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Indledning 
 
Baggrund og fremgangsmåde: 
De erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner på Sjælland med uddannelser på 
videregående niveauer (professions-, diplom, akademiniveau) indgår i flere 
sammenhænge i samarbejde med regionens virksomheder, dels som uddannere af 
erhvervsrettet og professionsorienteret arbejdskraft til såvel den offentlige som den 
private arbejdsmarked, dels som leverandør af efteruddannelse, kurser og 
procesorienterede services i tæt samarbejde med virksomhederne. 
 
Delprojekt 3.B. sigter mod at kortlægge og analysere, hvilke services/kompetencer 
uddannelsesinstitutionerne i regionen besidder og hvilke der med fordel kan 
udvides/udvikles til at styrke innovationsevne og –lyst i små- og mellemstore 
virksomheder. Disse services har og skal have en praksisrettet relevans, som 
potentielle bidrag til platformstrategiens udfoldelse i regionens mindre og 
mellemstore virksomheder. Her er en ”lige ud af landevejen” tilgang til udvikling og 
innovation ofte en nødvendighed for at matche målgruppens behov. Formålet er at 
synliggøre igangværende og afsluttede projekter og arbejdsformer, hvorledes disse 
kan bruges i samarbejde med offentlige og private virksomheder, samt at analysere 
potentialer og barrierer for inddragelse og udvikling af disse kompetencer og 
erfaringer i en fremtidig innovationsplatform. 
 
Projekt 3b har bestået af tre uddannelsesenheder: CVU Syd, CVU Sjælland og 
Erhvervsakademiet under etablering. Denne sammensætning er speciel historisk set, 
da de to institutioner, CVU Syd og CVU Sjælland, blev sammenlagt til en 
Professionshøjskole i projektperioden, samtidig med at, en ny lov om 
Erhvervsakademierne som samlet enhed er på vej. om Erhvervsakademierne omkring 
deres interne sammenlægning, og på sigt deres sammenlægning med University 
College Sjælland. Der har i projektperioden altså været store interne organisatoriske 
omlægninger, samtidig med, at nærværende projekt kan ses som brohoved for det 
fremtidige samarbejde mellem Erhvervsakademiet under etablering og University 
College Sjælland. Det er dog i projektperioden også blevet tydeligt, at de tre 
uddannelsesinstitutioner er forskelligt organiseret, har forskellige arbejdsformer og 
ikke mindst forskellige uddannelses- og udviklingskulturer. 
 
Denne rapport afspejler disse forhold. Dette vil være tydeligst i opdelingen af de 
screeninger der er foretaget af databasen. Her har hver projektdeltager set på sin egen 
institutions kompetencer og erfaringer og de fremstilles således adskilt, mens resten 
af rapporten er skrevet i fællesskab. 
 
På baggrund af dette er rapporten struktureret således: 
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1. (Fælles) indledning og metode (dette afsnit) 
2. (Fælles) database med kortlægning af innovationskompetencer og –erfaringer i 

de tre institutioner 
3. 3 (adskilte) screeninger af database for innovationskompetencer  
4. (Fælles) konkluderende opsamling med analyse af potentialer og barrierer i 

udbud og brug af institutionernes innovationskompetencer og –erfaringer i 
platformsstrategi 

 
Metode 
Kortlægning og analyse i CVU Sjælland 
Kortlægningen og analysen i CVU Sjælland har fokuseret på efter- og 
videreuddannelsesmiljøers og udviklingsprojekters mulighed for at indgå på 
forskellig vis i potentielle platforme.  
 
1. Der er foretaget en indledende screening i alle CVU Sjællands Videnscenter for 
efter- og videreuddannelse og udviklings aktiviteter. Det drejer sig om: 
Efter- og videreuddannelsesprojekter 
Partnerskabsprojekter 
Rekvirerede projekter 
Nationale videncentre 
Lokale Kompetencecentre 
Samfinansierede projekter med regionale og nationale partnere 
 
2. Efterfølgende er der udarbejdet et spørgeskema og gennemført interview med 
relevante kontaktpersoner omhandlende dels generelle spørgsmål til aktiviteters 
innovationsarbejde, dels spørgsmål til innovationstemaer og potentielle ressourcer i 
en platformsammenhæng. 
 
3. Svar og informationer er opdelt i innovationstematikker og potentielle 
udviklingsressourcer til brug for database. Databasen fungerer som redskab til 
identifikation og synliggørelse af disse potentielle ressourcer og bidrag.  
 
Som supplement til databasen udarbejdes en sammenfatning med potentialer og 
eksempler på kompetencer der kan indgå i et evt. kommende platformsarbejde i 
Regionen. Herunder anbefalinger og forslag til videreudvikling af relevante 
aktiviteter. 
 
Kortlægningen i CVU Syd 
Kortlægningen og analysen i CVU Syd har fokuseret på aktiviteter og 
udviklingsprojekter i både grund-, efter- og videreuddannelser og deres mulighed for 
at indgå på forskellig vis i potentielle platforme.  
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1. Der er foretaget en indledende screening i alle CVU Syd’s professionsuddannelser 
samt i efter- og videreuddannelsen. Det drejer sig om: 
Bioanalytikeruddannelsen (Næstved) 
Ergoterapeutuddannelsen (Næstved) 
Fysioterapeutuddannelsen (Næstved) 
Læreruddannelsen (Vordingborg) 
Pædagoguddannelsen (Nykøbing Falster) 
Socialrådgiveruddannelsen (Nykøbing Falster) 
Sygeplejerskeuddannelsen (Næstved og Nykøbing Falster) 
Videncenter for Pædagogik 
Videncenter for Sundhed 
 
2. Efterfølgende er der udarbejdet et spørgeskema og gennemført interview med 
relevante kontaktpersoner omhandlende dels generelle spørgsmål til aktiviteters 
innovationsarbejde, dels spørgsmål til innovationstemaer og potentielle ressourcer i 
en platformsammenhæng. 
 
3. Svar og informationer er opdelt i innovationstematikker og potentielle 
udviklingsressourcer til brug for databasen. Databasen fungerer som redskab til 
identifikation og synliggørelse af disse potentielle ressourcer og bidrag.  
 
