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Pendlerbroen er et EU finansieret Interreg Projekt 

med deltagelse af svenske og danske partnere. 

Pendlerbroens vigtigste mål er at øge udbud og 

efterspørgsel af arbejdskraft på tværs af grænserne 

Norddanmark og Sydvestsverige. Vi sætter med 

denne afslutningskonference fokus på det grænseløse 

arbejdsmarked og uddannelsen hertil.  

Vi byder velkommen til et par dage, som er bygget op 

omkring oplæg og workshops, som både formidler og 

aktiverer deltagerne i udviklingen af aktiviteter på 

tværs af de nordiske interregionale grænser herunder 

både fysisk og digitalt. 

Dag 1 Uddannelse til det grænseløse 

arbejdsmarked sætter fokus på uddannelsesområdet 

og professionsudviklingen. 

Dag 2 Det grænseløse arbejdsmarked sætter fokus 

på erhvervslivets behov for kompetenceudvikling og 

mobilitet i den nordiske region.  
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Program d. 16. maj 2018 – Uddannelse til det grænseløse 
arbejdsmarked 

 

Tid 
 

Titel og oplægsholder 
 

Abstract 
9.30 Ankomst og formiddagskaffe 

Registrering og udlevering af 
materiale  
 

 

10.00 
 

Velkomst 
Af konferencier: Rene Holm 
Andersen, Lektor, UCN 
 

 

10.15 Keynote speaker 
Annette Dahl, Administrerende 
direktør 
C3 Consulting 
 

All cultural understanding begins with self-understanding. That 
might seem obvious, but how well can you actually explain what 
you define as ‘normal’ and ‘typical’? How do you like to work and 
communicate, and have you explained your preferences to your 
colleagues around the world? Or do you just assume they know 
what you know?  
  
How frequently do you explore the cultural self-understanding of 
your international colleagues? And have you taken time to think 
through the challenges of working with people from many 
different places, cultures, and professional backgrounds? 
  
In this dynamic and interactive global mindset session you’ll get 
input on how to implement practical and easy-to-use tools to 
improve your cross-cultural communication and collaboration. 

11.00 Fika/pause 
 

 

11.15 Workshop runde 1 
 

Se s. 5 i programmet 

12.15 Lunch 
 

 

12.45 Workshop runde 2 
 

Se s. 7 i programmet 

13.45 Fika/pause 
 

 

14.00 Keynote speaker  
Susanne Dau, RN, MLP, Ph.d. 
Programleder og Docent for 
Professionsudvikling- og 
Uddannelsesforskning, UCN 
 

Det grænseløse arbejdsmarked og forventninger til kommende 
arbejdskraft om besiddelse af de 21 århundredes kompetencer er 
blevet helt centrale elementer i både dansk og international 
sammenhæng. Professionshøjskoler og andre 
uddannelsesinstitutioner står derfor overfor et samfundsmæssigt 
krav om uddannelser og undervisningsformer, som både 
kvalificerer de studerendes digitale og refleksive kompetencer og 
som imødekommer forventningen om større fleksibilitet og 
digitale løsninger i uddannelsesudbud. Oplægges vil adressere de 
forventninger, der er til kommende professionelle og hvordan 
dette didaktisk kan imødekommes og understøttes. 

15.00 – 
15.30 

Opsamling og afslutning  
Teaser til morgendagens program 
af konferencier: Rene Holm 
Andersen 

 

  



4 
 

 
 

 

 
Workshop runde 1 

 

D. 16. maj 2018 

  

https://pendlerbroen.com/


5 
 

Workshop Runde 1 - Uddannelse til det grænseløse 
arbejdsmarked  
11.15 – 12.15 (60 minutter) 

 

1: Betydningen af øjenkontakt i digitalt medierede samtaler 

v. Stefan Nilsson – Adjunkt dock PhLic. Högskolan Väst,  

Anders Bindslev Rask Lektor, UCN 

Susanne Dau, RN, MLP, Ph.d. Programleder og Docent for Professionsudvikling- og Uddannelsesforskning, UCN 

På baggrund af Pendlerbroens aktiviteter med det digitale klasserum, er ønsket at udarbejde en fællesforståelse for 

vigtigheden af øjenkontakt i Computer Supported Collaborative Learning (CSCL). Formålet er at skabe digital merværdi 

i undervisningen. 

På workshoppen præsenteres Pendlerbroens resultater med arbejdet i ”Det digitale klasserum” hvorefter deltagernes 

meninger og erfaringer bringes i spil. Erfaringerne fra workshoppen vil indgå i det videre arbejde med ”Det digitale 

klasserum”.  

