
  

ERHVERVSAKADEMI DANIA

Erhvervsakademi Dania i Skive har besluttet at arbejde med FN´s 17 
verdensmål. Det kræver at vi tænker innovativt i samarbejde med 
andre. Derfor har vi interesse i at bidrage til udviklingen af et fæl-
les innovationshus på tværs af uddannelserne, erhvervet og kom-
munen. Erhvervsakademi Dania bidrager bl.a. med et kommende 
aktionsforskningsprojekt, hvor forprojektet består af undersøgelser 
og aktiviteter, der danner fundamentet for aktionsforskningsprojek-
tet, der strækker sig over de næste 2,5 år. 

Aktionsforskning er en videnskabelig forskningstilgang, der skal 
bidrage til en forandring sammen med de mennesker/organisa-
tioner/virksomheder, som forandringen inddrager. Det vil sige, at 
den viden, der i forskningen opsamles, skal aktivt sættes i spil og 
bidrage til at kvalificere forandringen – i dette tilfælde udviklingen 
af et fælles innovationshus i Skive.

Dette dokument viser de foreløbige aktiviteter, der er foretaget i 
forprojektet frem til i dag samt en skitse over de aktiviteter, der er 
planlagt fremadrettet i aktionsforskningsprojektet.
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Herefter er der en klar udvikling der bygger videre 
på denne agenda helt frem til i dag, hvor vi har 
startet en udvikling ud fra FN´s verdensmål på 
tværs af uddannelse, erhverv og kommune. Herun-
der er illustreret den røde tråd – eller rettere den 
grønne tråd i udviklingen.

Hvad er det Skiveegnen skal samles om, hvad er 
det Skiveegnen har været gode til og hvilke erfa-
ringer er der på Skiveegnen, som der med fordel 
kan bygges videre på? Hvis vi kigger på en række 
handlinger indenfor grøn omstilling er det et fokus 
Skiveegnen startede det i 70érne med lavenergi-
byggeri.

Skives historie og fremtid
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FN’s Verdensmål

Circularity City

Big BlueGenbyg dataGenbyg Skive

GreenLab

Energifonden Skive

RENT LIV

Energibyen Skive

Lavenergibyggeri i Solhaven
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Skive Kommunes udkast til Energi/
Bæredygtighed/Strategi 2029, 
hvor målet er at blive selvforsy-
nende i Skive i 2029. Skive Kom-
mune vil fortsat gå forrest og vise 
de gode eksempler på, hvordan 
grøn omstilling kan foregå. Men 
som de siger, kan de ikke gøre det 
uden virksomhederne og borgerne 
i Skive Kommune. 

Det er en fælles indsats. Her 
handler det om meget mere end 
energi. Det handler om bæredyg-
tig produktion og forbrug i bred 
forstand. Derfor arbejder Skive 
Kommune strategisk med FN´s 
verdensmål i alle deres strategier.

Skive kommune - ny strategi

32
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Illustrationen viser de hovedaktiviteter forprojek-
tet til aktionsforskningsprojektet har bestået af fra 
januar 2018 og frem til i dag.

Forprojektets aktiviteter
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Undersøgelser: Tendenser og strategier

Etablerer samarbejde med SET

Div. interviews, undersøgelser og forskning
Arrangement
Forskningens døgn

Vækst- og Udviklingsstrategidag
Region Midtjylland

Oplæg og workshop. den 6.6.18 i samarbejde
med Region Midtjylland

Bearbejdning af data fra workshops

Interviews og bearbejdning af data
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Arrangement på tværs af uddannelse, kommune og erhverv d. 6. juni 2018
For at afprøve et relevant arrangement i det muligt kommende innovationshus, arrangerede Erhvervsa-
kademi Dania og Region Midtjylland en dag med oplæg og workshops under overskriften ”Fælles plat-
form for bæredygtig udvikling i Skive”. 
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Fælles platform
for bæredygtig udvikling i Skive 
 
