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INPUT FRA:
-STUDERENDE 
- LEDELSESWORKSHOP I +II
- MEDARBEJDERWORKSHOP



STRATEGISK MÅL 1
• Studerende
• Medarbejderne
• Ledelsesworkshop 1
• Ledelsesworkshop 2



PERSPEKTIVER FRA DE 
STUDERENDES RÅD – MÅL 1
• Forudsætningen for et stærk iværksættermiljø er 

fysiske rammer til at arbejde, få sparring og 
kunne mødes i iværksætterånden.



MEDARBEJDERWORKSHOP - STRATEGISK MÅL 1
OVERORDNEDE POINTER PÅ TVÆRS AF WORKSHOPS 1A+1B OG FOKUSOMRÅDER (I)

• Transformere alle undervisningslokaler til Labs – som rum der faciliterer en særlig arbejdsform

• Styrke virksomhedssamarbejdet - fx via Hackatons, projektsamarbejder, brug af relevante eksterne tech-Labs 
og øget inddragelse af alumner som ressourcepersoner

• Fremme etablering af tværgående samarbejdskonstellationer på KEA med afsæt i relevante tværfaglige 
snitflader mellem brancherne

• Rette øget fokus på forskellige studerendes læringsforudsætninger samt tage højde for det i tilrettelæggelsen 
af undervisningen og ifm. gruppedannelse - mhp. stilladsering af de studerendes læring

• Øge samarbejdet mellem deltid- og fuldtidsprogrammer – fx via integration af cases fra Kompetence i 
fuldtidsundervisning

• Udbygge kendskabet til praksis i brancherne – bl.a. gennem mere stringent indhentning af viden/data – både 
fra praktikevalueringer, jobannoncer/jobprofiler og løbende dialog ifm. projektsamarbejder

• Formalisere KEAs set-up ift. etablering af case-samarbejder – fx via fast ressourceperson

• Optimere og tilpasse de fysiske rammer, så miljø og atmosfære understøtter og stimulerer faglig udvikling samt 
innovation og produktudvikling



MEDARBEJDERWORKSHOPS- STRATEGISK MÅL 1  
UDDYBENDE PERSPEKTIVER PÅ TVÆRS AF DE TO WORKSHOPS (II)

Strategisk fokusområde 1: Virkelighedsnære studie- og læringsmiljøer via Labs og praksisnær 
pædagogik

• Styrke virksomhedsinddragelsen - fx via Hackatons, projektsamarbejder, brug af relevante 
eksterne tech-Labs og øget inddragelse af alumner som ressourcepersoner

• Formalisere KEAs set-up ift. etablering af case-samarbejder – fx via fast ressourceperson 
• Udbygge kendskabet til praksis i brancherne – bl.a. gennem mere stringent indhentning af 

viden/data – både fra praktikevalueringer, jobannoncer/jobprofiler og løbende dialog ifm. 
projektsamarbejder o.l.

• Øge samarbejdet mellem deltid- og fuldtidsprogrammer – fx via integration af cases fra 
Kompetence i fuldtidsundervisning

• Bringe transferbegreb i spil til at bygge teori op på baggrund af konkrete cases med eksterne 
samarbejdspartnere, der afspejler det tværfaglige samarbejde, som de studerende møder i 
virkeligheden

• Udbygge muligheder for test af prototyper i en virkelighedsnær kontekst – fx gennem etablering 
af fysiske udfoldelsesmuligheder der mimer praksis 

• Transformation af alle undervisningslokaler til Labs – som rum der faciliterer en særlig 
arbejdsform



MEDARBEJDERNES PERSPEKTIV - STRATEGISK MÅL 1
UDDYBENDE PERSPEKTIVER PÅ TVÆRS AF DE TO WORKSHOPS (III) 

Strategisk fokusområde 2: Inkluderende studiemiljøer og fællesskaber, der fremmer 
diversitet og forskellige talenter

• Læring gennem faglig sparring i undervisningen – også på tværs af faggrupper
• Labs som inkluderende læringsrum, der fremmer mangfoldighed og tværfagligt 

samarbejde samt giver mulighed for sammenfletning af forskellige kompetencer
• Fysiske læringsmiljøer, der stimulerer de studerende til faglig deltagelse og imødegår en 

divers studentersammensætning
• Afklare KEAs talent-tilgang med fokus på at udvikle og stimulere studerende til 

deltagelse i forskellige faglige interessefællesskaber med mulighed for at ”nørde 
igennem”

• Rette øget fokus på forskellige studerendes læringsforudsætninger samt tage højde for 
det i tilrettelæggelsen af undervisningen og ifm. gruppedannelse - mhp. stilladsering af 
de studerendes læring