 

2: Det digitale praktik modul 

v. Ronni Hansen, Adjunkt, UCN/Henrik Øllgaard, Adjunkt, UCN 

Det digitale praktikmodul eller mere præcist Game Incubator er et tværfagligt praktikforløb, hvor grupper af 

studerende med forskellig faglig baggrund samles og i løbet af 10 uger realiserer en spilbar prototype for et 

computerspil.  

I praksis agerer spilbranchen globalt, på tværs af landegrænser og på tværs af kulturer. Denne workshop diskuterer 

bl.a., hvordan denne ageren på tværs kan adopteres og fungere i uddannelser på tværs af landegrænser og flere 

uddannelser. 

 

3: Twitter i undervisningen 
v. Lennarth Bernhardsson, Förste Universitetsadjunkt, Högskolan Väst  

Det digitala klassrummet har behov av olika verktyg och ofta kan sociala media fungera som verktyg inom gruppen 

men också att vända sig till det publika. Twitter är ett sådant verktyg som kan ha två riktningar, inåt i gruppen och ut i 

det publika samtidigt som det stödjer ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 
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Workshop Runde 2 - Uddannelse til det grænseløse 
arbejdsmarked  
12.45 – 13.45 (60 minutter) 

1: Didaktisk design og betydningen for digital merværdi  
v. Stefan Nilsson – Adjunkt, dock PhLic. Högskolan Väst,  
Anders Bindslev Rask, Lektor 
Susanne Dau, RN, MLP, Ph.d.Programleder og Docent for Professionsudvikling- og Uddannelsesforskning, UCN 
 
På denne workshop diskuteres ”Det digitalt klasserums” potentialer med henblik på at udvikle et didaktisk design med 

brug af digitale værktøjer. Her præsenteres Pendlerbroens resultater med arbejdet i vedrørende didaktisk design og 

dets betydning for ”Det digitale klasserum” hvorefter deltagernes meninger og erfaringer bringes i spil.  

Erfaringerne fra workshoppen vil indgå i det videre arbejde med ”Det digitale klasserum”. 

 

2: Gränslöst livslångt lärande 
v. Thomas Winman, Lektor, Högskolan Väst 

Hur utvecklar människor kunskaper - hur de tar till sig, kollektivt upprätthåller och genererar kunskaper och 

förhållningssätt - inom ramen för olika organisationer och institutioner i samhället. 

Jag tar utgångspunkt i arbetsintegrerade lärandet, där jag studerar arbetets förutsättningar och hur professionell och 

organisatorisk kunskap utvecklas och förstås. 

 

3: Virtuelle og Game Based undervisningsformer, med afsæt i Refleksiv 
Praksislæring  
v. Camilla Gyldendahl Jensen, Lektor, UCN 

I takt med at de fysiske læringsrum erstattes af virtuelle læringsplatforme og kommunikative web 2.0 løsninger, 

udfordrer læringsrummets kompleksitet ift. at fastholde praksisrelaterede, udforskende og eksperimenterende 

læreprocesser. Med afsæt i Refleksiv Praksislæring diskuteres hvordan anvendelsen af Game Based Learning og 

virtuelle platforme kan bidrage til en anden måde at samarbejde på tværs af grænser. 

 

4: Hvad nu hvis vi overskrider grænserne? 
v. Trine Saaby, Adjunkt, UCN 

Workshoppens formål er at komme med idéer til hvordan, nordiske uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv i 

fællesskab: 

 Kan øge antallet af praktik på tværs af de Nordiske lande 

 Kan organisere sig i forhold til Blended Working i Norden 

I gennem kreativt gruppearbejde arbejdes der med, at få studerende i Norden i praktik på tværs af de geografiske 

grænser og hvordan det nordiske arbejdsliv kan få succes gennem Blended Working. 
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Program d. 17. maj 2018 – Det grænseløse arbejdsmarked 
 

Tid 
 

Titel og oplægsholder 
 

Abstract 
9.00 Ankomst og formiddagskaffe 

Registrering og udlevering af 
materiale  
 

 

9.30 
 

Velkomst 
Af konferencier: Rene Holm 
Andersen, lektor UCN 
 

 

9.45 Keynote speaker 
Henrik Good Hovgaard 
Futurist, Director, Future Navigator 
 

Pendling via digitale medier kombineret med fysisk 
tilstedeværelse. 
Hvordan ser fremtiden ud for den kommende arbejdskraft – de 
studerende og for virksomheder uanset deres geografiske 
placering. 
 

