
 

REFERAT AF KOORDINATORMØDE, 7. FEB. 2019 
 

BORDET RUNDT:  
 

Hasseris Gymnasium:  

Frida fra Business Aalborg anbefales som oplægsholder om emnet social entreprenørskab. Lene Lund: Der 

er stadig langt vej igen, før Fonden og STX snakker samme sprog.  

Fremtidige aktiviteter:  

- Uge 9: Novel Engineering om Odysseen (innovationsforløb i oldtidskundskab i samarbejde med All 

Innovation)    

Hjørring STX og HF-kursus: 

Oplæg fra AAU til hackathon: gode erfaringer med at bruge studerende til facilitering af workshop.  

Refleksioner:  

- fremtidige arrangementer skal i højere grad favne den specifikke faglighed.  

- det er vigtigt at forventningsafstemme med eksterne partnere, så der ikke opstår frustrationer, der står til 

hinder for fremtidigt case-samarbejde.  

Aalborghus Gymnasium:  

Tværinstitutionel inspirationsdag for undervisere (20. september 2018) har givet et solidt grundlag for, at 

underviserne forstår og er komfortable med at implementere innovative elementer i undervisningen. Der 

arbejdes med små elementer af innovation, hvilket giver en høj succesrate og sandsynliggør, at tiltagene 

forankres efter projektets afslutning.  

Refleksioner: 

- Anders Rasmussens oplæg og FFE’s taksonomi har været til stor hjælp – afmystificering af 

innovationsbegrebet er vigtigt! Vi skal kravle, før vi kan gå – små skridt mod innovation i alle fag virker og 

kræver ikke stor koordinatorinvolvering.   

Aalborg Handelsskole:  

Vi skal være innovative for at kunne planlægge forløb, der kan hænge sammen i en organisation med store 

personalenedskæringer.  

Fremtidige aktiviteter: 

- Elever uden praktikplads inddrages i innovationsforløb, som bryder med de traditionelle 

repetitionsøvelser.  

Refleksioner:  

- Dårlige erfaringer med OctoSkills  der er en disharmoni mellem at skulle bede eleverne om at lægge 

telefonerne væk og samtidig bede dem om at installere en app og have telefonerne fremme. 

- Det er vigtig at have ledelsen i ryggen!  

Thy-Mors:  

Ønsker at nedjustere deres andel i projektet.  

Fremtidige aktiviteter:  

- Forløb om rumskabelse og arkitektur i skolehaven: biologi, dansk og geografi om bl.a. biodiversitet. Design 

og billedkunst vil også indgå i forløbet.   

 

EUC NV: 

Fremtidige forløb:  



 

- Forløb på HHX, Ismejeriet Thy. Eksperiment: åbne innovationsøvelser vs. mere målrettede og 

virksomhedsbaserede øvelser – hvornår skaber vi de mest innovative løsninger?   

- Forløb på HTX i forbindelse med SO opgave.  

 

OP- OG NEDJUSTERING I PROJEKTANDELE:   
 

- Hasseris, Aalborghus og Hjørring kan justere op:  

Der er fagfordeling i marts/april. Hvis der skal laves justeringer, skal de kortlægges forud for fagfordelingen.  

 

- Thy-Mors ønsker at nedjustere. Thomas og Mia mødes med vicerektor i uge 7 for at kortlægge fremtidige 

forløb. Mia kontakter Hasseris, Aalborghus og Hjørring, så vi kan lave en fordeling, der passer alle.  

- Aars?? Hvad siger Morten Høgh? 

- AH & EUC NV ønsker ikke at justere   

 

OPLÆG VED AAU:  
  

De tre ben i uddannelsen er: Den offentlige sektor, Innovation og Digitalisering. På uddannelsen 

beskæftiger de studerende sig bl.a. med:    

- Problembaseret læring (PBL)  

- Dataindsamling 

- Stage gate modellen  

- Block chain technology  

AAU har et bred samarbejdsflade med virksomheder, der vil kunne bidrage med cases og problemstillinger 

til projektet. Der kan arbejdes med innovation i en bred forstand, men hovedfokus ligger på innovation i 

relation til velfærdsstaten. Kontakt Laust direkte for at planlægge samarbejde: Hogedahl@dps.auu.dk  

 

 

UDARBEJDELSE AF 6 LEDELSESARTIKLER:  

 

Mulige artikelemner:  

- Refleksion over EU projekter: Hvor lå det oprindelige incitament for at deltage i et EU projekt, og er 

forventningerne til projektet blevet indfriet? - fra et ledelsesperspektiv og fra koordinatorernes 

perspektiv.  

- Almen dannelse som essentielt element i en omskiftelig, global verden. Diskussion af 

dannelsesbegrebets udvikling igennem tiden. Hvad betyder teknologien og globalisering for vores 

forståelse af dannelse?   

- Udfordringer og styrker ved tværinstitutionel sparring i et blandet interessefelt 

- Innovationsbegrebet: fra buzzord til konkret strategi. Er faglighed nøglen til innovation? Og hvad 

betyder pensum og tidspres for implementeringen af innovative elementer? Hvordan laver vi 

undervisningsændrende tiltag i en nedskæringstid? 

- Det gode casesamarbejde – hvordan finder uddannelserne vejen til gunstige samarbejder i 

erhvervslivet?  

- Vanetænkning og innovation – modsætninger eller makkere   
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- FN’s verdensmål  

- Kvinders rolle i entreprenørskabsfeltet  

- Det gode hackathon – hvordan planlægger man et program, der appellerer til elever OG 

undervisere? En håndbog om virkningsfulde innovationsworkshops.  

- Taksonomi og innovationens dimensioner FFE 

- Innovation på skemaet! Men hvad forventer vi af eleverne på de forskellige klassetrin, og hvad er 

værdien af innovationsundervisningen? Vi har klare læreplaner for matematik og dansk, men vi har 

ikke en klar forståelse af niveau og ambitioner for innovation. Underviserne ved ikke, hvordan de 

skal bedømme, når der er tale om en proces frem for et klart slutresultat. 

- Kvantificering som stopklods for implementering af innovation   

- Eksempler på innovationsforløb: Hvordan man integrerer innovation i fag, der ikke har et 

selvfølgelig samhør med innovation (f.eks. Oldtidskundskab innovation//Odysseen) 

- Styregruppen – kan der laves en artikel af styregruppen om forventninger til deltagelsen i et EU 

projekt?  

 

FREMTIDIGE MØDER  
 

- Der skal mere fokus på tallene, jo længere vi kommer i projektet.  

- Der skal altid være plads til at dele erfaringer  

- På næste koordinatormøde fokuserer vi på artikler samt planlægning af ny inspirationsdag. 

Overvejelse: skal vi bruge Laust fra AAU som kickstarter frem for en fremtidsforsker? Vi har brug for 

noget konkret, der er fagligt funderet!  

- Alle skriver et abstract ud fra en af artikelemnerne. Abstracts tages med på koordinatormødet 

d. 1. april, hvor vi arbejdere videre og rollefordeler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