• Campdage målrettet udvalgte målgrupper mhp. at nedbryde uddannelsesfordomme, 
stimulere interesse og øge diversitet i optag (fx camp målrettet piger vedr. it-teknolog)

• Citywalks og besøg på relevante brancherelaterede lokationer, med fokus på at have 
fingeren på pulsen ift. anvendelsen af teknologi, tværfaglige snitflader og arbejdsgange 



MEDARBEJDERNES PERSPEKTIV STRATEGISK MÅL 1
UDDYBENDE PERSPEKTIVER PÅ TVÆRS AF DE TO WORKSHOPS (IV)

Strategisk fokusområde 3: Iværksættermiljø, som stimulerer KEAs studerende til 
iværksætteri, innovation og produktudvikling

• Afholde en årlig Entrepreneurial Day på institutionelt niveau med det formål at eksponere 
KEA start-ups for nuværende og potentielle studerende og eksemplificere hvordan en 
start-up kan etableres på forskellige måder

• Dedikere og optimere fysiske rammer møntet på iværksættere, så miljø og atmosfære 
understøtter og stimulerer innovation og produktudvikling

• Afholde spørgetimer, hvor iværksættere kan få konkrete råd og vejledning indenfor 
relevante emner - fx patentrelaterede spørgsmål, CVR registrering, regnskabsførelse 
mv. - med inddragelse af relevante eksperter (fx jurist, revisor, forretningskonsulent mv.)

• Skabe synergi i samarbejder mellem iværksættere/Ignite og undervisningshold – fx i stil 
med projekt spilbaseret iværksætteri på MMD



LEDELSESWORKSHOP 1  

Investeringer i teknologi og læringsmiljø/Implementering af Labstrategi
• Supportorganisation for teknologi og læringsmiljøer
• Stærk og konstant kommunikation på tværs af organisat ionen og eksternt i forhold til processen, 

eksperimenter,samarbejder og læringsopsamling
• Værksteder og labs der har en standard der gør at virksomheder vil leje sig ind eller være medlemmer af.

Tættere samspil med virksomheder og afspejling af brancherne
• Man skal mærke professioner når man vandrer på Campus. Miljøet  skalmime professionerne - bredere end bare 

fysisk studiemiljø
• Tæt samarbejde med virksomheder som afspejler branchen og er frontløbere teknologisk

Diversitet i rekruttering og fremme af forskellige talenter
• Talent: implementering af fast iværksætteritilbud
• Rekruttering fra flere ungdomsuddannelser
• Faglig integration af den studerende - at den studerende føler sig som en del af et fagligt fællesskabe. At den 

studerende oplever fagene som spændende og at interessen for faget vokser med tiden
• Trivselssamta lerne med vores studerende  understreger vigtigheden af studiegrupper·både ift. det sociale men også 

som en vigtig faktor ifh. til faglig udvikling og integration



LEDELSESWORKSHOP 2 : POSTKORT FRA FREMTIDEN
HVORDAN SER DET UD NÅR VI ER LYKKEDES I 2025?

Strategisk fokusområde 1: Virkelighedsnære studie- og læringsmiljøer via Labs og 
praksisnær pædagogik
• De studerende møder opgaver fra virkeligheden i løbet af deres uddannelse og har rige 

muligheder for at samarbejde med både virksomheder, forskere og andre studerende og for at 
eksperimentere med bæredygtige forretningsidéer og koncepter

• KEAs dimittender er attraktive på arbejdsmarkedet og kendt for at levere innovative og 
værdiskabende løsninger samt have tværfaglige samarbejdskompetencer og relevante hands on 
erfaringer

Strategisk fokusområde 2: Inkluderende studiemiljøer og fællesskaber, der fremmer 
diversitet og forskellige talenter
• KEAs studiemiljø er kendetegnet ved at være en divers og kreativ legeplads, med udbytterige 

talentprogrammer og optimale muligheder for fagligt samarbejde – også på tværs af uddannelser
• De studerende oplever at blive mødt af ét KEA, hvor administrative processer spiller smidigt 

sammen og brugeren er i centrum ud fra en helhedsorienteret tilgang

Strategisk fokusområde 3: Iværksættermiljø, som stimulerer KEAs studerende til 
iværksætteri, innovation og produktudvikling
• På KEA har man fået en uddannelse, der ikke har en titel – og man kan få job på, at man har 

studeret på KEA



LEDELSESWORKSHOP 2: SKIBET ER LADET MED…
HVEM SKAL VI INDDRAGE FOR AT LYKKEDES MED MÅL 1?

