SUNDiværk
- EN SUND START PÅ ET INNOVATIVT ARBEDSLIV
Hvordan skaber man en iværksætterkultur på en professionshøjskole?

Fra professionsbachelor til innovativ iværksætter
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HVORDAN FÅR MAN FLERE IVÆRKSÆTTERE BLANDT
UNGE MED EN PROFESSIONSUDDANNELSE?
Det spørgsmål dannede grundlaget for udviklingen af SUNDiværk.
Hvert år forlader mange dygtige professionsbachelorer UC SYD med stor faglig viden og praktisk
kunnen. Langt de fleste af dem bliver medarbejdere i skoler, på sygehuse, i kommuner og mange
andre steder, hvor velfærdsstaten får gavn af deres kunnen.

Men der eksisterer også andre muligheder.

UC SYD’S DIMITTENDER KOMMER UD TIL ET
ARBEJDSMARKED I FORANDRING.
Velfærdsteknologi slår igennem. Korte ansættelser bliver mere normale. En undersøgelse fra
Uddannelses- og forskningsministeriet fra april 2019 viser, at antallet af nye iværksættervirksomheder startet af en person med en professionsbacheloruddannelse steg med 63 % fra 2009 til 2017.
Det er en del af UC SYD’s strategimål at uddanne dimittender, som kan fremme innovation og
professionsudvikling med fokus på fremtidige velfærdsudfordringer.

DANMARK HAR BRUG FOR IVÆRKSÆTTERE, SOM
BRUGER DERES FAGLIGE VIDEN TIL AT UDVIKLE NYE
IDÉER OG ÅBNE VIRKSOMHEDER.
Og for ansatte i private og offentlige virksomheder, hvor de kan udvikle innovative løsninger på
nogle af samfundets udfordringer. Med det udgangspunkt blev SUNDiværk sat i søen sommeren
2016.
Et partnerskab mellem Udviklingscenter Syd, Haderslev Erhvervsråd og UC SYD satte gang i
projektet med støtte fra Erhvervsstyrelsen og den Europæiske Socialfond. Partnerne har sammen
udviklet et undervisningsforløb for studerende på UC SYD.
Vi har mødt i alt 115 aktive og engagerede studerende, der enten som en valgfagsperiode
eller ved siden af deres studie har deltaget med entusiasme, kreativitet og mod.
Styregruppen har sammen med administrative medarbejdere og faste undervisere aktivt
styret og udviklet aktiviteterne gennem projektets 3-årige forløb med nye ideer som opfølgning på gamle, vejledninger og andre kvalificerede bidrag til planlægning, daglig drift og de
overordnede mål for projektet.

”Min idé er blevet mere
konkret. Og jeg har fået en
masse viden om, hvad det
er at være iværksætter.
Og jeg har fået en masse
værktøjer til at tænke kreativt.
Hvor er det forbløffende at se,
at man kan få så mange idéer
på et minut.”
Ida-Marie Röben, deltager
på SUNDiværk som lærerstuderende.
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PITCHWORKSHOP
Studerende med en god idé udviklet under deres uddannelse
deltog i en pitchworkshop, hvor de i løbet af dagen lærte om og
forbedrede deres pitch – og dermed også deres idé.

UNDERVISNINGFORLØB FOR
UNDERVISERE I INNOVATIV DIDAKTIK
Et kursus for undervisere på UC SYD, hvor de fik ny teori om innovativ didaktik og værktøjer til at udvikle deres egen innovative didaktik. Kurset forløb over to en halv dage. Mellem
undervisningsgangene skulle underviserne udvikle og implementere et undervisningsforløb
for deres studerende.