Som supplement til databasen udarbejdes en sammenfatning med potentialer og 
eksempler på kompetencer der kan indgå i et evt. kommende platformsarbejde i 
Regionen. Herunder anbefalinger og forslag til videreudvikling af relevante 
aktiviteter. 
 
 
Kortlægningen på Erhvervsakademiområdet 
Kortlægningen og analysen har fokuseret på de videregående uddannelsesmiljøers 
mulighed for at indgå på forskellig vis i potentielle platforme. Dette kan altid 
suppleres med institutionernes efteruddannelsesaktiviteter placeret i kursusafdelinger 
med fokus på de arbejdsmarkedsrettede kurser. Denne sammenblanding dækker over 
mange forskellige måder at organisere efteruddannelsesaktiviteterne på. 
Kursusafdelingerne indgår ofte i lokale, nationale eller internationale 
projektsammenhænge med virksomheder og erhvervsfremmeaktører, finansieret via 
EU eller nationale puljer. 
 
1. Der er foretaget en indledende screening på 8 erhvervsskoler med 
akademiuddannelser. Enkelte skoler med udbudsret til akademiuddannelser på deltid 
er ikke medtaget på grund af ingen eller meget lille volumen). Oversigt over de 



6 
 

enkelte skolers profil og kompetencer fremgår af matrix ”8 erhvervsskolers 
akademiaktiviteter af relevans for platform”.   
 
Det drejer sig om: 
CEUS. Center for Erhverv og Uddannelse Storstrøm (Akademiuddannelser, IDEA, 
HHC) 
Handelsskolen Sjælland Syd (Akademi og Business Center) 
Selandia. Center for Erhvervsrettet Uddannelse (Akademiuddannelser og Center for 
Organisationsudvikling) 
Roskilde Handelsskole (Erhvervsakademiet) 
Uddannelsescentret i Roskilde, Slagteriskolen (Erhvervsakademiet, Videncenter 
VIFFOS) 
EUC Lolland (IMMA). 
Køge Handelsskole (Medie og erhvervsakademiet) 
EUC Sjælland (Byggeteknisk Højskole) 
 
2. Efterfølgende er der udarbejdet et spørgeskema og gennemført interview med 
relevante kontaktpersoner omhandlende dels generelle spørgsmål til institutionernes 
innovationsarbejde, dels spørgsmål til innovationstemaer og potentielle ressourcer i 
en platformsammenhæng. 
For erhvervsakademiernes vedkommende blev innovationstematikker og ressourcer 
opdelt i uddannelses- og brancheområder med flg. gruppering: 

- studerende der indgår i praktik eller projekter med virksomheder (af innovativ 
karakter) 

- medarbejdere der indgår i projekter og/eller fungerer som konsulenter i forhold 
til virksomhedsorienterede aktiviteter. Herunder særlige miljøer og videncentre 
med faglige temaer 

- egentlige kurser/valgfag med innovationssigte 
 
3. Svar og informationer er opdelt i innovationstematikker og potentielle 
udviklingsressourcer til brug for database. Databasen fungerer som redskab til 
identifikation og synliggørelse af disse potentielle ressourcer og bidrag.  
 
Som supplement til databasen udarbejdes en sammenfatning med potentialer og 
eksempler på kompetencer der kan indgå i et evt. kommende platformsarbejde i 
Regionen. Herunder anbefalinger og forslag til videreudvikling af relevante 
aktiviteter. 
 



7 
 

2. Database 
 
Den udarbejdede database fungerer som grundlag for denne rapport, men indgår ikke 
direkte i den. Den er nu tilgængelig for interessenter i det overordnede projekt og vil 
indgå som et af grundlagene for oprettelsen af den fremtidige innovationsplatform – 
på linje med denne rapport. Derfor vil denne rapport fokusere på at give en 
vejledning til brug af databasen, som der kan rekvireres adgang til via projektlederen. 
 
Vejledning i brug af database 
 
Tabel I. Kontaktdata: 
Uddannelsesinstitutionens officielle indgang med angivelse af kontaktperson, der kan 
fordele henvendelser fra platform videre til rette vedkommende. Mange skoler har 
mange afdelinger geografisk placeret langt fra hinanden. 
 
Tabel II. Innovationskompetencer og erfaringer:  
En tematiseret oversigt over de kompetencer og erfaringer som kan udnyttes i en 
platformsstrategi. I screening og interviews viste der sig følgende problemstillinger, 
som brugeren skal være opmærksom på: 
 

- Generelle spørgsmål, som krævede dialog og forklaring. 
- Uddannelsesinstitutioner har per definition forpligtelse til at ”innovere” – eller 

udvikle. Havde ordet udvikling været brugt ville flere svare positivt 
uddybende. 

- Generel problemstilling er at synliggøre innovation og udvikling. Opgaven 
ligger på de enkelte uddannelser og dækkes af ministerielle midler, der også 
skal omhandle mange andre opgaver. 

- Kompetencer og erfaringer er personbårne og findes derfor kun i begrænset 
grad ’et sted’, men mere ’hos nogen’. 

- Ingen ”løse” innovationsressourcer, og også i kursusafdelinger er det meget 
småt med udviklingsaktiviteter der ikke er direkte dækket af puljer eller 
projekter. 

 
Tabel III. Temaopdelinger. (udarbejdet alene på erhvervsakademidelen): 
 
Formålet med denne tabel er at kunne fremfinde de enkelte uddannelsesmiljøers 
potentielle innovationsrettede ressourcer: 
 

- studerende der kan indgå med projekter, praktikophold (opgaveløsning) og 
hovedopgaveskrivning sammen med en eller flere virksomheder.  
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- medarbejdere/konsulenter/undervisere, der arbejder med faglige temaer eller 
besidder kompetencer, der kan indgå som potentiel ressource i et 
platformprojekt. Disse kompetencer kan være af specifik faglig karakter, og 
derfor tilknyttet en undervisningssituation. Eller det kan dreje sig om ledelses- 
og procesorienterede kompetencer, der kan indgå som sådanne i en 
innovationsproces.  Herunder angives også projekter med tydeligt 
innovationssigte.  