11.00 Fika/pause 
 

 

11.15 Workshops   
 

Se s. 10 i programmet 

12.15 Lunch 
 

 

13.00 Network learning 
v. Thomas Kjærgaard, lektor UCN  
 

Hvordan kan man kombinere de frie og åbne netværk med 
rammesatte uddannelsesforløb? 
Spørgsmålet er, hvordan vi kan lave læringsdesigns, der 
udnytter potentielt set læringsfremmende mekanismer fra de 
åbne og frie netværk i vores undervisningspraksis.  
Under oplægget forsøger vi at identificere læringsfremmende 
mekanismer i forskellige sociale netværk og dernæst prøver vi 
sammen at snakke om, hvordan de kan didaktiseres i et 
læringsdesign, der giver gode betingelser for læring. 
 

14.00 Framtidens arbetsmarknader i 
Tankesamhället 
 
Ulf Boman 
Partner, CMC, Kairos Future 
 

Världen och inte minst Skandinavien är på väg in i det nya 
Tankesamället och Tankeekonomin, där råvaran numera är 
data och information och ”fabriken” utgörs av de nya tankar 
som omsätter data till idéer, koncept och tjänster. 
Utvecklingen förstärks av digitalisering och automatisering, så 
att kunskapsarbete kommer att utsättas för samma 
förändringstryck som drabbade fabriksarbete under 1900-talet.  
Kairos Future har under lång tid studerat hur arbets- och 
näringslivet kommer att förändras i framtiden, vilken 
kompetens som kommer att krävas och vad den egna platsen 
har för betydelse för att attrahera och behålla kompetensen. 
Därmed förstår vi också hur vi kan komma att förändra resor, 
pendling och andra kommunikationer. 
Ulf Boman, partner och framtidsstrateg på Kairos Future, 
berättar om de stora trenderna och deras betydelse för 
regional utveckling och hur arbetskraften och företagen 
påverkas. 
 

15.00 – 
15.30 

Opsamling og afslutning  
Af konferencier: Rene Holm 
Andersen 
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Workshops - Det grænseløse arbejdsmarked  

11.15 – 12.15 (60 minutter) 

 

1: Next Step og Next Step Online  

v. Anni Stavnskær Pedersen, Innovationskonsulent Next Step, UCN 
 
Next Step handler om at målrette undervisningen inden for innovation og entreprenørskab mod de studerendes egne 

virksomhedsinitiativer. 

Målet er gennem sparring, mentorordning, networking og erfaringsudveksling, at få flere studerende til at arbejde 

mod en fuldtidsbeskæftigelse som selvstændig efter endt studie, og fremme den generelle entreprenante forståelse.  

Next Step Online –  er et pilotprojekt, der er opstået med baggrund i en efterlysning af lige uddannelsesmuligheder i 

iværksætteri hos UCN studerende der studerer online og UCN studerende fra Thisted der har langt til UCN´s 

studentervæksthuse i Aalborg. Det gennemføres i foråret 2018 og de erhvervede erfaringer vil blive delt på 

workshoppen. Deltagerne vil blive inddraget i ideudviklingen og udbredelse af konceptet. 

Kattegat-Skagerrak området, herunder Nordjylland, er kendetegnet ved forholdsvis store afstande – også rent mentalt 

- og her er den digitale pendling yderst vigtig. 

 

2: Grænseløst arbejdsmarked for studenterhjælp 

v. Kenneth Esbensen, Co-founder og Head of Development and Innovation og Mads Vittrup Bak, Head of Brand 

Marketing, Unifacto.  

Studentermedarbejdere, studiemedhjælpere, Junior Assistants… kært barn har mange navne, men fælles for titlerne 

er, at studerende i højere grad end nogensinde bliver hentet ind i virksomhederne for at bringe viden til erhvervslivet.  

UNIFACTO er en frivillig non-profit-organisation, stiftet i sommeren 2017. Produktet er opgaveportalen 

www.unifacto.com, hvor studerende kan løse studierelevante opgaver for virksomheder og oparbejde studierelevant 

erhvervserfaring.  

Lige nu sidder der studerende på Vestsjælland og løser opgaver for virksomheder i Midtjylland. 

Men hvad driver de studerende? Hvordan motiveres virksomhederne til at tage imod denne service og vigtigst af alt: 

Hvordan bygger vi bro mellem de to parter? 

Lige nu er Unifacto landsdækkende og det forventes at udvide til udlandet i løbet af 2018. For hvem siger, at man 

nødvendigvis skal bo i lokalområdet – eller landet for den sags skyld – for at kunne løse en opgave for en virksomhed? 

