
Et fælles innovationsmiljø i Skive 
med fokus på FN´s verdensmål
på tværs af kommune, erhverv 
og uddannelse
Udsagn fra skoler, uddannelser, erhverv og borgere under 
arrangementet  Grøn Omstilling i Skive d. 20.9.18.
En del af aktionsforskningsprojekt ved Erhvervsakademi Dania Skive 
Louise Vilsgaard, Lektor.



Brugerinddragelse ang. 
ønsker og behov for et fælles 
innovationsmiljø i Skive med 
fokus på FN´s verdensmål. 
Infovæg med inspirations-
billeder af andre eksisterende 
innovationsmiljøer og plakat 
med FN´s verdensmål var 
med for at fremmede 
dialogen.



Vi vil også have det miljø lige som i de store byer. 
Der kan man også få råd og hjælp til at reparere og 
lave nye ting. Og så kan man prøve andre ting end 
det man kan derhjemme.
Vi kunne også mødes der og få lektiehjælp.

Mille, Amalie og Johanne, 8. kl. Friskolen Skive



Vi vil så gerne komme til Skive for at få adgang til et 
sted, hvor vi kan eksperimentere med teknologi, 
materialer og bygge nye bæredygtige ideer. Vi er i 
gang med at arbejde med FN´s verdensmål og vil 
gerne have et sted hvor vi kan være fælles om det.

5-6 kl. Hem Skole



Vi vil gerne have sådan et miljø, hvor vi kan møde 
nye kulturer fra andre lande og andre skoler. Lave 
sjove og udfolde os på nye områder.

Lærke og Maiken, 9 kl. Friskolen Skive



Vi lever i en tidsalder præget af tablets og IT-portaler. 
Der er behov for det praktiske og eksperimentelt 
arbejde!
Vi mangler fælles praktiske værksteder, være fælles om 
tingene – hellere et bedre end mange små. Et sted hvor 
elever der får ideer og starter det op på skolen, kan tage 
det videre i fritiden evt. i samarbejde med 
Ungdomsskolen. 
Fysisk aktivitet og innovation tæt på hinanden.
Husk Skive DNA.
Uddannelserne skal samarbejde om brobygningstilbud 
så vi ikke skal løbe til alt – bedre at samle det i et 
innovationsmiljø så eleverne kan prøve det af i 
virkeligheden. Synlighed og reklame kan være små 
eksperimenter i byrummet.

Jesper Bundgaard og Dennis Oth
Naturfagsundervisere, Friskolen Skive



Vi vil gerne prøve ting der er for dyre til selv at købe. Skolen 
skal tage os med. Vi er interesseret i dyrkning af planter og 
teknologi.

Mikkel Jensen og Morten Høy, 8 kl. Friskolen Skive



Vi vil gerne eksperimentere med teknologi. Jeg vil gerne leje 
mig ind i eget rum og have adgang til værktøjer, jeg udvikler 
selv VR teknologi. Jeg er interesseret i mekanik og har brug for 
et værksted.
Det kunne være fedt med aftenevents hvor vi alle kunne 
komme, det kunne være om kodning eller store virksomheder 
der viser hvordan de gør, så vi kan blive inspireret og lære 
noget nyt.

Marcus Dalsgaard og Emil Filtenborg, 10 kl. 
Kristian Gadegaard og Sebastian Fejerskov 9 kl. Friskolen Skive.



Vi vil gerne have adgang til faciliteter, der kan gøre 
undervisningen mere praktisk! – i gåafstand.
Vi har brug for bæredygtige ungdomsboliger med en 
profil!
Vi presser de unge tidligt til valg og det modarbejder 
innovation.

Lene Gade, Vicerektor, Skive Gymnasium og HF.



Jeg kunne ønske et sted hvor der ville være mulighed for at 
blive inspireret sammen med vennerne. Redigere videoer og 
have adgang til prof udstyr.

Ally Holm, Skive Gynmasium

Jeg kunne godt tænke mig et lokalt miljø hvor man kan opstarte
nye kreative projekter med professionelle instruktører. Det tror 
jeg også ville hjælpe med at skaffe flere unge tilbage til byen.

Clara, Skive Gymnasium

Jeg vil gerne have et sted, hvor der er professionelt udstyr så 
jeg kan dygtiggøre mig indenfor lydteknik og produktion og 
hjælpe lokale bands med at optage og udgive deres egen 
musik.

Jens Christian, Skive Gymnasium.



Vi har brug for værkstedsfaciliteter med 3D print, robotter mv. 
Hands-on. Lege med det og eksperimenterer. 
Et sted hvor vi kan møde erhvervet. Lave projekter med 
erhvervet. Få fingrene i det!!!

Henrik, Daniel, Monica, Michael og Niels. 
Produktionsteknologstuderende 1. sem. Erhvervsakademi Dania



Det ville være en drøm for mig at sidde i et kontormiljø og 
arbejde på kryds og tværs af brancher. Jeg kan også bidrage 
med viden og erfaring indenfor robotteknologi/el/automation.

Ivan Karlsen, selvstændig, IK Automation 



Jeg vil gerne et sted, hvor man kan få hjælp til de 
indledende faser af iværksætteri. 
Et værksted, hvor du kan komme hvis du gerne vil 
være selvstændig, men ikke kan komme på den 
gode ide. 
Alle har potentiale og gode ideer – der skal bare lidt 
hjælp til.

Rikke Sand, Skive Kommune



En vigtig del af et effektivt inkubatorprogram er, at der stilles 
gratis (billig) rådgivning omkring finansiering og funding til 
rådighed. Uden et sådant værktøj, vil mange gode ideer fra 
start-up´s, men også etablerede virksomheder, gå tabt og aldrig 
blive realiseret.

Charlotte Koch, 4greenArchitecture



Jeg kan se sådan et sted realiseret, hvor der er viden om 
bæredygtig byggeri og genbrug i byggeri i samarbejde med 
studerende.

Marinus Thordal-Christensen, Distriktschef Thermozell



Skive Kommune har alle muligheder for at udvikle en banegård 
ifm. bæredygtig udvikling og produktion – Hvis vi forstår at 
udnytte synergien ml. kommune, erhverv og 
uddannelsesinstitutioner og iværksættere – Det er 
innovationshuset AFGØRENDE for vil ske!
Innovationshuset kan lave synergien!

Erik Jørgensen, CEO, Upcycling Scandinavia.



Vi skal have et synergihus lige i midten af alt det fantastiske der 
spyder tests, iværksætteri og handlinger ud.

Hanne Juel, Udviklingskonsulent, Region Midtjylland



Jeg vil gerne være frivillig mht. at indsamle overskudsmad der 
kommer mennesker til gode for at bekæmpe madspild.

Ingrid Thomsen, pensionist, Skive



Skive er imponerende. Seriøst!
Det er for vildt, de ting I har gang i!

Anders Morgenthaler, filmmager, illustrator, investor, Klimatestamentet potcast