 
- egentlige kursusforløb og f.eks. valgfagsforløb der har innovation som vigtigt 

element. Disse forløb kan omsættes til målrettede forløb for platforme – skulle 
det være relevant. 

 
 
Gældende for alle tre institutioner er, at databasen skal ses som et dynamisk redskab i 
platformen der kontinuerligt kan udvikles både indholdsmæssigt og i sin opbygning 
efterhånden som platformsaktiviteter igangsættes og de nye uddannelsesinstitutioner 
(Erhvervsakademiet og University College Sjælland) etableres og konsolideres. 
Selve databasen indgår som en selvstændig del af denne afrapportering og 
fremlægges ikke i sin helhed i denne rapport. 
 
 
Screening af database for innovationskompetencer 
 
Som nævnt i indledningen vil denne del af afrapporteringen have tre selvstændige 
afsnit – et for hver af projektdeltagerne. Dette skyldes den forskellighed i den 
organisatoriske opbygning der institutionerne imellem. 
 
Screening af database i CVU Sjælland 
Dette projekt er gennemført kort før oprettelsen af den ny University College 
Sjælland. Derfor vil denne rapport også vise CVU Sjælland og CVU Syd som to 
selvstændige institutioner med hver sin struktur og dermed hver sin del i denne 
afrapportering. De viste innovationskompetencer vil dog ved projektets endelige 
afslutning være sammenlagt i den ny organisation, University College Sjælland. 
 
Denne screening vedrørende CVU Sjælland tager sit udgangspunkt i at fremhæve 
indenfor hvilke tematiske områder, hvor CVU Sjælland kan udbyde og har erfaringer 
med at arbejde innovativt og med innovative metoder sammen med professions- og 
praksisfelter. Screeningen har derfor efter- og videreuddannelse samt udvikling som 
sit fokus til forskel fra de enkelte uddannelsessteder og grunduddannelserne. Dette 
valg er foretaget på baggrund af CVU Sjællands struktur, hvor efter- og 
videreuddannelse samt udvikling er placeret i en central enhed. Dette betyder dog 
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ikke, at innovation ikke findes på de enkelte uddannelsessteder og blandt disses 
medarbejder og studerende, men blot at det strukturelt er placeret med reference til 
Videnscenterchefen . For beskrivelsen af de enkelte projekter henvises der til 
databasen. 
 
 Beskrivelse Metoder Platformspotentialer 
Sammenhæng 
mellem 
udvikling og 
uddannelse 

Projekter oprettet med et 
gensidigt ønske fra både 
arbejdsgiver og faglige 
organisationer om 
kompetenceudvikling af 
medarbejdere/ledere med 
henblik på udvikling af 
praksis. Projekter 
kombinerer det individuelt-
personlige perspektiv = 
coaching, det individuelt-
faglige perspektiv = 
uddannelse, samt det fælles-
arbejdspladsrelaterede = 
praksisudvikling 

PD/DL 
Coaching 
Personalepolitik/HR-
strategier 
Trivselspolitik 
Samarbejde mellem 
arbejdsgivere og faglige 
organisationer 
Arbejdspladsudvikling 
Uddannelse som 
arbejdspladsudvikling 

Platform og videnbank 
for læring – udvikling – 
trivsel 
Samarbejde mellem 
kommuner (for 
eksempel gennem 
Børne- og 
Kulturchefernes 
forening) om projekter 
og uddannelseshold 
samt netværk for 
videndeling om 
projekterne 
Samarbejde mellem 
uddannelsesinstitutione
r, konsulenthuse og 
kommuner 

Udvikling fra 
lov over 
implemen-
tering til ny 
praksis 

Projekter oprettet i 
samarbejde mellem 
kommuner, private 
virksomheder (typisk 
fødevarer), samt 
uddannelsesinstitutioner og 
Nationale Videncentre. 
Projekterne kombinerer 
kendte metoder på 
innovative former på måder 
hvor der sikres at nye love 
eller kommunale politikker 
fører til ændret og innovativ 
praksis – fra 
loven/politikken skrives til 
praksis er ændret og 
evalueret 

Policymaking 
Uddannelse 
Innovation camps 
Aktionsforskning 
Organizational 
Learning 
Tværfaglige/tværsektori
elle/-
tværforvaltningsmæssig
e samarbejds-
konstellationer 
Opbrud i forvaltnings-
strukturer 
 

Metodekatalog 
Videnbank 
Ressourcepersoner 
Netværk 

Partnerskaber 
som 
samarbejds- 
metode 

Formaliserede partnerskaber 
mellem kommuner, 
uddannelsesinstitutioner og 
private virksomheder som 
har til formål at udvikle et 
praksis- eller policyfelt for 
eksempel fødevarer og 

Nationale Videncentre 
Partnerskaber 
Camps 
Deltagelse i hinandens 
respektive 
Udviklingsfora 
Uddannelse af 

Platform og videnbank 
for udveksling af viden 
og metoder samt 
procedurer for 
samarbejde 
Netværk og 
udviklingsfora 
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sundhed, hvor både 
uddannelser udvikles, 
kommuners praksis udvikles 
og fødevarevirksomheders 
praksis og produkter 
udvikles 

medarbejdere hos alle 
partnere - sideløbende 
og fælles 
Forskningssamarbejde/ 
forskningsværksteder 
 

Innovation camps 

 
CVU Sjællands del af databasen viser, at innovation er en integreret del af de 
aktiviteter der er i udbud og udvikling i de tre institutioner. Innovationerne foregår 
som oftest som proces- og som produktinnovation og knap så ofte som 
organisationsinnovation, og næsten aldrig som markedsføringsinnovation. Den viser 
også, at innovation ofte er indlejret i projekter med et andet sigte og som sådan virker 
som en ’sidegevinst’, som ikke er en integreret del af formålet med projektet. Dette 
afspejler sig også i den interne organisering, hvor det fremgår, at det kun er i 
begrænset omfang, at der er nedsat teams med selvstændige budgetter og strategier 
for innovation. Alligevel findes der og udbydes innovative kompetencer indenfor tre 
vigtige strategiske områder nævnt i skemaet ovenfor. Disse kompetencer er primært 
personbårne og kun i begrænset omfang institutionelt forankret. Dette skaber også en 
særlig udfordring i forhold til rekruttering af nye medarbejdere til at deltage i 
innovationsaktiviteter, samt i synliggørelsen af, at disse kompetencer findes i 
institutionen. 
 
