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Program for workshoppen

Velkomst 

Introduktion til workshoppen

Faciliteret gruppearbejde (udfordringer og løsningsforslag)

Fernisering af gruppernes kreative arbejde

Afrunding og evaluering af dagens workshop

Vi skal nu sammen prøve at besvare det innovative spørgsmål:

Hvad nu hvis, vi overskrider 
grænserne?



Hvem er vi til denne workshop?

Ganske kort hvad er dit:

• Navn

• Arbejde/yrke

• Erfaring med praktik i udlandet

• Erfaring med blended working



Introduktion til den innovative proces

I fordeles i grupper i forhold til de to indsatsområder

Grupperne formulerer de udfordringer de ser i forhold til:

• Underviserne

• Undervisningsmiljø

• Undervisningsmateriale 

• Samarbejde med praksis 

• Forskning og udvikling 

• Studerende

Grupperne vælger hver de tre vigtigste udfordringer og kommer med 
løsningsforslag.

Løsningsforslagene præsenteres i plenum



Opdeling i grupper

I fordeler jer i forhold til de to indsatsområder:

Indsatsområde 1
Hvordan kan nordiske uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv i 
fællesskab øge antallet af praktik på tværs af de Nordiske lande?

Indsatsområde 2

Hvordan kan nordiske uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv 
organisere sig i forhold til Blended working?

Hvordan kan nordiske uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv i 
fællesskab komme i gang med Blended working?



Udfordringer

I skal nu finde frem til de udfordringer, I ser i  forhold til:

• Underviserne – kompetencer

• Undervisningsmiljø – fysisk/digitalt

• Undervisningsmateriale – Brug for nyt?

• Samarbejde med praksis – Hvem er de?

• Forskning og udvikling – Skal vi det?

• Studerende – Hvad vil de? 

10 minutter



Det var udfordringerne! Hvordan løser vi dem?

1. Vælg de T R E vigtigste udfordringer

2. Hvordan løser vi dem?

3. Forbered en præsentation af jeres 
løsninger i plenum

10 minutter



Præsentation af løsninger

Grupperne præsenterer nu på 
skift de tre vigtigste udfordringer 
og løsninger herpå.

10 minutter



Afslutning og evaluering af innovationsprogram

Hvordan kan vi fremadrettet samarbejde om 
udfordringerne med at øge antallet af praktik og 
blended working?

Hvad tager du med dig hjem fra denne times 
workshop?

Hvad fungerede godt og mindre godt?

10 minutter



Tak
- for et godt innovativt samarbejde ;-) 



Indsatsområde 1

Hvordan kan nordiske 
uddannelsesinstitutioner og 
erhvervsliv i fællesskab øge 
antallet af praktik på tværs af 
de Nordiske lande?



Indsatsområde 2

Hvordan kan nordiske 
uddannelsesinstitutioner 
og erhvervsliv i fællesskab 
komme i gang med 
Blended working?



Indsatsområde 2

Hvordan kan nordiske 
uddannelsesinstitutioner og 
erhvervsliv organisere sig i 
forhold til Blended working
i Norden?



Udfordringer

I skal nu finde frem til de udfordringer, I ser i  forhold til:

• Underviserne – kompetencer

• Undervisningsmiljø – fysisk/digitalt

• Undervisningsmateriale – Brug for nyt?

• Samarbejde med praksis – Hvem er de?

• Forskning og udvikling – Skal vi det?

• Studerende – Hvad vil de? 

10 minutter


