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Konference 27.11.2015 i Kolding. 
De nordiske lande fylder befolkningsmæssigt ikke meget på det globale marked, men som region udgør vi 
med beskedne 26 millioner indbyggere Europas 5. største økonomi og verdens 12. største økonomi. 

Denne konference har som intention, at inspirere deltagene til hvordan vi kan vedligeholde og udvide 
denne position gennem forskellige tilgange til entreprenørskab, entreprenøriel læring og innovation. 

Arrangørerne:  

IBA Erhvervsakademi Kolding afholder konferencen i samarbejde med NVL Nordisk netværk for Voksen 
Læring.  

NVL er et netværk under Nordisk Ministerråds program for uddannelse og forskning og arbejder blandt 
andet med at styrke nordisk kompetenceudvikling indenfor entreprenørskab, entreprenøriel læring og 
innovation. En del af netværkets arbejde går ud på at medvirke til, at udvikle og afprøve nye måder at 
organisere kompetenceudvikling af de der arbejder med voksnes læreprocesser, især indenfor 
entreprenørskab, entreprenøriel læring og innovation.  

Målgruppen for denne konference er således undervisere af voksne samt konsulenter, ledere og 
medarbejdere, der arbejder med at understøtte og fremme iværksætteri og innovation i private og 
offentlige virksomheder. 

Konferencens dagsorden:  

Hvordan udvikles entreprenørielle mindset i organisationer? 

Entreprenøriel mindset kan forstås som en specifik tankegang, der orienterer et menneskes adfærd hen 
mod igangsættende og skabende aktiviteter og resultater. Mennesker med denne adfærd tiltrækkes ofte af 
muligheder og det at skabe innovation og nytteværdi i forskellige kontekster. 

Ofte måler vi denne entreprenørielle adfærd på, hvor mange nystartede virksomheder der etableres af 
iværksættere. Lige så ofte er forretningsmodelen for mange start-ups designet til at blive på et micro 
niveau. Skulle vi i stedet have mere fokus på, hvordan vi understøtter studerende og medarbejdere i 
virksomheder, så de alle kan være mere kreative og innovative? Og hvordan de derved kan bidrage til at 
løfte niveauet af innovation i private og offentlige virksomheder? Skulle vi have mere fokus på nye 
forretningsmodeller, der er baseret på social innovation og social entreprenørskab?  

Emner som disse belyses på konferencen gennem viden fra henholdsvis forskning og uddannelse, samt 
erfaringsbaseret viden fra private og offentlige virksomheder. 

Konferencen tilbyder en ramme for, at forskellige tilgange og perspektiver mødes. Oplæg og efterfølgende 
refleksioner og samtaler giver inspiration til nye former for samspil, både inde i virksomheder og mellem 
studerende, uddannelsesinstitutioner og virksomheder.  – Hvordan kan aktører samskabe /co-creere og 
udvikle nye tilgange, der stimulerer et entrepreneurial mindset, som kan være både intra- og 
entreprenøriel i sin udtryksform. 

Konferencen afholdes på Erhvervsakademi Kolding, Skamlingvejen 32, 6000 Kolding.  
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Konference program, 27.11.2015 
08.30-09.00 Registrering og kaffe.  

09.00-09.20 Introduktion til konferencen, ved IBA Kolding and NVL. 

09.20-09.50 Entreprenørskab, innovation og diversitet– og værdien for samfundet, 
ved Shahamak Rezaei, Associate Professor og PhD, Roskilde Universitet.  

09.50-10.30 Nordiske erfaringer med læringsmiljøer og pædagogiske tænkning, der fremmer 
 entreprenørielle mindset, 

• ProAcademy om deres entreprenør-model testet gennem 15 år. Proacademy er en 
del af Tampere Universitet i Finland og de arbejder udelukkende med studerende, 
som har etableret egen virksomhed og udvikler den under studiet. 

• AiR, Norges nationale center for erhvervsrettet rehabilitering, om deres anvendelse 
af større seminarer for professionelle, hvor der arbejdes med kreative, samskabende 
og resultatorienterede processer, der skal skabe innovation i rehabiliterings-
systemet. Formålet med disse seminarer er, at udvikle de professionelle 
medarbejderes viden og praksis, så flere rehabiliterede mennesker kan blive 
inkluderet i arbejdsmarkedet.   

• Mälardalens Högskola og Universitet, Sverige, om deres hands-on erfaringer med 
læringscirkler, en model for deltagerbaseret og handlingsorienteret efteruddannelse, 
såvel som et evalueringsdesign baseret på de aktionsforsknings metoder som 
anvendes i læringscirkler. 

• IBA Erhvervsakademi Kolding, om deres GoBizz program som tilbyder studerende en 
arbejdsramme for at udvikle deres egen virksomhed, mens de studerer.  

11.30-12.10 Hvordan udvikler vi nye tilgange, der stimulerer et entrepreneurial mindset, som kan være 
 både intra- og entreprenøriel i sin udtryksform? 
 Debatten faciliteres af Associate Professor and PhD Marie Kirstejn Aakjær, UC Zealand.  

12.10-12.40  Frokost og mulighed for uddybning af formiddagens indlæg. 

12.40-13.20  Mangfoldigheden som inspirationskilde: Social entreprenørskab, etnisk entreprenørskab, 
 det super diverse samfund og det transnationale entreprenørskab.  
 Ved Shahamak Rezaei.  

13.20- 15.20 Hvordan udvikler og omsætter vi denne mangfoldighed på det lokale plan, - på måder der 
 stimulerer et entreprenøriel mindset?  

 Præsentation af lokale cases.  

 Debat og diskussion faciliteret ved Marie Aakjær.  

15.20-15.30 Refleksion og perspektiver, ved Marie Aakjær and Shahamak Rezaei.  

15.30 Afrunding og tak for i dag, ved IBA Kolding.  
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