 
Screening af database i CVU Syd 
CVU Syds database viser at innovation er en del af de forskellige 
professionsuddannelser og lokalt forankret. Det er proces- og produktorienterede 
tiltag med både interne og eksterne relationer. Innovationerne har et fagligt og 
professionsorienteret sigte, hvor læringspotentialet og den personlige udvikling er 
prioriteret. I mindre grad drejer det sig om organisations- og 
markedsføringsinnovationer og i så fald er det begrænset til eget brug. Karakteristisk 
for de innovative områder er, at det er baseret på specifikke person som arbejder med 
nye tiltag, hvor flere innovationsområder er institutionaliseret internt og eksternt.  
 
CVU Syd har visioner om at understøtte udviklingen af attraktive studiemiljøer for de 
uddannelser, der udbydes. CVU Syd arbejder samtidig på at skabe et regionalt 
uddannelsesmæssigt kraft- og videncenter til gavn for såvel offentlige som private 
virksomheder. 

CVU Syds brede sammensætning af uddannelser åbner mulighed for udvikling ud fra 
flere perspektiver. Et af perspektiverne er den monofaglige fordybelse, hvor den 
faglige profil styrkes. Et andet er at skabe et fundament for tværfaglig fleksibilitet på 
tværs af uddannelserne. Dette giver en højere grad af fleksibilitet i 
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uddannelsessystemet, hvorved studerende, kursister og medarbejdere får mulighed 
for at udvikle deres kompetencer tværfagligt. Et tredje perspektiv er muligheden for 
udvikling af nye uddannelser eller uddannelsesdele i skæringsfeltet mellem de 
nuværende professionsuddannelser.  

CVU Syds efter- og videreuddannelse er placeret i en central enhed med vægt på et 
Videncenter for Pædagogik og et Videncenter for Sundhed. De to videncentre er 
placeret i en central enhed. Udvikling og innovation tilrettelægges som et arbejde, der 
tager udgangspunkt i faglige, metodiske og læringsmæssige tilgange i et tæt 
samarbejde med professions- og praksisfelter. Relationen mellem efter- og 
videreuddannelse og grunduddannelser er et vigtigt omdrejningsakse i forbindelse 
med innovation. 

CVU Syd har grunduddannelser der er Mellemlange Videregående 
Uddannelser(MVU) og som er professionsbaseret: 
Bioanalytikeruddannelsen (Næstved) 
Ergoterapeutuddannelsen (Næstved) 
Fysioterapeutuddannelsen (Næstved) 
Læreruddannelsen (Vordingborg) 
Pædagoguddannelsen (Nykøbing Falster) 
Socialrådgiveruddannelsen (Nykøbing Falster) 
Sygeplejerskeuddannelsen (Næstved og Nykøbing Falster) 
Uddannelserne har en længde på min. 3 ½ år og afsluttes med titel af 
professionsbachelor. 
 
Screening vedrørende CVU Syd er foretaget på baggrund af grunduddannelserne og 
fremhæver derved hvilke tematiske områder som de syv professionsuddannelser 
arbejder med i Næstved, Vordingborg og Nykøbing Falster. Hvert uddannelsessted 
og professionsuddannelse er en decentral enhed med sin egen kultur, faglighed, 
innovationskompetence og relationer til praksisfelter. En professionsuddannelse er en 
grunduddannelse der formidler en ’kerneydelse’: den er dermed etableret i et 
krydsfelt mellem at formidle kerneværdier og samtidig formidle nytænkning. 
For beskrivelse af de enkelte uddannelser og projekter henvises til databasen. 
Undersøgelsen er foretaget som en screening og skal derfor betragtes som en del af 
det innovative arbejde, der foregår i CVU Syd. 
 
Temaer 
Tematiske tilgange til professionsuddannelsernes innovative områder: 

Individ, institution og samfund;  
Uddannelse og undervisning; 
Didaktik og metodik; 



12 
 

Pædagogik; læring og læreprocesser;  
Dannelse og opdragelse; 
Personlig udvikling;  
Kompetenceudvikling; 
Sociale temaer; 
Omsorg, sundhed, krop og bevægelse;  
Samarbejde mellem uddannelser, skoler og kommuner/region; 
Regionale netværk og samarbejde; 
Internationale samarbejds- og netværk; 
Regionale netværk og samarbejde. 

 
 
Projekter 
Projekter som er udviklet og igangsat lokalt i et samarbejde med den pågældende 
professionsuddannelse (studerende, adjunkt/lektor), den faglige organisation, 
professionsområdet, kommune, institution med henblik på udvikling af praksis, 
herunder den pågældende arbejdsplads faglige, metodiske og organisationsmæssige 
relationer samt professionsudøvernes refleksioner. 