6 VALGFAGSFORLØB OG
4 TALENTFORLØB
SUNDiværk-forløbet handler om at klæde de studerende på til at tænke innovativt og
entreprenant. De har på den ene side øvet metoder til at idéudvikle, tænke entreprenant
og udvikle deres egne idéer og forretninger. På den anden side har de fået viden om alt
det formelle og uformelle om at udvikle deres egen forretning – for eksempel persontyper,
markedsføring, selskabsformer, skat og moms. Sidst men ikke mindst har de øvet pitch
og præsentationer af deres idé eller virksomhed igen og igen.
Valgfaget er et intensivt treugers forløb.
Talentforløbet forløbet over tre måneder, og de studerende har
taget det ved siden af deres normale studier.
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ARRANGEMENTER OG RÅDGIVNING HOS
HADERSLEV ERHVERVSRÅD
Haderslev Erhvervsråd holder løbende arrangementer for iværksættere.
Her er de studerende fra SUNDiværk blevet inviteret. De studerende kan også få gratis
rådgivning i forbindelse med iværksætteri. Studerende har deltaget i Haderslev
Erhvervsråds arrangement ”Dig og din idé” hvor deres forretningsidéer blev bedømt af et
dommerpanel.
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OVER HUNDREDE DELTAGERE

VIRKEDE SUNDIVÆRK?

Målet var at give mindst 100 studerende kompetencer inden for iværksætteri og entreprenørskab.
115 studerende tog SUNDiværk-forløbet.

“Forløbene inspirerer de studerende og giver dem værktøjerne til at
starte egen virksomhed.”
Analyseselskabet COWI’s evalueringsrapport.

NYE VIRKSOMHEDER
Målet var, at mindst 25 studerende efterfølgende skulle få CVR-nummer. Målet er ikke nået …
endnu. Indtil videre har 8 tidligere deltagere på SUNDiværk fået et CVR-nummer. Mange af de studerende vil gerne være færdige med deres uddannelse, før de starter virksomhed. Mange vil også
gerne have erfaring fra arbejdsmarkedet, før de starter virksomhed. Og nogle driver en deltidsvirksomhed med en omsætning på under 50.000 kroner, hvilket betyder, at de ikke behøver at oprette
CVR-nummer.

“... baseret på udsagn fra de studerende, finder vi det sandsynligt, at
flere sundhedsstuderende bliver selvstændige på sigt.”
Analyseselskabet COWI’s evalueringsrapport.
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NYE OG STÆRKERE SAMARBEJDER
SUNDiværk har været et samarbejde mellem tre partnere: UC SYD, Udviklingscenter Syd og
Haderslev Erhvervsråd. Derudover har SUNDiværk arbejdet sammen med Esbjerg Erhvervsudvikling om forløbene i Esbjerg. Det har styrket samarbejdet mellem de tre organisationer – til glæde
for alle parter og ikke mindst de studerende på UC SYD. Haderslev Erhvervsråd tilbyder rådgivning
til de studerende og indbyder studerende til deres arrangementer med netværk og om iværksætteri. Udviklingscenter Syd har sikret undervisere med stor indsigt i iværksætteri.

” Erhvervsrådets aktiviteter understøtter, at flere studerende bliver en
del af et iværksættermiljø, samt at der efter undervisningsforløbene bliver fulgt op på de studerendes arbejde med deres idéer.”
Analyseselskabet COWI’s evalueringsrapport.

”Det er vores vurdering, at undervisningen har været af høj kvalitet, og
at de studerende har oplevet en stor udvikling, faglig såvel som personlig, som følge af undervisningsforløbet. Projektets effekt er godt forankret hos de studerende, som typisk arbejder videre med deres idé efter
forløbene.”
Analyseselskabet COWI’s evalueringsrapport.
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MILLE BLEV SELVSTÆNDIG
HALVANDET ÅR EFTER DIMISSION
Mille Jakobsen havde intet mål om at blive selvstændig, da hun tog
SUNDiværk som valgfag. Men hun fik øjnene op for, at det ikke var så
farligt. To år efter forløbet har hun startet egen virksomhed.
Langt fra alle studerende på SUNDiværk har været klar til at starte virksomhed med det samme.
Det betyder ikke, at de ikke tager læringen fra SUNDiværk med sig. Det gælder for eksempel Mille
Jakobsen, som tog SUNDiværk som valgfag i 2017.