 
PROGRAM FOR NETVÆRKSMØDE D. 6. JUNI 2018

Mødet foregår hos Eniig på Brårupvej 50, 7800 Skive
Parkering på Brårupvej 50 (via Viborgvej, da Brårupvej er spæret via Egerisvej) eller ved Rema 1000,
Brårupvej 58 via Egerisvej

10.00   Kaffe og forfriskning 
10.30   Velkommen
  Gregers Frederiksen, Bestyrelsesformand, SET
10.35  Formål og program
  Louise Vilsgaard, Ea Dania Skive 
10.40  Samarbejde på Skiveegnen
	 	 Peder	Christian	Kirkegaard,	Borgmester,	Skive	Kommune	
10.45  FN´s verdensmål og cirkulær økonomi
  Hanne Juel, Energi og Cirkulær Økonomi Team, Region Midtjylland og Sussi 
  Hørup, Ea Dania Skive  
11.00  Igangværende projekter indenfor cirkulær økonomi - 17 peptalks
	 	 Skive	Kommune,	uddannelser,	iværksættere	og	Starups
12.30  Frokost og netværk 
13.15  Co-working spaces – hvorfor passer det til næste generation på arbejdsmarkedet?
  Louise Vilsgaard, Ea Dania 
13.30  Workshop
	 	 Hvordan	ser	Skives	fælles	platform	for	bæredygtig	udvikling	ud	i	2020?
  Facilitator: Louise Vilsgaard, Sussi Hørup, Hanne Juel og Elinor Bæk Thomsen
  Rundvisning: Jess Christensen Thuen, Eniig 
15.00  Opsamling på workshoppen
  Hanne Juel, Region Midtjylland 
15.20  Næste skridt
  Louise Vilsgaard, Ea Dania Skive 
15.30  Tak for i dag

Arrangement

4
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Oplæg, peptalks og workshop den 6. juni 2018

Deltagerne var Borgmesteren, 
politikere, kommunen herunder 
Energibyen, Biblioteket, Nomi4s, 
Skole- og Dagtilbud, Kultur og Fa-
milieforvaltning, ungdomsuddan-
nelse, videregående uddannelser, 
studerende, iværksættere, star-
tups, virksomheder, GreenLab og 
SET.

Oplæg om FN´s verdensmål og 
cirkulær økonomi af Hanne Juel 
fra Region Midtjylland.
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Studerende fra Produktionstekno-
loguddannelsen på Erhvervsaka-
demi Dania Skive holdt oplæg om 
deres projekt ”Plast fra affald til 
værdi” som indgik som en del af 
deres eksamen.

Oplæg fra Erhvervsakademi Dania  
om undersøgelser og tendenser 
der peger på, at co-working spaces 
passer til den næste generation på 
arbejdsmarkedet. 
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Deltagernes bidrag i workshop-
pen. Alle noterede hvad de 
havde bidraget med til innova-
tionshuset set i bakspejlet fra år 
2020 på fire perspektiver: FN´s 
verdensmål, Personligt/ildsjæle, 
Lokale institutioner/virksomhe-
der samt Inspiration udefra og 
partnerskaber. 

 Herunder (på side 9 og 10) den 
bearbejdede tekst der opsumme-
rer alle skriftlige bidrag fra work-
shoppen samt et opsamlende 
bud på Innovationshusets vision 
og mission.
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Vision
          • Skive er kendt som kommunen, hvor ud
             dannelse, iværksætteri, erhverv og kom-
             mune er sammen om at skabe løsninger og 
             handlinger, der fremmer indfrielse af FN´s 
             verdensmål.

Mission
          • Vi etablerer et samlende og dynamisk
              innovationshus, hvor nye muligheder gri-
              bes og bliver omsat til handlinger, der
              skaber værdi både lokalt, nationalt og 
              internationalt.
          • Vi skaber innovation med FNs verdensmål 
             som fælles ramme for udvikling på tværs af 
             erhverv, uddannelse og kommune.
          • Vi tager afsæt i de samfundsmæssige ud-
             fordringer.