 
Det er projekter med fokus på udvikling af nye kompetencer ved at etablere 
læreprocesser i et samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, hvor hensigten er:  
 

• At etablere sammenhæng mellem læring, professioner&praksis og teori 
• Nye kursus- og uddannelsesforløb 
• Nye lærings- og evalueringsformer 
• Arbejde i og med netværk 
• Omsorg, krop og sundhed 
• Stresshåndtering 
• Mentorordninger 
• Entrepreneurship som et samarbejdsled og metode for at få kontakt med 

brugergrupper og udvikle nye tiltag. 
• Tværfaglige-/kulturelle og internationale samarbejdsrelationer (Norden, 

Europa, Balticum, Afrika) 
 
De syv grunduddannelser befinder sig i en fase, hvor innovation er ved at blive 
implementeret som en vigtig del af arbejdsmønsteret for den enkelte medarbejder og 
kollegiet ved at udvikle nye tiltag med eksterne samarbejdspartnere og videnopsamle 
erfaringer - på vej til at innovation bliver en styret kreativ proces. Fusionen mellem 
CVU Syd og CVU Sjælland til University College Sjælland fra 1. januar 2008 bliver 
den vej, hvor det innovative mønster bliver udfoldet. 
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Screening af database på Erhvervsakademierne 
Erhvervsakademierne i Region Sjælland er ved at blive samlet til én organisation, 
som stadig skal basere de korte videregående uddannelser på synlige og relevante 
faglige miljøer i tæt samarbejde med erhvervsuddannelsesniveauet på de enkelte 
skoler. Erhvervsakademiuddannelserne forventes at komme til at fungere som 
vækstlag til bachelor niveauet og fordrer derfor et tæt og frugtbart 
udviklingssamarbejde med Regionens Professionshøjskole 
 
På de enkelte uddannelser vil der fremover stadig være et massivt krav om tæt 
kontakt og videndeling med erhverv og brancher. Det gælder for både for ledelser, 
undervisere og studerende. Denne kontakt og videndeling kan ske på mange måder. 
Muligheden for at indgå i et platformsamarbejde er én konkret og tydelig chance for 
at få et samarbejde i spil baseret på fælles kompetenceopbygning for såvel 
virksomheder som uddannelsesinstitutioner. Derved styrkes den udviklingen af den 
potentielle arbejdskraft for Region Sjællands virksomheder, da dette 
”vidensreservoir” der kan aktiveres i praksis – hvis det er relevant i en innovations-
sammenhæng. Dette er opstillet i følgende matrix: 
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8 erhvervsskolers akademiaktiviteter af relevans for platform”.   
 
  

Akademiuddannelser 
(fuld tid og deltid) 
hvilke udbydes 
/gennemføres  
 
 
 
 
 

 
Særlige brancher 
eller toninger 
(oplevelser, frøavl, 
callcenter) 
 
 
 
 
 

 
Studerende der 
skriver hovedopga-
ver, gennemfører 
projekter eller er i 
praktik i regionens 
virksomheder 
(danske) 

 
Studerende der 
skriver 
hovedopgaver, 
gennemfører 
projekter eller er i 
praktik i regionens 
virksomheder 
(engelsksprogede) 

 
Medarbejdere der 
leverer konsulent-
ydelser til støtte for 
virksomhedernes 
udvikling og 
innovationsevne 
(mål- rettede 
kompetencer) 
 
 

 
Medarbejdere og 
studerende, der har 
indgået i innovative 
projekter eller 
konkrete samarbejder, 
som har eller vil 
udløse kompetencer, 
der kan indgå i en 
virksomheds 
innovationsproces 

 
Andet. (eksempler 
på potentielt 
innovative miljøer) 
 
 
 
 
 
 

CEUS 
Nykøbing 
Falster 
 
 

Elinstallatør 
Agrarøkonom 
 
Handelsshøjskole-
centret (Bachelor og 
diplom niveau). 
Ligger i Professions-
højskolen i 2008? * 

Elbranchen 
Landbrugserhvervet 

Alle skriver  
90 % skriver 

Nej  
 
 
 
 
Konsulentkompetence
r i IDEA og på Han-
delshøjskolecentret 

Valgfag i innovation  
Tværfaglige projekter 

Innovations-camps 
 
IDEA Sjælland 
IDEA Houses 
 
Handelshøjskolecentr
ets Leisure 
Management 
 

HSSyd 
Næstved 
 
 
 

Datamatiker 
Finansøkonom 
Handelsøkonom 
 
AU Finansiel Rådgivning 
AU Ledelse  

Kundeservicecenter 
Detail 
Udvikling offentlige 
institutioner 
Innovation, 
globalisering, vækst 
 

Ja - hovedopgaver 
Handelsøkonomerne 
1 år i praktik 

Ja 
Handelsøkonomer 

Detailgruppe 
Udviklingsgruppe 
Læreprocesser 
Projekt og proces 

IDEA House 
Innovationscamps 
 
Netværk og 
udviklingsprojekter 

Detailgruppe 
Kundeservicecenter 
 
IDEA House 

Selandia 
Slagelse 

Produktionsteknolog 
Multimediedesigner 
Laborant 
VVS-Installatør 
Jordbrugsteknolog 
 
AU Laboratorie og 
bioteknologi 
AU Ledelse   
 

 
 
 
 
Frøavl/videncenter  
 
Videncenter for 
organisationsudvikling 
 

Laboranter 1 år i 
praktik 
Alle andre skriver 
hovedopgaver med 
virksomheder 
 
Multimediedesignere 
arbejder 
projektorienteret med 
virksomheder 
 

Nej 
(dog involveret i 
engelsksprogede DAT 
linje på Syddansk) 

Videncenter for 
organisationsudvikling 
 
Jordbrugsteknologer 
indgår i videncenter 
for frøavl 
 

Netværk (ERFA) med 
metalvirksomheder 
 
Indsats omkring 
arbejdsmiljø 

 

RHS 
Roskilde 
 

Datamatiker 
Markedsføringsøkonom 
 
 
AU Finansiel Rådgivning 
AU Ledelse 
 

Markedsanalyse 
IT og innovation 
IT og konstruktion 
Innovation og 
ideudvikling 
Oplevelsesøkonomi  
Salg 

Ja - i princippet alle Ja – i princippet alle Kompetencer indenfor 
implementering af 
innovationsprocesser,  
ideudvikling og 
kreativitet 
 

Blå rum (TI) 
IVA projekt  
Innovationskursus 
 

Samarbejde med 
Roskilde Festivalen 
og en række større 
oplevelsesorienterede 
virksomheder 

SRTS/Udd 
Center  
Roskilde 

Laborant 
Procesteknolog 
AU/Ledelse 

Fødevarer 
Medicinalindustri 
Procesindustri 

 DMTC – 
internationale 
træningsopgaver  

Kompetencer indenfor 
produktudvikling 
(procesteknologer) og 

Videncenter VIFFOS 
7-8 innovative projekter 

Ny viden i feltet 
mellem fødevarer og 
sundhed 
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Videncenter VIFFOS Restauration 
 

udvikling af nye 
uddannelser 

IMMA 
Nakskov 
 
 

