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INNOVATIONSSTRATEGIEN

– Hvordan bidrager forskellige videninstitutioner til
innovation? Og hvordan forbedrer vi samarbejdet?
Giv dine erfaringer og ønsker videre til Danmarks nye
innovationsstrategi - og hent inspiration til, hvordan forskellige
videninstitutioner bidrager til innovation i virksomheder og i
samfundet.
Danmarks nye innovationsstrategi er ved at blive udarbejdet
med Uddannelsesminister Morten Østergaard i spidsen. Vi
skal øge samfundets innovationskapacitet. Og vi skal på ny
samtænke uddannelse, forskning og innovation, så vi kan
skabe nye løsninger på konkrete samfundsmæssige
udfordringer.
Et væsentligt element er at stille skarpt på, hvordan forskellige
videninstitutioner bidrager til innovationen i samfundet ved at

samarbejde. Hvordan samarbejder de med hinanden? Med
virksomheder? Med det offentlige? Og med andre aktører?
Og hvordan spiller uddannelse, forskning og innovation
sammen - set både fra videninstitutionerne og set fra de
andre involveredes perspektiv? Hvad er potentialet – og
hvor er udfordringerne?
Sammen med Uddannelsesministeriet inviterer vi en kreds
af erfarne ressourcepersoner, som kan bidrage med deres
erfaringer og ønsker. Vi ønsker at sætte spot på gode
eksempler på samarbejde. Vi ønsker at debattere erfaringer
om vidensamarbejde. Og vi vil gerne bidrage til den nye
innovationsstrategi med konkrete bud.
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PROGRAM
VELKOMMEN OG INTRODUKTION
Ved Merete Daniel Nielsen, REG LAB
Jesper Risom og Anders Ziegler Kusk, Uddannelsesministeriet
MOD ET STÆRKERE VIDENSAMARBEJDE I DANMARK
- BEHOV, MULIGHEDER OG BARRIERER
Vidensamarbejde er et emne, som bl.a. REG LAB har gennemanalyseret:
Hvordan matcher forskellige behov eksisterende rammer og samspilsordninger?
Hvordan bidrager videninstitutioner? Hvordan samarbejder de med virksomhederne?
Og med hinanden? Hvor er barriererne – og udfordringerne?
Ved partner Jens Nyholm, Iris Group
KONKRETE EKSEMPLER – SÅDAN BIDRAGER VI!
Forskellige videninstitutioner har forskellige muligheder og potentialer for at samarbejde
om vækst og innovation. Hør erfaringer fra:
·

Ny organisation og nye samarbejdsformer
Ved vicedirektør Keld Skovsgaard, Aalborg Tech College

·

De studerende som ressource - entreprenørskab og innovation i uddannelserne
Ved uddannelsesleder Ruben Krog, Vejle Handelsskole

·

Nye strategiske muligheder for professionshøjskolerne
Ved prorektor Nikolaj Lubanski, Professionshøjskolen Metropol

·

Innovation set fra DTU – erfaringer og udfordringer
Ved kontorchef Jan Eiersted Molzen, DTU

OM VIDENSYSTEMETS ROLLE OG POTENTIALE
– INPUT TIL INNOVATIONSSTRATEGIEN
Hvor langt er Uddannelsesministeriet kommet med innovationsstrategien?
Hvilke barrierer for vidensamarbejde har de kortlagt? Hvor er der – måske – et potentiale?
Ved Jesper Risom og Anders Ziegler Kusk, Uddannelsesministeriet
Replik fra direktør Betina Simonsen, Innovationsnetværket Livsstil, Bolig og Beklædning
INNOVATIONSSTAFET OM VIDENSYSTEMETS ROLLE OG POTENTIALE
Deltagerne bidrager med deres erfaringer og ønsker gennem en innovationsstafet om
innovationsstrategien. Stafetten består af tre forløb:
·

Hvad er de institutionelle barrierer for et øget samarbejde mellem
universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier – og det private
erhvervsliv og offentlige aktører?

·

Hvad er mulighederne for et styrket samarbejde – hvad er potentialet?

·

Og hvilke initiativer bør igangsættes for at styrke innovationskapaciteten?

OPSAMLING OG VIDERE FORLØB

STED: BREDGADE 43, STUEN A+B, KØBENHAVN K.
DATO OG TIDSPUNKT: 29. MAJ KL. 12.30-16.30
TILMELDING ER NØDVENDIG
– SEND EN MAIL TIL MERETE@REGLAB.DK
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