Inddragelse:

• Undervisere og administrative medarbejdere i tæt dialog (ambitionen om ét KEA)
• Studerende: både potentielle, kommende, nuværende og alumner
• Kvalitet, Studieadministration og øvrige interne funktioner ift. relevante elementer
• Virksomheder
• Erhvervsskoler
• Andre uddannelsesinstitutioner der er gode til det, vi gerne vil blive bedre til – fx DTU
• Internationale frontløberinstitutioner – fx MIT/CDIO og École 42
• Business Hubs
• Erhvervsskoler
• Eksperter i inklusion og fællesskab
• Ledernetværk



STRATEGISK MÅL 2
• Studerende
• Medarbejderne
• Ledelsesworkshop 1
• Ledelsesworkshop 2



PERSPEKTIVER FRA DE 
STUDERENDES RÅD

• Bæredygtighed og grøn omstilling er særligt vigtigt at løfte 
strategisk 

• De studerende skal møde bæredygtige og grønne løsninger i 
alle aspekter af deres studie- fra nudging til affaldssortering 
over til kantines udvalg af madvare til valgfag og moduler om 
bæredygtige temaer på alle uddannelser. 

• Tydelig definition af begrebet bæredygtighed, som nemt kan 
forstås og kommunikeres 



MEDARBEJDERWORKSHOPS- MÅL 2 
OVERORDNEDE POINTER PÅ TVÆRS AF WORKSHOP 2A+2B OG FOKUSOMRÅDER (I)

• The whole institution approach – bæredygtighed tænkes ind overalt.

• KEA som living lab – plads til eksplorativ og nedefra-og-op tilgang til.

• Tværfaglige og tværsektionelle arbejdsfællesskaber om bæredygtige temaer
– Internt gennem samarbejde om fag, projekter, cases, labs mv
– Eksternt gennem partnerskaber med virksomheder og organisationer mv.

• De studerende skal inddrages som ressource.

• Vores mål og resultater skal kommunikeres.



MEDARBEJDERWORKSHOP – UDDYBENDE PERSPEKTIVER (II)

Strategisk fokusområde 1: Bæredygtighed i alle KEAs uddannelser

Hvordan får vi konkret bæredygtighed ind i KEAs uddannelser?
• Bæredygtighed i læringsmål og faste vurderingskriterier ved opgaver og projekter. 
• Tværfagligt lab for bæredygtighed – fælles ressourcer og faciliteter.
• Tværfaglige cases og valgfag med fokus på bæredygtighed.

Hvordan skaber vi forudsætningerne for at lykkes?
• Dele viden om bæredygtighed på tværs af KEA fx gennem deling af undervisermaterialer
• Bæredygtighedsambassadør eller -koordinator på hver uddannelse.
• Kompetenceudvikling af underviser i bæredygtige og cirkulære temaer fx, gennem efteruddannelse, 

konferencedeltagelse, praktik i virksomheder. 
• Fælles forløb og samarbejde på tværs af alle uddannelser for undervisere og studerende.
• Fokus på databaseret opgørelse af bæredygtighed for at undgå green-washing.



MEDARBEJDERWORKSHOP  – UDDYBENDE PERSPEKTIVER (III)

Strategisk fokusområde 2: Flere F&I-projekter indenfor teknologi og 
bæredygtighed

Hvordan får vi konkret flere F&I-aktiviteter inden for teknologi og bæredygtighed?
• Verdensmålene skal være en del af alle F&I-projekter.
• Indgå strategiske partnerskaber med organisationer og virksomheder inden for bæredygtighed.
• Idéer fra KEAs labs kan systematisk indsamles og skabes til F&I-projekter.
• Opstart F&I-projekter med afsæt i KEAs grønne omstilling (win-win).

Hvordan skaber vi forudsætningerne for at lykkes?
• Projektperioder for undervisere, hvor der arbejdes fuldtid på F&I-projekter.
• Afdækning af aftagervirksomheders problemer ift. bæredygtighed, teknologi og grøn omstilling.



MÅL 2 – UDDYBENDE PERSPEKTIVER PÅ TVÆRS AF DE TO WORKSHOPS (IV)

Strategisk fokusområde 3: KEA som bæredygtig organisation (mind-set og i praksis)

Hvordan gør vi konkret KEA til en bæredygtig organisation?
• Walk the talk fx vegetarisk/økologisk kantine, el-standere til biler, affaldssortering, bæredygtige 

indkøb, materialer og studierejser.
• Tydelig kommunikation af værdier, mindset og resultater.
• KEA som living lab – udvikl og afprøv bæredygtige løsninger.

