
Entreprenørskab ind i uddannelserne  
Af Rikke Johannesen, koordinator af projektet (WP1-03) 

 

 

Projektets varighed: marts 2017 – juni 2018 

 

Deltagere i projektet. Vi har været 6 undervisere i projektet, der har repræsenteret 6 uddannelser 

i projektet: 

Pernille Kongensgaard, EAAA-Aarhus – Markedsføringsøkonom 

Astrid Drachmann, VIA-Campus N Aarhus – Ergoterapeutuddannelsen 

Jørgen Tipsmark, Dania-Silkeborg – Finansøkonomuddannelsen 

Mads Lund Andersen, VIA-Randers - Psykomotorikuddannelsen 

Martin Jensen, AU-Aarhus – Agrobiologiuddannelsen 

Rikke Johannesen, VIA-Campus C Aarhus - Læreruddannelsen 

Det konkrete antal deltagende studerende fremgår af undervisernes indsendte invitationer, 

deltagerlister og start-/slutskemaer i forbindelse med hvert forløb.  

 

Hvordan gik det så? 

Aftalen var, at der i efteråret 2017 eller i foråret 2018 skulle være et forløb på hver af de 6 

uddannelser. 1 forløb pr. underviser = timerammen for projektet. 

I projektperioden blev der i efteråret 2017 gennemført 1 forløb på Finansøkonom- og 

læreruddannelsen. I foråret 2018 blev der gennemført 1 forløb på ergoterapeutuddannelsen.  

Pt. gennemføres 1 forløb på Psykomotorikuddannelsen. Det er blev godkendt forlænget pga. 

sygdom.  

Der har ikke været gennemført forløb på Agrobiologi- og Markedsføringsøkonomuddannelsen. På 

markedsføring blev forløbet opslået i foråret 2018, men der kom ikke tilmeldinger nok. Af 

studietekniske grunde har det vist sig at være vanskeligt at ”kile” et forløb ind på 

Agrobiologiuddannelsen. Begge påtænker at slå et forløb op i efteråret 2018. Såfremt der skal 

bruges midler fra dette projekt WP1-03, skal det afklares med Erik Løvgren. 

 



Efter projektperioden/projektmidlers ophør 

I foråret 2018 blev der gennemført 2 forløb på Finansøkonomuddannelsen og 3 forløb på VIA-

Campus C. Alle for egne midler. 

I efteråret 2018 er forløbet slået op som tilbud på uddannelserne nedenfor. Disse gennemføres for 

egne midler 

VIA Campus C-Aarhus: 1 forløb på 3 uddannelser Lærer-, Pædagog- og Socialrådgiveruddannelsen  

(3 forløb i alt) 

 

Dania Silkeborg har 2 forløb på Finansøkonomuddannelsen 

 

VIA Campus N-Aarhus har 1 forløb på Ergoterapeutuddannelsen 

 

INFO OM FORLØBET 

Vores udgangspunkt var et fælles BEHOV: moduler i grunduddannelsen har typisk fokus på 
professionsfaglige greb og på den del af innovationsprocessen, der bevæger sig fra at se en 
udfordring til at skabe et bud på nye løsninger til gavn for målgruppen. Moduler afsluttes der. 
Studentervæksthusets faglige DNA er knyttet til den del af innovationsprocessen, der bevæger sig 
fra at have skabt nye løsninger til borgere til at kunne realisere disse. For få studerende finder 
frem til studentervæksthusets tilbud. Derfor bevæger studentervæksthuset sig ud til de 
studerende i uddannelserne. 
 
Vores fælles MISSION: at skabe et nyt uddannelsesrum i feltet imellem studentervæksthuset og 
grunduddannelserne, hvor studerende kan lærer at realisere det, som de tror på skaber ny og 
bedre værdi for professionsfeltet.  
 
TITEL på undervisningsforløbet: SKUB iværkætter – dog med forskellige variationer, der giver 
mening for de enkelte uddannelser. 



FORLØB: 20 arbejdstimer, 4-5 workshops i studentervæksthuset i tilknytning til modul i uddannelsen

 
Illustrationen viser SKUB iværksætterforløbets opbygning. Indholdet tilpasses behov i 
grunduddannelsen. 
 
 
 
Projektkoordination og rapportering afsluttes herfra. 
 
Venlig hilsen 
Rikke Johannesen, projektkoordinator 
 
 
 