Bruger elevatortalen

Med sig i baghovedet har hun blandt andet viden om skatte- og momsregler. Desuden fik hun meget ud af at øve sig i at holde elevatortale og pitch, som udgjorde en vigtig del af SUNDiværk.
”Det bruger jeg i min virksomhed nu,” fortæller hun.
Beauty by Mille er en hobbyvirksomhed, som hun kører ved siden af sit fuldtidsarbejde som kundeansvarlig på erhvervsdelen hos Norlys. Hun vil anbefale andre at gøre som hende og starte som
selvstændig ved siden af sit arbejde.

Fra SUNDiværk til bachelorprojekt

Selv om Mille Jakobsen først to år efter forløbet på SUNDiværk sprang ud som selvstændig, brugte
hun læringen fra forløbet med det samme. På SUNDiværk udviklede hun forretningsidéen til en
konsulentvirksomhed for politiet, hvor der er problemer med arbejdsglæde og fastholdelse. Den
problemstilling arbejdede hun videre med i sit bachelorprojekt. Og det gik godt.

To år senere – og halvandet år efter sin dimission som administrationsbachelor – er hun startet
som selvstændig sælger af skønhedsprodukter – under navnet Beauty by Mille.
Hun har aldrig gået målrettet efter at blive selvstændig og meldte sig til SUNDiværk for at lære så
meget som muligt. Men læringen fra SUNDiværk har påvirket hendes lyst til at blive selvstændig.
”Jeg fik åbnet øjnene for, at det ikke var så farligt at starte virksomhed,” fortæller hun.
Især blev hun inspireret af at høre studerende
fra andre uddannelsers idéer til virksomheder.
De havde helt andre idéer, end Mille selv havde
tænkt på, og det gjorde det tydeligt, at der er
mange muligheder.

”De andres oplæg var
superinteressante.
De gav inspiration til,
at man kan starte det,
hvis man har lyst,”
siger Mille Jakobsen.

”Der er nogle ting der er udfordrende, og det gør,
at man udvikler sig. Selv om jeg har fuldtidsarbejde
gør det noget ved en, at man er sin egen herre.
Jeg har frie tøjler til at vælge, hvordan jeg vil begå
mig med mine kunder og med mit team.
Jeg har fået en buffer i mit liv, og jeg kan drive det,
lige så vidt jeg vil. At kunne gå ud og sige, at jeg har
det her, og jeg er stolt af det, giver en energi,” siger hun.
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METTE STUDERER OG BYGGER SIT BRAND
En gammel drøm om at blive selvstændig blev vakt til live, da Mette Hansen, tog et SUNDiværk forløb. I stedet for at vente til hun er færdig med
uddannelsen, opbygger hun sin virksomhed, mens hun studerer og har
forpligtet sig med et cvr-nummer.
I stedet for at vente med drømmene til uddannelsen er slut, er Mette Hansen gået i gang med at
opbygge virksomhed med det samme. Mette Hansen læser ernæring og sundhed på UC SYD. Planen var egentlig at finde et job, når hun er færdig. Men et iværksætterforløb særligt for studerende
på UC SYD, SUNDiværk, vækkede en gammel drøm om at blive selvstændig til live.
Derfor er hun gået i gang med at opbygge grundlaget for sin forretning under uddannelsen.

”Jeg gør det, fordi det kunne være fedt engang at være selvstændig.
Og så tænker jeg, at min studietid kunne være en oplagt tid til at komme
i gang med at opbygge et brand, så jeg ikke først skal det, når jeg er
færdig,” siger Mette Hansen.

Hjælpelærer på iværksætterforløb

Hun blev så vild med tankerne om at blive selvstændig, at hun tog iværksætterforløbet,
SUNDiværk, to gange og sammen med sin studiekammerat blev hjælpelærer på forløb nummer to.
I virksomheden MentorMette ønsker hun at kombinere sin viden fra sin uddannelse i ernæring og
sundhed med sin egen viden om at etablere gode vaner.

