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Dagsorden Diskussion/ Dialog Konklusion/ 
Beslutning 

Velkommen og tjek ind 
runde 
 

Michael bød udvalget velkommen og vi 
tog herefter en tjek-ind runde, hvor de 
tilstedeværende medlemmer fortalte, 
hvad der optager dem pt.  
 
Ingerlise (underviser) fortalte om åbent 
hus, som blev afholdt den 2. maj. 
Ingerlise understregede, at 
arrangementet er super vigtigt, da det 
kan tiltrække nye potentielle 
studerende. Det fungerer således, at 
der er stande, som er bemandet med 
både studerende og undervisere. 
Ingerlise fortalte videre, at der på 
Cphbusiness arbejdes på at få en ny 
bygning og i den forbindelse talte 
Ingerlise med de tilstedeværende 
studerende (ved åbent hus) om ”det 
gode studieliv”. Hvad har de 
studerende brug for i bestræbelsen på 
det gode studieliv. Ingerlise har 
efterfølgende mindmappet, hvad de 
forskellige studerende lægger vægt på. 
 
Lisbeth, som kommer fra tænketanken 
DEA, fortalte, at hun pt. er i gang med 
et stort projekt, som omhandler 
fremtidens kompetencer. I projektet 
afdækkes ”soft skills” og ”hard skills”. 
Hard skills (tekniske kompetencer) 
klarer sig godt, men kombineret med 
soft skills bliver man mere efterspurgt 
på arbejdsmarkedet. 
 
Michael kommenterede hertil, at 
Cphbusiness Lyngby refererer til det 
kommende hus som et 
”kompetencehus”. 
 

 



Lisbeth tilføjede, at udfordringen også 
ligger i, at man ikke altid kan nå at lave 
uddannelserne om, ligeså hurtigt som 
kompetencer og kompetencebehovet 
ændrer sig. 
 
Kim fortalte, at han siden sidst, har 
skiftet job og han arbejder nu hos 
Wonderfuld Copenhagen som ”head of 
events”. Her varetager han store 
sportsbegivenheder og ser her på 
hvilke mega events der skal tiltrækkes 
til København. 
 
Martin, som er økonomidirektør i 
divisionsforeningen, fortalte, at det der 
pt. optager ham, er økonomi, budgetter 
og årsregnskaber, som slutter den 30. 
juni. Herudover er han optaget af E-
superligaen og afvikling af 
lokalturneringen. 
  
Simon, som er programleder for I&E og 
Sport, fortalte, at der sker mange 
positive ting på de to uddannelser. Der 
er pt. 3 semestre i gang på I&E. Nogle 
studerende har valgfag, andre er i 
slutningen af deres 1. semester, mens 
en gruppe er i Israel på studietur. På 
Sport har de studerende deltaget i en 
case konkurrence, som man kan læse 
mere om i orienteringsbilaget.  
 
Michael, uddannelseschef, fortalte, at 
han pt. er fuldt optaget med at 
rekruttere undervisere til IT-
uddannelserne på Cphbusiness. Han 
tilføjede, at det er meget vanskeligt for 
Cphbusiness at tiltrække IT-
undervisere. Herudover arbejdes der 
meget på det nye hus. Generelt går det 
godt på uddannelserne, og der er stor 
tilfredshed med frafaldstallene, som er 
noget der i Lyngby sættes mere og 
mere fokus på særligt med 
spørgsmålet om, hvorfor de studerende 
dropper ud. Michael pointerede, at der 
selvfølgelig er forskellige årsager hertil, 
men, at det blandt andet skyldes 
manglende tilhørsforhold til 
uddannelsen og medstuderende.  
 
Ingerlise kommenterede, at de med det 
nye hus er meget interesserede i, at de 
studerende ser og møder folk fra 



erhvervslivet i bygningen og også får 
mulighed for at interagere med 
erhvervslivet.  
Ingerlise tilføjede, at udvalget meget 
gerne må byde ind, hvis de kender til 
miljøer, hvor uddannelse og erhvervsliv 
et knyttet tæt sammen. 
 