Multimediedesigner 
 
Energistyring og nye 
energiformer 

Digital art og design 
Eventdækning 
Energi 

Ja - alle Ja – i princippet alle  Dokumentationsopgave 
events, 
vindmølleprojekter 
 

 

KHS 
Køge 
 
 

Multimediedesigner 
 
AU ledelse og 
kommunikation 
 

Medie/TV/Innovation 
 
Ledelse og 
kommunikation i 
offentlige og private 
virksomheder 
Netværk i SME 

Ja - alle 
 

Ja – i princippet alle Akademi for ledelse 
og kommunikation: 
Projektledelse 
Procesledelse 
Forandringsledelse 
Facilittering 
Netværk 
 

IVA projekt – tværfaglig 
innovationspraktik 
 
Internationale projekter 
 
 

Int. projekter 
Kompetenceudvikling
sprojekter 
IDEA House 
Iværksætteri 

EUC Sj. 
Haslev 
 

Byggetekniker (KVU) 
Bygningskonstruktør 
(MVU) 

Byggeri generelt 
Pt. Digitale byggeri og 
energiberegninger 
 

Alle i praktik/hovedop-
gaver  med virk. 

 Digitale byggeri 
Energiberegning 

Lærere er timelærere og 
derved ansat i branchen 
 
Tæt erhvervs- 
livskontakt 

Velfungerende og 
aktivt 
uddannelsesudvalg 
 
Erhvervscensorer 
udbredt 

 
 
*  Handelshøjskoleafdelingen med uddannelser på bachelor, kandidat og diplom niveau er nævnt, da det ligger på CVU og har et klart innovativt sigte med enkelte uddannelser – f.eks. 
Leisure Management. Ej interviewet – hører til i University College Sjælland – uafklaret i skrivende stund.  
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Bag Innovationstemaerne angivet i analysen ”gemmer sig” de potentialer de enkelte 
uddannelser indeholder. Derfor vises kompetencerne med branche eller fagligt 
særkende, f.eks. hvis behovet er viden, studerende, eller medarbejdere med 
landbrugsfaglig, kommunikationsfaglig eller procesfaglig viden der efterspørges. 
Kontaktdata er altafgørende – der vil altid skulle en dialog til i forhold til ressourcer 
på uddannelsesinstitutioner, hvor hovedopgaven er undervisning. Spørgsmål om 
interesse, relevans, timing og ”kemi” er vigtige at få afklaret 
 
Sammenfattende kan det siges at  

- Vi stillede generelle spørgsmål, som krævede dialog og forklaring. 
- Uddannelsesinstitutioner har per definition forpligtelse til at ”innovere” – eller 

udvikle. Havde ordet udvikling været brugt ville flere svare positivt 
uddybende. 

- Generel problemstilling er at synliggøre innovation og udvikling. Opgaven 
ligger på de enkelte uddannelser og dækkes af ministerielle midler, der også 
skal omhandle mange andre opgaver. 

- Kompetencer og erfaringer er personbårne og findes derfor kun i begrænset 
grad ’et sed’, men mere ’hos nogen’. 

- Ingen ”løse” innovationsressourcer, og også i kursusafdelinger er det meget 
småt med udviklingsaktiviteter der ikke er direkte dækket af puljer eller 
projekter. 

 
Generelt om innovationstematikkerne  i databasen: 

- studerende der kan indgå med projekter, praktikophold (opgaveløsning) og 
hovedopgaveskrivning sammen med en eller flere virksomheder. Disse 
opgaveløsninger har meget ofte en udviklingsorienteret karakter, da studerende 
som regel skal trænes i at udvikle nyt, afprøve kendt viden i nye 
sammenhænge. Der er angivet ca. tal på antallet af potentielle studerende, 
hvilket ikke er det samme som at alle står klar til at indgå i et givent projekt. 
Mange studerende har egne ideer til deres hovedopgave. 

 
- medarbejdere/konsulenter/undervisere, der arbejder med faglige temaer eller 

besidder kompetencer, der kan indgå som potentiel ressource i et 
platformprojekt. Disse kompetencer kan være af specifik faglig karakter, og 
derfor tilknyttet en undervisningssituation (f.eks. vindmølleteknologi, 
fødevareproduktudvikling, digital markedsføring). Eller det kan dreje sig om 
ledelses- og procesorienterede kompetencer, der kan indgå som sådanne i en 
innovationsproces. (F.eks. projektledelse, behovsafdækning af kvalifikationer, 
forandringsledelseskoncepter, netværksetablering og -drift). 
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-  Herunder angives også projekter med tydeligt innovationssigte. Mængden af 
projekter på skolerne generelt er ikke medtaget (der er mange, også på 
ungdomsuddannelserne, men de vurderes at være for svært tilgængelige og 
have et fokus der ligger for langt fra de virksomhedsrettede 
innovationsaktiviteter). 

 
- Egentlige kursusforløb og f.eks. valgfagsforløb der har innovation som vigtigt 

element. Disse forløb kan omsættes til målrettede forløb for platforme – skulle 
det være relevant. 

 
Det kan tilføjes at alle erhvervsskolers kursusafdelinger i skiftende omfang bedriver 
behovsafdækning og kompetenceafklaring i forhold til virksomheders (og 
enkeltpersoners) kompetencebehov. I platformsammenhæng kan disse kompetencer 
være relevante. 
 
 

Konklusion – potentialer, barrierer og anbefalinger 
I denne konklusion vil vi skematisk opstille de potentialer og barrierer vi ser for 
uddannelsesinstitutionernes deltagelse i en innovationsplatform. Disse markerer 
samtidig rammer for en strategi- og handleplan for uddannelsesinstitutioners 
deltagelse i en innovationsplatform. Afsnittet afsluttes med en række konkrete 
anbefalinger. 
 