Grobunden for motivation i frivillighed og tiltrækningskraft, der kan skabes interregionalt og internationalt udforskes 

på denne workshop.  
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3: Förr sa man yrke, nu pratar vi kompetens. - Vad är den nya arbetsmarknadens 

behov? Vi tittar runt hörnet. 

v. Stina Gottlieb Sotenäs Symbioscentrum, Sverige  

Micael Gustavsson, Sotenäs Symbioscentrum, Sverige  

Kurt Björk, Kunskapsförbundet Väst, Sverige 

Ola Bergquist, Kunskapsförbundet Väst, Sverige 

2 DISKUSSIONSSPÅR I WORKSHOPEN 

• Kompetensbehov i närtid och framtid 

• Vikten av personliga egenskaper 

 

4: What can we do for You?  

v. Peter Wendelbo Jensen, Strategi- og Udviklingskonsulent, UCN 

UCN Teknologi er stolt over at have været partner i projekt Pendlerbroen – og det er ambitionen frem mod 2020 at 

blive en stærkere og mere professionel udviklingspartner for det nordjyske erhvervsliv. På workshoppen stilles 

spørgsmålet: ”What can we do for you?” Det er en invitation til dialog og udveksling af idéer med danske (og svenske) 

virksomheder om hvordan vi som uddannelses- og vidensinstitution kan hjælpe virksomhederne på begge sider af 

Kattegat til at høste frugterne af et digitalt mobilt, interregionalt arbejdsmarked. 

På workshoppen præsenteres UCN Teknologis vision for samarbejdsmuligheder m.h.t. adgang til arbejdskraft, 

vidensudveksling og udviklingssamarbejde – på tværs ar regioner og teknologiske fagområder. 

Men workshoppen er i lige så høj grad et fremtidsorienteret idélaboratorium hvor virksomhederne bliver spurgt om 

idéer og ønsker til samarbejde og understøttelse af det digitalt mobile arbejdsmarked. 

 

5: Erhvervsmulighederne, potentialerne og erfaringer med Pendlerbroen 

Facilitator Dolan Sund, Foxgarden 

Er der reelt mangel på kvalificeret arbejdskraft i de nordjyske virksomheder??? 

Efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft og kompetencer har i mange år været præget af stigende globalisering, 

teknologisk udvikling og ikke mindst de senere års kraftige økonomiske vækst på de globale markeder.  

Til syvende og sidst udgør adgangen til kvalificeret arbejdskraft ét af nutidens vigtigste parametre til sikring af varig 

vækst, velstand og udvikling. 

Løsningen består både i at sikre, at så mange unge som muligt opnår en relevant uddannelse og i at man i større 

omfang retter blikket udenfor regionen og endda Danmark for at finde egnede kandidater til de mange ledige 

stillinger. Derfor intensiveres kampen om de dygtigste talenter og nøglemedarbejdere dag for dag, og derfor er man 

tvunget til at finde på alternative løsninger i sin rekrutteringsstrategi. Nogle af løsningerne kunne f.eks. være: 

• Større fokus på efteruddannelse af sine egne medarbejdere 

• At skabe sine fremtidige medarbejdere gennem et struktureret talentudviklings program 

• Gå på strandhugst hos sine kollegaer efter kvalificeret arbejdskraft 

• Ansætte udenlandske medarbejdere – enten herboende eller rekruttering udenfor landets grænser 

• Gøre mere brug af den store globale freelance pool 

• Etablere produktion/afdeling på de markeder hvor arbejdskraften findes 

I denne workshop vil man få mulighed for at drøfte nogle af disse essentielle problemstillinger med andre 

virksomheder der har de samme udfordringer. 
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Praktisk information 
 

Tilmelding 

Online tilmelding på https://www.ucn.dk/om-ucn/arrangementer-og-tilmeldinger/pendlerbroen-

konference 

Senest onsdag d. 25. april 2018 kl. 12.00. Max 100 deltagere 

 

Tid og sted 

Onsdag d. 16. maj kl. 9.30 – 15.30   

Torsdag d. 17. maj 2018 kl. 9.00 – 15.30 

Adresse: UCN Teknologi, Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV 

Mødested: ved auditorium 3.0.25 

 

Pris: 

Arrangementet er gratis og er med forplejning. 

 

Yderligere information 
Kontaktperson: Charlotte Heigaard Jensen – chje@ucn.dk 

Efter konferencen vil oplæg kunne findes på www.pendlerbroen.com 

Benyt #pendlerbroen på Instagram og Twitter. 

 

 

 

 

https://www.ucn.dk/om-ucn/arrangementer-og-tilmeldinger/pendlerbroen-konference
https://www.ucn.dk/om-ucn/arrangementer-og-tilmeldinger/pendlerbroen-konference
mailto:chje@ucn.dk
http://www.pendlerbroen.com/