Michael fortalte, at de i Herning har et 
innovationshus, som både huser 
studerende og erhverv.  
 
Martin tilføjede hertil, at der er nogle 
kontorfællesskaber rundt omkring i 
byen, som prøver på noget af det 
samme med at kombinere erhverv og 
studerende.  

Ny formand 
 

  Udvalget vedtager, 
at Christina 
Laugesen tiltræder 
som formand for 
udvalget.  

Spørgsmål til 
orienteringsbilaget 
 

Der var ingen yderligere spørgsmål til 
orienteringsbilaget.  
 

 

Besøg fra to undervisere 
 

Efter tjek-ind runden fik vi besøg af to 
undervisere, som præsenterede 
modellen: ICE Facility. 
 
Hans Fagt og Rune Wåhlin Andersen er 
begge undervisere på Innovation & 
Entrepreneurship. Hans er desuden 
manager i Inkubatoren.  
 
Hans fortalte, at ICE Facility modellen 
er udviklet på baggrund af Hans’ 
erfaringer fra Inkubatoren. Der har 
været et behov for data på, hvad der 
sker i Inkubatoren, et online system, 
hvor alle bliver registreret og på den 
måde bidrager med data. Udfordringen 
med dette har været, at studerende, 
som ikke er oppe i det ”gear”, ikke kan 
leve op til de krav der er i den form, 
som Inkubatoren har nu.  
 
Rune: De studerende laver en 
virksomhed hvert halve semester. Det 
vi kan se er, at ca. 1/3 af dem har nogle 
rigtig gode ideer, og med den rette 
hjælp, kunne deres ideer sagtens blive 
til noget. Men de er studerende og der 
er derfor mange projekter, som 
standser ved eksamensprojekter. 

 
 



 
Hans: Som inkubatoren fungerer lige nu 
er der fokus på ”Accelerator” og 
”Incubator”. Der er behov for, at vi også 
kan nudge og nurse de studerende 
med de gode ideer. Derfor har vi 
udviklet ”Ideator”, hvor der ikke er et 
datakrav, men hvor vi nurser den gode 
idé og motivationen. Der er rigtig 
mange i huset, som laver business i 
forvejen, men som ikke har tid til at 
være i inkubatoren. Den gruppe 
rummer acceleratoren. Alle fem campi 
skal fødes ind i det præsenterede 
system, som kommer til at ligge i 
Lyngby. 
 
Rune: Det er jo ikke gratis. Der er en 
grund til, at vi kalder det ICE, vi vil 
gerne have et ord, som vi tager patent 
på uden at vi skal benægte noget der 
allerede findes. ”Inkubator” er allerede 
et slidt ord. Den nuværende idé ift. 
finansiering er, at ”Ideator” er hus-
finansieret. ”Incubator” er drevet af I&E-
undervisere. ”Accelerator” skal være 
eksternt drevet.  
 
Hans: 75 % af de studerende kommer 
fra I&E uddannelsen. Inkubatoren er i 
høj grad linket til I&E-uddannelsen. 
 
Spørgsmål:  
 
Michael: Hvis man lagde modellen ned 
over I&E-uddannelsen, så kan man se et 
stort sammenfald mellem det 
uddannelsesbillede vi har i dag. Vi har i 
dag en Inkubator på to adresser. På 
Søerne i København har de studerende 
en meget anden profil, da de 
studerende kommer fra en anden 
baggrund. Ideator-delen vil vi gerne 
have er åben for alle studerende. I 
vores intro surveys er der rigtig mange 
studerende, der godt kunne tænke sig 
at starte egen virksomhed, men vi ser, 
at mange studerende ikke realiserer 
det.  
 
Rune: Når man kommer fra erhvervet, 
så er det svært at leve op til vores 
ønske om at interagere i real time med 
erhvervslivet, fordi vores tid er så 
optimeret og planlagt. Der vil ICE 



Facility være et interface ud til 
erhvervslivet.  
 
Martin: Hvordan foregår Ideator i 
praksis? Hvis man skulle tage en case? 
 
