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Kort om konteksten for modulet  
(For alle studerende eller et specifikt semester/modul, sammenhæng med fagområdet, andre fagområder, udvalgte kvalitetskriterier som afsæt for det 

didaktiske design/ format, andet) 
I løbet af projektperioden er der blevet etableret en inkubator på Aarhus N med kontorplads for de studerende eller dimittender, som har konkrete 

projekter, foreninger eller startups, som de udvikler på. 
 
 
MODULETS KOMPETENCEMÅL, der arbejdes med i dette projekt: 

De studerende eller dimittenderne får redskaber til at udvikle eget projekt/startups både teoretisk og i praksis, bl.a. design thinking og prototyping. De får 
alle sparring ud fra forretningsmodellen The VIAble Growth Model, som kombinerer økonomi med social og miljømæssig ansvarlighed.  De får 
kendskab til egen kompetenceprofil eller teamprofil og deltager i en individuel eller teamsparring omkring styrker og opmærksomheder i forhold til 
profilen.  

 
EVALUERINGRESULTATER 
Hovedpunkter fra tidligere evalueringer af modulet, der er medtænkt: 
Det er et nyt tiltag, så derfor inddrages ikke tidligere evalueringer. 

 
KRITERIER 
Kriterier for at indgå i inkubatoren:  
At du er studerende eller dimittend fra de sundhedsfaglige uddannelser på Campus Aarhus N 
At du som studerende eller dimittend har et konkret projekt, forening eller startup, som du ønsker at arbejde med i et ekstra curriculært forløb i 
tilknytning til Studentervæksthuset Aarhus N. 
At du deltager i en Grow sparring med en anden iværksætter og præsenterer dit projekt/forening/startup til en Grow sparring og får feedback 
At du modtager sparring med en proceskonsulent, overholder aftaler og selv er proaktiv i forhold til nye aftaler 
At du deltager i de månedlige inkubatoremøde med proceskonsulent Trine Grosen Hartmann og koordinator Birgitte Woge Nielsen 
At du bidrager til et godt arbejdsmiljø i inkubatoren 
At du beskriver dit projekt/forening/startup og sender til Trine, som sørger for ophængning på Wall of Fame 
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MODULETS RELATION TIL PRAKSIS/ PRAKTIK - hvornår og hvordan? 
Studerende/dimittender i inkubatoren får sparring omkring brug af både erhvervsfremmesystemet, bl.a. Startvækst Aarhus, men i kølvandet af inkubatoren er der også 
opstået netværket Female Upcommers, som er et netværk for kvindelige studerende eller dimittender, som flere af iværksætterne indgår i. Et lignende netværk for 
mandlige iværksættere er undervejs. 
Derudover opfordres alle til at deltage i FFE´s konkurrencer samt VIAs innovationspris. 
 
 
 
VEJLEDNING & FEEDBACK – hvornår og hvordan? 
De kan deltage i workshops generelt i studentervæksthuset, men også workshop målrettet deres behov, bl.a. har der været workshops om markedsføring af 

flere omgange, brug af de sociale medier og LinkedIn workshop. Derudover er alle iværksætterne koblet på en fast proceskonsulent, som de løbende får 
sparring med. 

 
 
 

EVALUERING 
Studerendes evaluering af arbejdsformer, indhold, arbejdsbelastning, mv. – hvornår og hvordan?  
På de månedlige møder med iværksætterne eller under de individuelle sparringer opsamles løbende viden om, hvordan de går med udvikling af egne 
projekter/foreninger/startups, men også hvordan trivslen er i inkubatoren. Feedback er, at det er meget givende at have et sted (kontorplads), hvor man kan 
koncentrere sig om iværksætteri, og hvor alle omkring en er optaget af lignende projekter. Det er en fordel, fordi man på nogle af uddannelserne godt kan have 
fornemmelsen af, at man ikke helt lever op til billedet af den klassiske sundhedsprofessionelle. 
 
 
 

DREJEBOG FOR MODULET: 
Beskrivelse af hvordan modulet undervisning og undervisningen er struktureret. Vedhæft evt. powerpoint. 
Der er ikke drejebog for ”forløbet”, da det er beslutninger truffet på møder med de studerende og sidenhen effektueret. 
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Udvikling af dette modul er er støttet af: 

 

 
 
 