Hvordan skaber vi forudsætningerne for at lykkes?
• Kompetenceudvikling af alle medarbejdere – et basis vidensniveau for alle. 
• Gør KEA til et centrum for bæredygtighed og grøn omstilling i uddannelsessektoren. 
• Opret et Green Office på KEA, som tager handling på studerendes grønne idéer.



LEDELSESWORKSHOP I - STRATEGISK MÅL 2

Bæredygtighed i alle KEAs uddannelser
• Hvordan forstår og ser vi bæredygtighed på KEA?

Definition og katalog over de mange mulige tilgange og forståelser. Udveksling på tværs
• Certificeringer  på uddannelserne: Kan være et varemærke for vores studerende,som de også kan sælge sig selv 

på. 

Flere F&I-projekter inden for teknologi og bæredygtighed
• Konkret output af projekter
• Skal indeholde konkrete løsninger som er anvendelige i virksomheder fra dag 1
• Skal der opstilles mål for, hvordan bæredygtige projekter indgår i porteføljen af projekter. Skal hvert 

programområde fx have et bæredygtighedsprojekt?
• PR - Hypping af KEA Bæredygtighedsdag: Invitation af virksomheder med FI-projektfremlægning samt studenter 

projekter

KEA som bæredygtig organisation (mindset og praksis)
• Bæredygtig  læringskultur
• Bæredygtig ressource anvendelse
• Praksisnær bæredygtighed: Studerende er med til  indsats energiforbrug



LEDELSESWORKSHOP 2 -POSTKORT FRA FREMTIDEN
HVORDAN SER DET UD NÅR VI ER LYKKEDES I 2025?

Strategisk fokusområde 1: Bæredygtighed i alle KEAs uddannelser
• De studerende får gennem deres uddannelser forståelse for bæredygtige 

problemstillinger og kendskab til bæredygtig produktion, som matcher (og skubber 
til) branchernes behov.

• Bæredygtighed er integreret i uddannelserne og deres læringsmiljøer og dermed 
implicit i alt, hvad vi laver. 

Strategisk fokusområde 2: Flere F&I-projekter inden for teknologi og 
bæredygtighed
• Fokusområdet bør bredes ud til at være F,I&U-projekter indenfor bæredygtighed, der 

kobler sig til teknologi, forretning og digitalisering.
• KEA skal være frontløber inden for bæredygtighed i branchen - også globalt set. 

Virksomhederne skal søge os som samarbejdspartner.
• KEA skal skabe strategiske partnerskaber med organisationer, universiteter, 

forskningsmiljøer, og vi skal åbne vores bygninger op til forsøg (living lab)

Strategisk fokusområde 3: KEA som bæredygtig organisation (mindset og 
praksis)
• KEA Zero – zero waste, zero CO2, 100% sustainable
• KEA skal have en bæredygtighedsafdeling.  

         



LEDELSESWORKSHOP 2 :SKIBET ER LADET MED…
HVEM SKAL VI INDDRAGE FOR AT LYKKEDES MED MÅL 2?

Inddragelse:

 Studerende / DSR
 Undervisere / øvrige ansatte / CSU 
 Brancheorganisationer
 Uddannelsesnetværk
 Fonde
 Ministeriet
 Virksomheder, startups
 Universiteter og andre uddannelsesinstitutioner (også internationale)
 Internationale organisationer
 Fremtidsforskere og filosoffer
 Innovationsnetværk, GTS’ere
 Nordplus
 Lokalsamfundet, borgerorganisationer, NGO’er
 Kommunen og Nørrebro lokaludvalg



STRATEGISK MÅL 3
• Medarbejderne
• Ledelsesworkshop 1
• Ledelsesworkshop 2



MEDARBEJDERWORKSHOPS- STRATEGISK MÅL 3  
OVERORDNEDE PERSPEKTIVER PÅ TVÆRS AF  WORKSHOP 3A+3B (I)

• Vi skal være ét KEA – KEA efter- og videreuddannelse (bedre integration 
og nyt narrativ)

• Hybrid  og blended er en af forudsætningerne for at opnå vækstmålene. 
Det skal være noget vi er – ikke gør. 

• Behov for kompetenceudvikling af undervisere. Indarbejdes i 
adjunktforløbet og efteruddannelse af lektorer

• Det skal være let tilgængeligt for vores undervisere at benytte de 
teknologiske værktøjer. 