Hans: Der er nogle fritidsklubber eller 
tiltag, som man af erfaring ved fostrer 
talenter. Et eksempel er Espergærde 
ungdomsklub, som suger talenter til sig 
og fostrer dem. Det skal være så 
interessant, givende og faciliterende, at 
man nudger talenter. 
 
Ingerlise: Man kan jo stille nogle rigtig 
gode spørgsmål omkring udfordringer, 
som fanger de unge. De kender ikke 
svaret fra start af, men vi bruger Design 
Thinking når de studerende arbejder 
sammen om det. På I&E arbejder vi 
meget med praksisnære udfordringer – 
udfordringer og ideer til virksomheder 
de studerende selv har. 
 
Rune: De studerende skal jo til 
eksamen, så det der med at få dem til 
at tænke frit kan være vanskeligt. I 
Ideatoren kan de få lov til at lege frit. 
Ideatoren skal have rammerne, men 
ikke kravene. Ideator handler om at få 
det selvværd der gør, at man tør at gå 
med sin idé.  
 
Hans: Det skal være interessant at 
komme der i og med at det er frivilligt 
at komme der. 
 
Simon: Hvordan vil I brede ideen ud i 
hele huset. Ideatoren er ikke så svær – 
for hvis der er fedt at være der, så 
kommer folk. Det er vanskeligere med 
acceleratoren og inkubatoren? 
 
Ingerlise: Det handler også om at 
arbejde med de studerendes indre 
motivation.  
 
Hans: Dem fra IT-uddannelserne har så 
travlt med deres uddannelse, at de ikke 
har tid til Inkubatoren. Rekrutteringen 
er mere omfattende med resten af 
huset – det kræver flere ressourcer.  
 
Ingerlise: Det handler også om, at de 
resterende undervisere på de andre 



uddannelser støtter op omkring 
initiativet.  
 
Michael: Måske har udvalget nogle 
input til ideen? Vi har fx ikke fået talt 
igennem, hvordan man kunne anvende 
den på efter-
videreuddannelsesområdet.  
 
Christina: Hos Lederne kan vi se, at de 
der har været ledere, klarer sig enormt 
godt. Oplagt for dem der ikke er i det 
unge studiemiljø, da de kan få 
muligheden for at være i Inkubatoren. 
 
Rune: Det kunne være interessant for 
vores studerende at være rådgivere for 
nogle andre, men de har også brug for, 
at der nogle mennesker, der kan stille 
de rigtige, praksisnære spørgsmål fra 
erhvervet.  
 
Lisbeth: Hvad siger de studerende? 
Hvad er deres behov? 
 
Rune: Ideen er født af de studerendes 
behov. 
 
Hans: Jeg har talt med Inkubatorens 
medlemmer inden jeg præsenterede 
ideen for mit underviserteam. 
 
Lisbeth: En god måde at prøve det af 
på, kunne være at lave en 
kompetencepool, hvor man både 
efterspørger kompetencer og byder 
ind med egne kompetencer. 
 
Martin: Jeg kan godt lide elementet 
”leg og frihed”. Jeg kan godt lide 
billedet på en fritidsklub, som er fed at 
være i. Hvor struktureret det så skal 
være, det må man finde ud af. Man 
kunne også arbejde med  
foruddefinerede problemstillinger for at 
skabe struktur. 
 
Hans: Jeg kunne forestille mig begge 
ting, både et scenarie, hvor vi sætter 
agendaen, men også et scenarie, hvor 
de selv sætter agendaen. 
 
Rune: Der er både metode, 
løsningsorientering og fri leg. Det bliver 
en trekant, der inkluderer alle 3 dele. 



 
Ingerlise: Det er interessant at se de 
udfordringer, som udvalgets 
medlemmer byder ind med i dag. Det 
er nogle brændende spørgsmål, som 
man jo kunne bruge som afsæt. 
 
Michael: Det er jo rigtig interessant at 
finde ud af, hvor er det, at eksterne kan 
byde ind med noget.  
 
Martin: Vi har jo også på tidligere 
møder talt om, at få de der hardcore 
tekniske kompetencer ind, som jo er 
vigtige, også når man starter en 
virksomhed. Ellers kan ideen måske gå 
tabt, når man kommer til det ”kedelige 
arbejde”. 
 
