke den fornødne 
tid.  
 
Klaus tilføjede hertil, at hvis man som 
virksomhed kan illustrere, at man kan få 
mere ud af det på den lange bange, så 
kan man måske imødekomme den 
udfordring som Andreas peger på.  

Spørgsmål til orienteringsbilaget 
rundsendt i uge 7 

Pernille ønskede at få indsigt i, hvad 
Cphbusness forstår ved vidensløjfen. 
Herudover ønskede hun at få indblik i de 
bagvedliggende årsager til, hvorfor de 
studerende falder fra.  
 
Michael forklarede, at vidensløjfen går ud 
på, at den viden vi får fra erhvervet 
kommer tilbage til uddannelsen, samtidig 
med, at Cphbusiness tilfører erhvervet 
noget viden. Derfor er det interessant at 
kigge på, om der på Cphbusiness er et 
match mellem videngrundlag og 
undervisernes formelle kompetencer. 
 
Sophia forklarede, at det lave frafald på 
Sport Management kan skyldes, at 
underviserne, ifølge hende, er dygtige til 
at lave praksisnære cases, hvor 
undervisningen på PBA’en Hospitality 
Management var mere fjern fra praksis 
ifølge Sophia.  
 

 



Christina efterspurgte en forklaring på, 
hvorfor tallet på studerende der kommer i 
job gennem praktik på Innovation & 
Entreprenørskab og Sport Management er 
lavere end det samlede gennemsnit på 
Cphbusiness. 
 
Ingerlise forklarede, at hendes erfaring er, 
at tallet er højere, men at det også kan 
hænge sammen, at de studerende på b.la. 
IT-uddannelserne næsten er garanteret et 
job efter end praktik og derfor trækker 
det samlede gennemsnit op. 
 
Andreas kommenterede, at 
verdensmålene og bæredygtighed er et 
interessant tema. F.eks. er Ironman fra 
2019 udelukkende vegansk.  
 
Ingerlise fortalte, at veganisme også er et 
stort emne på uddannelserne, det ser hun 
b.la. i de studerendes projekter. 

Valg af ny formand for udvalget 
samt dialog om udvalgets fremtidige 
samarbejde 

Klaus kommenterede, at han ønsker en 
indikation af tidsrammen for arbejdet som 
formand, inden han træffer en beslutning. 

Da flere af de eksterne 
repræsentanter i 
udvalget var fraværende, 
fik vi ikke valgt en ny 
formand. Det blev derfor 
besluttet at forsøge at få 
tilkendegivelser fra de 
der måtte være 
interesseret via e-mail. 
  

Workshop med udgangspunkt i 
nedenstående spørgsmål baseret på 
vores videngrundlag: 

1. Hvorledes og i hvilken grad 
ser udvalget, at brancher og 
entreprenante miljøer 
fokuserer på bæredygtighed 
og introduktion af 
bæredygtige 
forretningsmodeller? 
 

2. På Innovation & 
Entreprenørskab har vi et 
særligt fokus på Robotics. 
Hvilke af alle de mange nye 
teknologier påvirker især 
brancher og entreprenante 
miljøer?  
 

Dialogen tog udgangspunkt i fire 
spørgsmål, som var udarbejdet forinden 
mødets start og rundsendt til 
medlemmerne.  
 
Ad. spørgsmål 1: 
 
Under dette spørgsmål diskuterede 
udvalget anakronismen mellem 
virksomheders adfærd og det 
virksomhederne reelt gør. Her nævnte 
Pernille b.la. modebranchen som 
eksempel.  
 
Den bæredygtige omstilling og FN’s 17 
verdensmål blev ligeledes drøftet både ift. 
virksomheders indsats og ift. 
uddannelsesinstitutioner. Det blev b.la. 
andet diskuteret, at det kan være 
vanskeligt for små virksomheder at lave 
en life cycle analysis og Andreas 
supplerede med, at de hos Ironman er 
omsætningsdrevede, så FN’s verdensmål 

Grundet tidsnød nåede vi 
ikke omkring alle fire 
spørgsmål, og det blev 
besluttet at tage de 
resterende spørgsmål op 
på næste 
uddannelsesudvalgsmøde 
den 8. maj 2019. 



 
3. Udvikling af en multiplatform: 

medie- og 
interessentkommunikationens 
spilplan er yderst vigtig i 
nutidens sport- og 
eventverden. Fx kan sociale 
medier bruges som en aktiv 
del af en image repair 
strategi: 
 

4. Forretningsmodeller bliver i 
dag i højere grad baseret på 
den nye digitale virkelighed. 
Her spiller faktorer som 
individualisering og den 
demografiske udvikling en 
stor rolle. Fremtidens 
forbrugere er de såkaldte 
”liquid consumers”, de er 
flydende og har forskellige 
behov på forskellige 
tidspunkter. Det betyder, at 
organisationerne skal bruge 
nye segmenteringsteknikker: 

betyder kun noget, hvis det giver 
indtjening og økonomisk værdi. Klaus 
fremhævede virksomhederne i USA og 
fortalte udvalget om, at de er meget langt 
fremme med bæredygtige omstilling.  
 
Sophia og Alexandra fortalte begge, at 
den bæredygtige omstilling endnu ikke 
fylder så meget på uddannelserne og at 
der ikke er fokus på værdien, når der 
arbejdes med verdensmålene.  
 
Ad. spørgsmål 2: 
  
Under dette spørgsmål blev det b.la. 
drøftet, at der kan være en stor modstand 
mod den teknologiske fremdrift, da nogle 
medarbejdere tror, at de bliver 
arbejdsløse pga. teknologien. Klaus 
tilføjede hertil, at der er en 
faciliteringsudfordring, som skal løses, så 
virksomhederne kan komme over den 
”teknologiske bro”. 
 
Christina pointerede, at der ligger en stor 
udfordring hos ledelserne, som ikke kan få 
hånd om den teknologiske fremdrift. På 
baggrund af en undersøgelse, er det 
kommet frem, at næsten 70 % af lederne 
ikke ved, hvordan de skal få hånd om 
forandringen.   
 
Pernille tilføjede, at både Dansk Erhverv 
og HK mener, at der ikke er nogen, der 
går ”fri”. Inden for sportsverdenen er de 
hurtige til at adoptere de nye teknologier, 
hvorimod man på HK-uddannelser typisk 
ikke inddrager teknologi, så de er ikke 
klædt på til deres arbejde.  
 
Andreas fremhævede et eksempel fra 
Ironman, hvor man har anvendt Facebook 
til mediedækning af Ironman og på den 
måde steget med flere 1000 % i seere. 
Noget teknologi der var dyrt før, er 
pludselig tilgængeligt, også for de små 
virksomheder. 
 
Det blev herudover berørt, at man som 
virksomhed og uddannelsesinstitution er 
nødt til at forholde sig kritisk ift. 
teknologien og dens udvikling. 
Eksempelvis skal teknologien 
differentieres afhængig af 
virksomheden/uddannelsen etc. 



 