• Mange kompetencer inhouse, så vi skal blive bedre til at arbejde på 
tværs, dele viden og netværk til gavn for udvikling af nye formater og 
indhold

• Vi skal igennem strategiske samarbejder blive branchernes foretrukne 
uddannelsesinstitution 

• Vi skal lære af vores samarbejdspartnere ift. professionalisme og 
kundefokus



MEDARBEJDERWORKSHOPS- STRATEGISK MÅL 3  
UDDYBENDE PERSPEKTIVER PÅ TVÆRS AF  WORKSHOP 3A+3B (II)

Strategisk fokusområde 1: Realisering af KEA udbuds- og vækststrategi

• Mange af de eksisterende efteruddannelser har stadig en lavere kendskabsgrad i markedet og har 
et meget større potentiale end vi realiserer lige nu

• Nyt narrativ: Vi skal være ét KEA – KEA efter- og videreuddannelse (bedre integration og nyt 
narrativ)

• Bedre narrativ om efter- og videreuddannelse på KEA. den værdi som det tilfører KEA og 
videreformidling af de gode erfaringer med at undervise på deltid

• Flere samarbejder og større integration: Fuldtids undervisere møder ’det aktuelle 
arbejdsmarked’ bl.a. gennem en bedre incitatamentstruktur. 

• Større integration af underviserne fra fuldtidsuddannelserne på Kompetence, vil (næste automatisk) 
sikrer en ny udvikling af relevante efteruddannelser.

• F&I-projekterne tager afsæt i konkrete udfordringer, så KEA udvikler aktuel* viden til målgruppen
*Dvs ikke nødvendigvis cutting edge viden, men den, der der skaber værdi for virksomheden

• Der er meget F&I viden, som vi kunne få glæde af for at kunne være support for Kompetence.



MEDARBEJDERWORKSHOPS- UDDYBENDE PERSPEKTIVER PÅ TVÆRS AF  WORKSHOP 3A+3B (III)

Strategisk fokusområde 2: Flere udbud i hybride og blended formater 

• Hybrid  og blended er en af forudsætningerne for at opnå vækstmålene. Det skal være noget vi er 
– ikke gør. Stor opbakning til mål om formattering i fuldt eller delvist online formater –
konkurrencesituationen fra de øvrige akademier gør, at vi må imødese udfladning eller 
omsætningsnedgang hvis vi ikke gør dette. 

• Digitale formater er i høj grad flipped classroom og lecture capture – det skal være standard – ikke 
niche. Netop asynkron læring kan fremmes i dette format.

• Korte eksperimenterende formater: Afprøvning af undervisning med nye teknologier AR, VR mv., 
enten som enkeltdele i længere uddannelser eller som enkeltstående forløb. Hvordan finder vi 
måder at gøre det og skalere det?

• Målgruppe: Opmærksomhed på udfordringer både blandt undervisere og i de respektive 
målgrupper. Kan vi tabe nogen? Eller bedre: Hvordan får vi alle med?

• Kompetenceudvikling og rammer:  Etablering af hybrid undervisningslokale på Kompetence -
inspireret af DANIA - oplæg til at undersøge formatet yderligere

• Nye funktioner til understøttelse af Hybrid og blended - skal læres og supporteres. ERFA grupper 
på tværs af uddannelserne og spydspidser

• En del af adjunktforløbet: kompetencer i blended learning for alle lektorer ville gøre det lettere ved 
at bidrage til deltidsuddannelser

• UV-materialer og metoder skal gentænkes til online-formatet
• Det skal være let tilgængeligt for vores undervisere at benytte de teknologiske værktøjer. Så "åbne" 

lokaler der er indrettet og tilgængelige også for vores timeundervisere. Prof assistance til fx design 
og prod. af video og andet materiale for at opnå et professionelt udtryk



MEDARBEJDERWORKSHOPS- UDDYBENDE PERSPEKTIVER PÅ TVÆRS AF  WORKSHOP 3A+3B (IV)

Strategisk fokusområde 3: Flere strategiske samarbejder
• Vi skal igennem strategiske samarbejder blive branchernes foretrukne uddannelsesinstitution 
• Strategisk proces for samarbejder med interessante partnere - Metafor: Dating..
• KEA arbejde med at få ændret bekendtgørelser vedr. fleksible forløb på AU område, så der ikke er så store 

bindinger og barriere for fleksible forløb tilpasset erhvervslivet.
• Teste markedsefterspørgsel ved at tilbyde ’kursusdage’, hvor virksomheder kan opkvalificeres i noget meget 

konkret. Mini-undervisning (2,5 ECTS)
• Viden hub / centrum for netværksarrangementer - fællesrum hvor branchen og uddannelsessektoren mødes og 

bliver klogere sammen

Forslag til potentielle strategiske samarbejdspartnere:
• Force Technology: de har allerede tilkendegivet de gerne vil være samarbejde med os. De har kæmpe ressourcer 

inden for LAB og ligger i spidsen af feltet. Tilsvarende organisationer har et behov som vi kan være leverandører 
på - gode studerende som kunne blive deres medarbejdere.