Viden og samarbejde
          • Bevidst samarbejde mellem uddannelse, 
              iværksættere, virksomheder og kommunen
          • Vidensdeling, hurtigere og bedre startups/
 innovation
          • Stærkt internationalt samarbejde
          • Facilitering af fællesskab og samarbejde
          • Kobling til borgerne

Det globale i det lokale
          • Samarbejde på tværs af det lokale, natio-
             nale og internationale
          • Helhedstænkning ved at koble den sociale 
             relation til
          • Ansvar, synergi, bæredygtighed, dannelse – 
             synliggøres via konkrete handlinger/
             koblinger
          • Udenlandske uddannelsesinstitutioner og 
             virksomheder inddrages til globale løsnin-
             ger
          • Mødet mellem forskellige kompetencer 
             (lokalt, nationalt og globalt)
          • Dating for nye typer af partnerskaber
          • Samarbejde med andre innovationshuse i 
              ind- og udland

Aktiviteter
          • Skabe forretningsmuligheder, ved at ændre 
              på måden vi producerer, agerer og forbrug-
              er på
          • Innovation i lokale virksomheder
          • Nye uddannelsesmuligheder og partnerska-
             ber
          • Forskning og udvikling
          • Kapacitetsopbygning, inspiration og fore-
             drag
          • Udvikling af grønne forretningsmodel-
             ler
          • Løvens grønne hule

Handlekraft og praksisnærhed
          • Showroom - best practice 
          • Showcases - re-cyclede & upcyclede mate-
              rialer (uddannelser og startups)
          • Hjælp til at kunne realisere fysiske protyper
          • Brug af bæredygtige og genanvendelige   
             materialer
          • Vise det gode eksempel - sortere eget af-
             fald, håndtere eget affald, affald=ressource

Gå all in
          • Forholder sig til FN´s 17 verdensmål og 
             udvikler derudfra
          • Videnscenter for implementering af cirku-
             lær økonomi og FN´s verdensmål
          • Foredrag om, hvordan andre bruger de 17 
             verdensmål

Hvad skal Innovationshuset fremme?
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Værdier

Vi skal ville det
          • Krav og sparring på at arbejde med de globale udfordringer 
             og fremme cirkulær økonomi
          • Krav og sparring på at ændre måden vi producerer, agerer og 
             forbruger på

Mangfoldighed
          • Der skal være mange forskellige slags kompetencer via
             virksomheder, iværksættere, studerende og kommune 
          • Der skal være udskiftning, etablerede virksomheder skal 
             videre, men stadig have tilknytning og inspirere de nye 
          • Et mødested med aktiviteter for studerende, erhvervsliv og 
             kommune

Fællesskab
          • Et fællesskab om at eksperimentere og udvikle det nye
          • Fokus på fællesskabet, et tværfagligt fællesskab, vilje til at 
             hjælpe hinanden på tværs, dele kultur - sammen kan vi mere

Åbenhed
          • Processer skal være åbne, så alle kan deltage på tværs af
             uddannelse, kommune og erhverv
          • Kompetencerne i huset skal være synlige og tilgængelige
 
Iværksætter mindset
          • Eksperimenterende
          • Learning by doing
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Illustrationen viser de aktiviteter der er planlagt i 
aktionsforskningsprojektet som Erhvervsakademi 
Dania bidrager med. Aktionsforskningsprojektet 
træder i kraft såfremt det bliver besluttet, at gå vi-
dere med udviklingen af et fælles innovationsmiljø 
i Skive.
Mht. de illustrerede aktiviteter er der forbehold 
for ændringer, da aktiviteterne skal tilrettelægges 
ud fra behov.
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Den fremadrettede proces

Brugerinddragelse og udvikling

Brugerinddragelse og udvikling



Har du interesse i at bidrage til aktionsforskningsprojektet, 
er du meget velkommen til at tage kontakt
Lektor
Louise Vilsgaard
Erhvervsakademi Dania
Mail: lovi@eadania.dk