Ingerlise: Det er jo også det, som 
Lisbeth taler om med ”hard skills” og 
”soft skills”. Der er behov for begge 
typer kompetencer. 
 
Martin: Er der ikke også en pointe i at 
passe på med at sige til dem: ”nu skal I 
også huske at lave momsregnskaber”. 
Man må jo også gerne blive grebet af 
en god idé og af motivationen til at 
udvikle noget.  
 
Rune: Det er altid hårdt arbejde at 
bygge et miljø, hvor mindsettet er 
rigtigt, kreativiteten er rigtig osv. 
 
Simon: De to fritidsklubber, som du 
nævnte (Hans), hvad er der så specielt 
ved dem? 
 
Hans: Lederen brænder så meget for 
det. Der er drive og visioner, som 
drysser ned i hele institutionen. Det er 
den samme grundtanke, som skal få 
ICE Facility til at fungere.  
 
Michael: Nu har vi jo talt lidt om det, og 
det er vores første skitse på det. I 
Lyngby kan vi jo prioritere, hvad som 
helst. Mit spørgsmål er: synes udvalget, 
at det er den her vej vi skal gå i forhold 
til at få en tydeligere profil, som der 
også er værdi i. Hvis I blev bedt om at 
komme med et bud på, hvad 
Cphbusiness skal satse på, hvad ville I 
så foreslå?  



 
Lisbeth: Hvad er jeres kontakt med 
erhvervet fx? 
 
Michael: Det er jo lidt under revision 
lige nu, men vi har jo hele vidensbyen 
Lyngby, som samler uddannelser og 
store og små virksomheder i Lyngby, 
som er en oplagt mulighed også fordi 
det er lokalt forankret. 
 
Lisbeth: Jeg tænker stadig på den her 
kompetencebank. Kan man tydeliggøre 
koblingspunkterne mellem ideatoren 
og inkubatoren. Hvordan skaber man 
sammenhængen? Kortlægning er 
sindssygt vigtigt og så er det også 
nemmere for udvalget at føde ind i det. 
 
Ingerlise: Kunne man gøre noget 
andet? 
 
Martin: Det er et vanskeligt spørgsmål 
at besvare kvalificeret. Jeg tænker ikke, 
at det stritter. Men sidste gang 
drøftede vi jo også, hvordan vi skal lave 
en større kobling mellem IT og det 
merkantile. Som jo er en lidt anden 
profil.  
 
Christina: Jeg synes det lyder som en 
rigtig god idé. Jeg tror, at det kan være 
med til at skabe en stærk profil, hvis 
man får skabt de rigtig koblinger. Også 
med det der er rundt omkring 
Cphbusiness. Det der ofte er styrken, er 
jo at have fokus på, om det kan 
overleve. Koblingen til det eksterne er 
rigtig vigtig. Det skal ikke kun være en 
intern legeplads for jer selv. 
 
Kim: Der er stor forskel på, om jeg har 
lyst til at ansætte en, der i bund og 
grund bare vil arbejde alene, eller om 
det er en, der har nogle god ideer og et 
drive. 
 
Rune: Vi træner jo de her teams i at 
være så diverse som overhovedet 
muligt. Nogle studerende finder ud af, 
at det er for stort et nervepres, men 
bare gerne vil hjælpe til, mens andre 
ikke kan få nok af det nervepres. Vi 
kommer aldrig til at lave en helt 
femkantet profil. 



 
Martin: Som arbejdsgiver vil jeg jo 
gerne have nogen som både har ”hard 
skills” og ”soft skills”. Det der med at 
lave ting, som kan give mig et billede af 
nogle unge mennesker som er kreative, 
men som også kan byde ind med nogle 
hard skills/kompetencer.  
 

Workshop med 
udgangspunkt i spørgsmål 
baseret på vores 
videngrundlag: 
 
 
1. 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: 

• Hvad er udvalgets 
erfaringer med nye 
former for 
segmentering? 

• Har udvalget 
kendskab til 
virksomheder/orga
nisationer der 
bruger specifikke 
værktøjer til at 
segmentere? 