• Digital Akademiet som bliver et community inden for digital læring og udvikling ville kunne blive en af vores 
fremtidig samarbejdspartnere. 

• Faglige organisationer: fx. El-området med faste kurser etc. Noget lignende kunne måske etableres på de 
områder hvor der ligger lovmæssige efteruddannelseskrav.

• Efterudd. til etablerede strategiske partnerskabet i byggebranchen



LEDELSESWORKSHOP 1: MÅL 3
Realisering af udbuds og vækststrategi
• Undersøge behov for nye uddannelser som ÅU. Udvikling af uddannelser,som er retter sig mod grøn omstilling eks. • AU 

Energimanager
• Investering i udvalgte områder 1-2 år frem
• Organisering som understøtter aktiviteterne : Hvilken organisering understøller strategien?  Vi skal have den org. 

fortælling på plads, så det ikke bliver dem og os, men integreret Hvordan skal vi arbejde sammen? Det kræver fælles blik 
på kunderne

• Se EVU som 'sandhedens øjeblik’ i forhold tll fagligt indhold (relevans) på FTU

Blended og hybrid læring (fleksible formater) 
• Hybrid udbud bør vel også tænkes som samlæsning (som muliggøres gennem teknologi)
• Opkvalificering af undervisere, så nærværet fastholdes ved hybridt format
• Udvikle stærke afviklingskoncepter for hybrld undervisning

Flere strategiske samarbejder
• Trække strategiske virksomhedssamarbejder fra fuldtidsområderne tættere på videre og efteruddannelse I Interne 

akademier
• Underviserne med direkte ind i forhold til samarbejderne som faglige fyrtårne.
• Tæt samarbejde med GTS'S omkring udbud
• Synliggære deltidssporet for unge og deres forældre ved valg af ungdomsuddannelse



LEDELSESWORKSHOP 2: POSTKORT TIL FREMTIDEN
MÅL 3: HVORDAN SER DET UD NÅR VI ER LYKKEDES I 2025?

Realisering af udbuds og vækststrategi
• Alle vores fuldtidsuddannelser udbydes også som deltid, og vi har nået vores budgetmål på 150 mio årligt
• Vi er er ét KEA. Fuld organisatorisk integration mellem KEA og KEA kompetence. Alle undervisere kan og har 

undervist både fuldtid og deltid 
• Virksomhedsforløb som er skræddersyet og udbudt fælles af programmerne

Blended og hybrid læring (fleksible formater)
• Fuld samlæsning mellem fuldtid og deltid
• Vi kan undervise alle præcist hvor de er og på den måde de ønsker. Alle undervisningsformater virker godt og vi 

har nu kunder fra hele verden

Flere strategiske samarbejder
• Vores samarbejder med virksomhederne betyder at vi er bedre on-time/on-site læring og samle og give 

redskaber og værktøjer relevant for alle i de enkelte brancher
• Vi har etableret stærke samarbejder også til offentlige virksombeder som digitaliseringsstyrelsen mv, hvilket 

betyder at vi også tiltrækker og fastholder talent som der er rift om(undervisere, dimittender)



LEDELSESWORKSHOP 2: SKIBET ER LADET MED….
MÅL 3: HVEM SKAL VI INDDRAGE FOR AT LYKKEDES MED MÅL 3?

Undervisere
• Fortsat kompetenceudvikling  af medarbejderne i online læringsformater for at kunne være relevant 

udviklingspartner

Virksomhederne
• Indgangen til virksomhederne sker gennem brugerinddragelse. Vores undervisere har værktøjerne 

(designthinking mv.). Hvad er jeres udfordring? Hvilken viden er der brug for? KEA sørger for Hvordan 
ved hjælp af pædagogiske og didaktiske værktøjer

• Ramme sætning af vores egne videnområder er derfor vigtig og afgørende for hvordan vi afgrænser 
vores efter- og videreuddannelse

• Virksomhedernes opmærksomhed får vi via events, konferencer, arrangementer der følger vores 
videnområder og måden vi arbejder med det på. 

• Mere opsøgende virksomhed, så samarbejdet mellem private og offentlige virksomheder øges. 
• F&I projekter, hvor resultaterne formidles via Cross-branding af KEA og deltagende virksomheder 



STRATEGISK MÅL 4
• Studerende
• Medarbejderne
• Ledelsesworkshop 1
• Ledelsesworkshop 2



PERSPEKTIVER FRA DE 
STUDERENDES RÅD

• Alle slags partnerskaber med virksomheder er 
værdifulde for de studerende ift. at skabe netværk 
og få inspiration. 