Potentialer for udvikling og anvendelse af innovationskompetencer og erfaringer i 
de professions- og erhvervsrettede uddannelser 
Potentialer Uddybende beskrivelse Næste skridt i 

platform 
Formaliseret 
samarbejde på tværs af 
sektorer 

KVU, MVU og LVU sektoren kan i et 
samarbejde med brug af hver deres 
spidskompetencer i langt højere grad end i dag 
assistere private virksomheder, da sektorerne 
bliver samarbejdspartnere frem for 
konkurrenter 

Kompetencebank 
Videnbank 
Innovations-råd 

Samarbejdet offentlig – 
privat 

Der er mulighed for i en platform fra meget 
tidligt i processen i et samarbejde mellem 
private og offentlige institutioner at identificere 
og analysere problemstillinger og udvikle 
innovative arbejdsformer og målsætninger i 
tæt og situativt samarbejde 

Udarbejdelse af mål- og 
problemkatalog i 
samarbejdsstrukturer, 
hvorudfra der nedsættes 
arbejdsgrupper der 
sammensætter 
værktøjskasser 

Tværsektorielle Task 
Forces 

Sammensætning af task-forces vil kunne 
handle hurtigt, bredt og med de bedst muligt 
sammensatte kompetencer i forhold til en 
konkret problemstilling, samarbejdspartner 
eller projekt 

Oprettelse af 
persongalleri med 
’innovations-CV’ der kan 
bringes  i spil med 
hinanden i forhold til 
udmeldte mål, 
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metodebehov og 
problemstillinger 

Innovative 
arbejdsformer kan 
bruges i videnoverførsel 
mellem virksomheder 

Det er sjældent viden der mangler, men viden 
kan kræve innovative metoder for at innovere i 
en ny sammenhæng/virksomhed 

Metodekatalog over 
innovative arbejdsformer 

Sammenhæng mellem 
innovation og 
uddannelse 

Ikke bare udvikling, men også uddannelse kan 
udgøre en central komponent i innovative 
processer. Derfor kan en synliggørelse af 
innovation i indhold og metode i 
uddannelsesmoduler medvirke til at få 
virksomheder til at anvende og sammensætte 
uddannelse som et element i 
innovationsprocesser 

Katalog over 
innovationsindhold og –
metoder i diverse grund-, 
efter- og 
videreuddannelser med 
forslag over hvorledes 
uddannelserne kan 
bidrage til innovation i 
private virksomheder 

Tilføring af offentlige pulje- 
og fondsmidler i 
udviklingen af SMV 

Offentlige pulje- og fondsmidler anvendes 
kun i ringe omfang i 
samarbejdsprocesser, hvilket betyder 
belastning af begge parters økonomi 

Fundraisergruppe 
Database over fonds- og 
puljemidler 

Netværk af virksomheder 
(klynge, branche, geografi) 
omkring et 
innovationstema 

Netværk kan tage udgangspunkt i 
følgende spørgsmål: Hvordan etableres 
og organiseres samarbejdet? Hvor starter 
innovationsarbejdet? Ved idéudviklingen 
eller ved implementeringen. Hvem og 
hvordan behovsafdækkes?  
 

Database 
Udpegning af 
netværksfacilitatorer 
Oversigt over studerende 
med projekter og potentialer 
til at indgå 

Behovsafdækning i forhold 
til særlige kompetence-
indsatser i en platform 

Særlig afdækning til løsning af konkrete 
problemstillinger – f.eks. 
samarbejdsrelaterede, 
kommunikationsmæssige eller andre 
behov 

Kortlægning blandt 
regionens virksomheder 

Samling af viden om 
innovationsledelse og 
forandringsledelse 

Vidensamling til brug for ledere og 
medarbejdere i en platform, der muligvis 
ikke mestrer de forandringsprocesser der 
uvægerligt skal tackles i et nybrydende 
projekt 

Oprettelse af persongalleri 
Kompetencebank 

Udviklingsprojekter, hvor 
studerende medvirker med 
ideer til opgaveløsning 

Indenfor følgende områder: E-business 
koncept, IT løsninger, EL- installation, 
produkt- eller procesudvikling indenfor 
hygiejne, fødevare, sundhed.  

Ressourcebank med 
grupper af studerende og 
lærere med innovativt sigte, 
enten i praktik, som 
hovedopgaveskrivere eller 
som projekter i løbet af 
uddannelsen 

Brug af 
innovationsplatform i 
uddannelserne 

I platformsamarbejdet vil evnen til at 
anvende tværgående kompetencer være 
vigtige. Indenfor uddannelsesudvikling 
drøftes intensivt hvordan mestren af 
brugen af  tværfaglighed bibringes 
studerende og undervisere. 
Platformsamarbejdet kunne være en 
mulighed til at arbejde videre med 
projektresultater hvor innovative 
værksteder for studerende har været 
testet som en mulighed 

innovative værksteder for 
studerende 

Brug af 
innovationsplatform for 
undervisere og 

Undervisere og konsulenter indgår efter 
aftale i projekter med fagligt input, eller 
som projektledere, facilitatorer, 

Involvering i konkrete 
innovationsprojekter med 
relevante opgaver 
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konsulenter fra 
uddannelsesinstitutionerne 

innovations- og forandringsledere eller 
netværks-ledere i relevante projekter. 
Undervisere på professions- og 
erhvervsuddannelser skal løbende holde 
deres erhvervsfaglige kompetencer ved 
lige.  

Brug af eksisterende 
kurser, moduler og forløb i 
innovationsplatform 

Eksisterende kurser og forløb med 
innovationssigte kan tilrettes efter 
platformens behov. Der findes 
innovationsmoduler i paletten af 
akademiuddannelser på deltid, samt i 
diplomuddannelserne som udløser 
godtgørelse til deltagere og virksomheder 
efter gældende regler.  