2. Udvikling af en 
multiplatform: medie- og 
interessentkommunikatione
ns spilplan er yderst vigtig i 
nutidens sport- og 
eventverden. Fx kan sociale 
medier bruges som en aktiv 

Vi nåede desværre ikke rundt om 
begge spørgsmål, da vi kun havde 10 
minutter tilbage til dette punkt. Da der 
ikke var så mange medlemmer til stede, 
tog vi ganske kort spørgsmålene i 
plenum.  
 
Ad. 1: 
 
Christina: på de helt store linjer, er det 
helt sikkert, at segmentering fylder en 
hel del. Der er nye modeller på vej ift. i 
hvor høj grad man skal differentiere til 
forskellige målgrupper. 
 
Martin: de eksisterende fans er 
nemmere og billigere at have med at 
gøre. Når vi taler fodbold, er der en 
kulturel barriere, så det er ret svært, 
enten taler du ind i kulturen eller også 
er du helt ved siden af. Det er altid 
nemmere og billigere, at tale ind i den 
eksisterende kundekreds. Det er nogle 
af de ting, der er i spil, når vi taler 
segmentering. 
 
Lisbeth: Der er ikke nok viden om det 
endnu. I England har de arbejdet meget 
med ”learning analytics” – men hvordan 
påvirker det den studerende? Motiverer 
det eller har det modsatte effekt? 
 
Christina: Man er lidt berøringsangst 
over for det i Danmark.   

 



del af en image repair 
strategi: 

• Har medlemmerne i 
udvalget en specifik 
SoMe-strategi og 
hvis ja, indeholder 
deres strategi noget 
om image repair? 
Falck er et godt 
eksempel herpå. 

• Hvordan arbejder 
udvalget med deres 
strategi? Er der en 
specifik afdeling? 
Hvordan sikrer de 
mindre 
virksomheder 
(SMV) sig, at de har 
de rette 
kompetencer? 

Afrunding og tak for i dag 
 

  

Eventuelt: 

Nyt møde 

Michael: Hvad tænker udvalget om 
mødet i dag og besøg fra de to 
undervisere? 
 
Lisbeth: Meget relevant, specielt hvis 
man kan følge udviklingen undervejs. 
Så lever det også videre i vores 
baghoved, når vi bliver præsenteret for 
det tidligt i processen.  
 
Michael: Vi tager det på, som et punkt 
næste gang også. 
 
Martin: Der også vigtigt, at der ikke kun 
er fokus på innovationsdelen. 
 
Ingerlise: Er der nogle ideer/forslag  
 
Martin: Jeg præsterer bedre, hvis I 
præsenterer, hvad der rører sig hos jer. 
Det er interessant, hvis I præsenterer 
en palette af ting, hvor vi kan byde ind. 
 
Kim: Gerne så tidligt som muligt i 
processen, så vi får en føling med, hvor 
det fører hen. Og så vi har mulighed for 
at give feedback tidligt. 
 
Martin: Det er fedt, hvis vi kan få 
struktureret de tematikker, som vi 

Der oprettes en 
Doodle angående et 
nyt møde i efteråret, 
da datoen er nødt til 
at ændres. 



 

 

diskuterer og få genbesøgt 
tematikkerne også. Gerne i forhold til 
feedback fra jer omkring hvad der er 
sket siden sidst. 
 
Christina: Personligt får jeg meget mere 
ud af, at vi går i dybden med nogle 
emner. Det er nemmere at bruge vores 
feedback godt, hvis I fremlægger, hvad 
der fylder og hvilke udfordringer der er. 
 
Lisbeth: Vi vil meget gerne have en 
sammenhæng mellem møderne, så vi 
også kommer på arbejde mellem 
møderne. 
 
Michael: Jeg tror, at noget der kommer 
til at fylde meget, er efter-
videreuddannelse.  
 
Martin: Det var rigtig fint at høre noget 
konkret om uddannelserne fra jeres 
undervisere. 
 
Michael: Det er også vigtigt, at 
underviserne hører noget ”first hand” 
fra jer i stedet for, at vi videreformidler 
til dem.  