MEDARBEJDERWORKSHOP - STRATEGISK MÅL 4
OVERORDNET PERSPEKTIVER (I)

Strategisk fokusområde 1
• Opsæt partnerskaber med klare rammer for roller og udbytte
• Fokuser på at løse konkrete udfordringer og behov i brancherne
• Fokuser på det KEA er virkelig gode til
• Opret partnerskaber med individuelle virksomheder/organisationer og med ”konglomerater”

(fx erhvervsklynger/brancheorg./mellem faglige siloer i branchen)

Strategisk fokusområde 2
• Undersøg virksomhedernes vidensbehov, og hvor de får viden, og tap ind i det
• Fokuser på det praksisnære og konkret problemløsning
• Hjælp underviserne med ”vidensdetektiver”, som finder og kommunikerer viden
• Forskellige og lettilgængelige formater: Fagspecifik PR, podcasts, konferencer, TEDtalk, 



MEDARBEJDERWORKSHOPS - UDDYBENDE PERSPEKTIVER (II)

Strategisk fokusområde 1. Eksterne strategiske partnerskaber og ekstern projektfinansiering

Principper • Opsæt partnerskabsmodeller med klare rammer for roller og udbytter
• Samarbejd om partnere på tværs af KEA: F&I, Labs, fuldtid, deltid, m.fl.
• Fokuser på det KEA virkelig er gode til, og tilbyd det i partnerskaber
• Målret vidensproduktionen og tag direkte afsæt i branchernes konkrete og lavpraktiske udfordringer og 

behov. Gør det til en styrke, at vi er både praktikere og akademikere
• Byg en sammenhængende, langvarig indsats ift. erhvervslivets behov

Med hvem 1) Individuelle organisationer
2) ”Konglomerater” (erhvervsklynger/brancheorg.)
3) KEA som bindeled ml. SMV og universiteter
4) Projekt mellem faglige siloer i branchen
Partnerskaber med fx:

• Brancheorganisationer (DI), erhvervsklynger: 
• SMV eller store spillere, Virksomheder med LABs
• Uddannelsesinstitutioner (over, under, samme niveau), Teknologisk institut.
• Erasmus, UNDP, Internationale partnere (udd./virks.), 

Om hvad Bygge nye løsninger sammen, løse konkrete udfordringer og behov, ny teknologi. 
Cases, praktik, F&I.

Udfor-
dringer

KEAs entry barriere. KEAs interne ressourcer. Virksomhederne får administrativt arbejde. 
Forskellige årshjul i KEA (semesterforløb) og virksomheder (problemløsning nu) 



MEDARBEJDERWORKSHOPS - UDDYBENDE PERSPEKTIVER (III)

Strategisk fokusområde 2. Øget omsætning af viden til studerende og erhverv

• Skab og omsæt ”viden” i bred forstand. Der er "viden som tekst", vs. andre former for 
viden, fx konkrete redskaber og knowhow. Mange undervisere er ikke akademiske, men 
metodiske og systematiske i det praksisnære. Hvordan omsættes det til F&I?

• Undersøg hvordan SMV indoptager viden. Hvor får de deres viden fra, og hvordan tapper 
man ind i det? Hvordan formidler man så til dem? Det er forskelligt fra branche til 
branche

• Udvid research om hvad virksomheder har brug for, inden kurser udbydes
• Tænk uddannelsesudvalget sammensætning og rolle som advisory board
• Virksomhedspraktik for undervisere (med lang anciennitet)
• Opret KEA "vidensdetektiver"/nyhedstjeneste, som hjælper med at deklarere den viden 

som allerede findes, og som er interessant for erhverv eller andre
• Leg med formen: Fagspecifik PR, podcasts, konferencer, TEDtalk



MEDARBEJDERWORKSHOPS - UDDYBENDE PERSPEKTIVER (IV)

Strategisk fokusområde 1. Eksterne strategiske partnerskaber og ekstern projektfinansiering