Synliggørelse af 
innovationseffekter i 
virksomhederne ved 
deltagelse i uddannelse og 
projekter på 
uddannelsesinstitutionerne 

 
 
Barrierer for udvikling og anvendelse af innovationskompetencer og erfaringer i de 
professions- og erhvervsrettede uddannelser 
Barrierer Uddybende beskrivelse Næste skridt 
Synlighed De innovative elementer og kompetencer i 

uddannelsesinstitutionerne er sjældent 
fremhævet som særlige kompetencer, men 
ligger ’gemt’ i andre kompetencer 

Den i dette projekt 
udarbejdede database bør 
indgå som en central 
videnbank i platformen. 
Den bør udbygges og 
kontinuerligt opdateres 

Personbårne 
kompetencer 

Innovationskompetencerne er i høj grad 
personbårne i udannelsesinstitutionerne, og 
har dermed ringe institutionel forankring 

Innovationskompetencer 
bør organisatorisk-
strukturelt synliggøres i de 
enkelte institutioner og 
samkøres mellem de 
enkelte institutioner for 
eksempel i oprettelsen af 
egentlige netværk 

Økonomi På baggrund af den ringe grad af institutionel 
forankring, er de økonomiske bevillinger til 
deltagelse i kompetenceudvikling og deltagelse 
i innovative samarbejdsprocesser generelt lavt 
prioriteret 

Tvær-institutionelt og –
sektorielt samarbejde 
omkring innovation med 
tydelige strategier for 
igangsætning og 
deltagelse i innovative 
projekter 

Samarbejde mellem 
uddannelsesinstitutioner 
og platforme 

Uddannelsesinstitutioner, studerende, 
undervisere mm. er sat i verden til at undervise 
eller blive undervist. Og det gør de 100 % af 
tiden! Det kan heldigvis gøres på mange måder 
og i erhvervs- og 
professionsuddannelsessystemet skal 
læringsprocesserne ske i tæt samspil med 
aftagerne. Men det betyder ikke at undervisere 
og studerende nødvendigvis står klar til at 
indgå med ressourcer i platforme med mindre 
det giver mening ind i en undervisningsmæssig 
kontekst. Det betyder at det er vigtigt med en 
dialog mellem potentielle platforme og 
potentielle uddannelsesinstitutioner. Og med 
rammer der også økonomisk kan være et 
incitament til at bryde nyt land i en regional 
kontekst. 

Screening for søgning af 
mulige fonds- og 
puljemidler der kan 
understøtte samarbejde 
mellem 
uddannelsesinstitutioner 
og platforme 
Kritisk blik på interne 
strukturer i 
uddannelsesinstitutionerne 
i forhold til muligheden for 
at deltage i eksterne 
samarbejdsrelationer 
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Timingen i et evt. samarbejde er ligeledes 
værd at være opmærksom på. I det hele taget 
er en gensidig forventningsafstemning af 
afgørende betydning for et godt resultat. 

Indtjening og aflønning En række af konsulenterne og projektlederne i 
uddannelsesinstitutionerne er tidsmæssigt til 
rådighed og knap så bundet op i organisatorisk 
begrænsende strukturer. For dem er barrieren 
dog, at de har til opgave at nå en vis indtjening 
til uddannelsesinstitutionen. Derfor er 
indtjening aflønning essentiel for deres 
mulighed for deltagelse 

Økonomiske strukturer, 
ekstern støtte etc. bør 
være til genstand for en 
grundig strategisk analyse 
– både i platformen og på 
uddannelsesinstitutionerne

 
 
University College Sjælland og Erhvervsakademiet under etablering ønsker på 
baggrund af denne opstilling at tilkendegive sin interesse for deltagelse i oprettelsen 
af en innovationsplatform med udgangspunkt i de kompetencer og erfaringer, som 
denne rapport og database har fremlagt. 
 
Anbefalinger og forslag til indledende platformsaktiviteter med inddragelse af 
uddannelsesinstitutioner 

! Etablering af dialogforum og/eller netværk af ”nogen med overblik” over hvad 
der foregår på uddannelses- og forskningsinstitutionerne i regionen – som 
supplement til database. Mulighederne skal formidles til såvel platforme som 
uddannelsesinstitutionernes medarbejdere/ledelser 

 
! Minianalyse af hvad de studerende selv mener de kan bidrage med! Måske en 

måde at få tværfaglighed på dagsordenen også i kredsen af studerende fra 
meget forskellige udannelser 

 
! Etablering af forum af virksomheder, der aktivt vil indgå som 

sparringspartnere. Vi kommer til at arbejde med ”advisory boards” på 
uddannelserne og i forhold til praktik. Ligger potentielt i igangsat 
praktikpladsprojekt i region Sjælland 

 
! Projekter med anknytning til innovation og iværksætteri i uddannelserne 

(IDEA House koncepter, Young Enterprise, University College Sjælland 
Kvalitets- og Udviklingsafdeling) kan inddrages. Der kan afsættes en pulje til 
særlige projekter for studerende, der vil arbejde videre med ideer fostret under 
uddannelsen og afprøvet i samarbejde med lokal platform/lokale 
erhvervsliv/lokal enkelt virksomhed 

 
! Etablering af pilotprojekter til afprøvning af koncept – f.eks. platform til 

udvikling af brand og virtuel markedsføring (MMD), platform til udvikling af 
ny slags leverpostej, platform til tværgående innovationsledelse, platform til 
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udvikling af international uddannelseskoncept med anknytning til 
erhvervsrettet internationalisering – og sikkert meget mere 

 
! Pulje til honorering at projektledere, innovationseksperter, netværksspecialister 

og facilitatorer til konkret opgaveløsning 
 

! Synliggørelse af kompetencer og resultater (i form af kataloger, hjemmesider 
eller andet) – som platformene kan anvende 

 
Afslutning 
Med disse anbefalinger afsluttes denne rapport om de erhvervs- og professionsrettede 
uddannelsesinstitutioners kompetencer og erfaringer omkring innovation. Rapporten 
kan opfattes til et afsæt for fremtidige samarbejdsprojekter og for fuld indtræden i 
Region Sjællands innovationsplatforms påbegyndelse og fremtidige aktiviteter. 
Desuden har samarbejdet mellem den fremtidige Professionshøjskole og det 
fremtidige Erhvervsakademi i Region Sjælland fungeret som direkte initiator for et 
fremtidigt styrket samarbejde mellem vore institutioner. 