Principper for strategiske partnerskaber: 
• Opsæt partnerskabsmodeller med klare rammer for roller og udbytter
• Samarbejd om partnere på tværs af KEA: F&I, Labs, fuldtid, deltid, m.fl.
• Fokuser på det KEA virkelig er gode til, og tilbyd det i partnerskaber
• Målret vidensproduktionen og tag direkte afsæt i branchernes konkrete og lavpraktiske udfordringer og behov. Gør 

det til en styrke, at vi er både praktikere og akademikere
• Byg en sammenhængende, langvarig indsats ift. erhvervslivets behov
Med hvem: 1) Individuelle organisationer, 2) ”konglomerater” (erhvervsklynger/brancheorg.) eller 3) som bindeled ml. 
SMV og universiteter, 4) partnerskab mellem faglige siloer i branchen
• Fx brancheorganisationer (DI), erhvervsklynger, SM-virksomheder, Store spillere, Uddannelsesinstitutioner (over, 

under, samme niveau), Teknologisk institut, Erasmus, UNDP, Internationale partnere (udd./virks.), 
Om hvad: Bygge nye løsninger sammen, løse konkrete udfordringer og behov, ny teknologi. 
Cases, praktik, F&I
Udfordringer: KEAs entry barriere. Interne ressourcer, virksomhedernes administrative arbejde, forskellige årshjul i 
KEA/virks. 



LEDELSESWORKSHOP 1

Eksterne strategiske partnerskaber og ekstern projektfinansiering
• Fokus på at finde projekter der bidrager til KEAs uddannelser og brancher,så de ikke bliver opfattet 

som irrelevante
• Vigtigt med ekstern fInanciering at alle "resultater" kan bruges til undervisningen. At vi er

opmærksomme på eventuelle bindinger
• ERASMUS+ = masser af eksterne finansieringsmuligheder idet nye program,især for strategiske 

samarbejder med udenlandske partnere.

Øget omsætning af viden til studerende og erhverv
• Synliggørelse af impact er vigtigt for hele sektoren - både ifht videnomsætning og synlighed ifht

eksterne samarbejdspartnere, ministeriet osv
• Vigtigt at få udviklet nye typer af videnprodukter - det er blandt andet her KEA - og sektoren – har 

mulighed for at markere sig særligt og tydeligt i uddannelses og forsknings-landskabet
• Fokus på tilbageløb i uddannelserne af viden/findings i vidensprojekter + impact de kan give/giver 

ibranchen
• Vi skal vise internt, hvad ansatte får ud af at arbejde med F&I



LEDELSESWORKSHOP 2: POSTKORT TIL FREMTIDEN - MÅL 4
HVORDAN SER DET UD NÅR VI ER LYKKEDES I 2025?

Strategisk fokusområde 1. Eksterne strategiske partnerskaber og ekstern projektfinansiering
• KEA får partnerskaber med de 10 største (mellemstore) ift. KEAs pejlemærker
• KEA skal afklare, om vi producerer eller formidler viden for partneren. Fx:

– KEA producerer viden eller løser problemer med start ups/SMV
– KEA indsamler og formidler viden med virksomheder/aktører, der hvor kommercielle aktører 

løser virksomhedens komplicerede problemer bedre end KEA kan
– Partnerens udbytte er klart. Fx: 

– Virksomhederne kan rekruttere fra projektet i dag, eller 
– Virksomheden giver viden til KEA og får bedre uddannet arbejdskraft i morgen

Strategisk fokusområde 2 Øget omsætning af viden til studerende og erhverv
• Videndeling bliver større, når projekterne er teamets, og ikke personbåret
• Partnerskaber etableres på tværs af  KEAs uddannelser/områder
• Vi inddrager altid studerende, og vi ved hvordan
• Vi formidler vidensprodukter i flere formater, fx podcasts, webinarer til SMV (gratis for 

praktikvirksomheder)



LEDELSESWORKSHOP 2: SKIBET ER LADET MED….MÅL 4
HVEM SKAL VI INDDRAGE FOR AT LYKKEDES MED MÅL 4?

Strategisk fokusområde 1. Eksterne strategiske partnerskaber og finansiering
• GTS’er, brancheorganisationer, growth partnerskaber
• Vi deler laboratorier som fællesrum for virksomheder-undervisere-studerende
Etableringsfase:
• KEA afdækker virksomhedernes fremtidige kompetencebehov vha. analyse fra  KEAs 

praktikevaluering
• KEA indsamler viden om og lærer af andres udbytterige partnerskaber
• KEA etablere pilotpartnerskab med 4-5 virksomheder om win-win mulighederne
• KEA forbereder grundigt 1. møde med en potentiel partner, især ang. virksomhedens udbytte 

af partnerskabet
• KEA efteruddanner et korps af undervisere, der kan skabe eksterne relationer. Alle undervisere 

forstår, hvordan de gør.

Strategisk fokusområde 2. Øget omsætning af viden til studerende og erhverv
• Stærk og produktorienteret branding og markedsføring af resultater opnås i projekterne. Co-

branding af KEA & samarbejdende virksomheder.
• Salg:  Forløb på videre og efteruddannelse, Webinarer m. virksomheder og KEA, 

Morgenmøder, andre leveranceformer
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