"Jeg gør det for at kunne hjælpe nogen på min egen måde. Jeg kan
arbejde med vaner på den måde, som jeg selv tror på," siger hun.
En vigtig pointe for Mette Hansen er, at man ikke skal fokusere på de
dårlige vaner, men på de gode.
"Mange fokuserer på de dårlige vaner. Jeg fokuserer på at etablere
vaner. Man vinder noget ved at lægge fokus på noget, man gerne vil
have ind i stedet for noget, man gerne vil af med," siger hun.

Vil hjælpe til bedre liv

Virksomheden hedder MentorMette og målet er at hjælpe mennesker med at etablere gode vaner
og dermed komme til at leve det liv, som de drømmer om. Hendes mission er at finde ud af, hvordan mennesker kan leve bedre og sundere liv og bruge sin viden til at inspirere andre til at etablere
gode vaner, da de kan være med til at skabe en forandring.
Med en blog, en Facebookside og en YouTube-kanal giver hun gode råd og tips til, hvordan man
kan etablere gode vaner. Det kan være alt, for eksempel at få mere motion, arbejde fokuseret eller
bruge mindre tid bag en skærm. Og flere metoder kommer i spil. For eksempel at nudge sig selv.
Nudging bruges mest i samfundsmæssige sammenhænge, hvor små ændringer kan ændre folks
adfærd. En skraldespand, som ligner et basketball-mål, får for eksempel folk til at smide sit skrald i
skraldespanden i stedet for på jorden.

Hun har selv systematisk indarbejdet
en række gode vaner i sit eget liv.
"Men jo, selvfølgelig har jeg også
dårlige vaner selv," indrømmer hun
med et skævt smil.

En metode hun selv bruger med arbejdet med at opbygge sin virksomhed. Hun har nemlig skaffet
sig et cvr-nummer, som nudger hende til at tage sin virksomhed alvorligt.

”Det kunne jeg have ventet med. Jeg forpligter mig selv lidt mere.
Man holder sig selv oppe på det i stedet for at holde det i baggrunden.
Det gør det mere virkeligt,” fortæller Mette Hansen.

FAKTA
Du kan følge MentorMette på mentormette.dk,
facebook.com/Mentormette/ og på YouTube (søg
på MentorMette)
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DET SLUTTER HER.
Men ikke helt alligevel.
For SUNDiværk – og idéerne bag – lever videre med de partnere, som
har deltaget.
UC SYD

Videncenter for Sundhedsfremme ved UC SYD har medarbejdere, som har specialiseret sig i at
fremme innovativ og kreativ tankegang.
Konsulenterne Lone Oest og Ulla Pedersen arbejder med at styrke studerendes og færdiguddannedes innovative, kreative blik gennem afholdelse af workshops og undervisningsforløb og udfører
selv innovative projekter i samarbejde med praksis.
Arbejdspladser kan blive styrket af, at medarbejdere og ledere lærer at se og udvikle nye idéer,
som kan føre til nye arbejdsmetoder, nye produkter og måder at gøre tingene på. Kontakt Videncenter for Sundhedsfremme for mere information.
Kontakt Lone Oest for mere information: tlf. 7266 5253 e-mail: lool@ucsyd.dk

Udviklingscenter SYD

Udviklinscenter SYD udbyder løbende kurser i Iværksætteri og i mange af de kompetencer, som
er nødvendig for iværksætteri og innovation, for eksempel kommunikation, salg, økonomi og meget
andet. Udviklingscenter SYD kan også tilrettelægge forløb specialtilrettelagt til virksomheder.
Se mere på www.udviklingscentersyd.dk

Haderslev Erhvervsråd – HER

Haderslev Erhvervsråd tilbyder løbende vejledning og rådgivning af de studerende, som har taget
SUNDiværk – og til alle andre i Haderslev Kommune, som har en idé om at starte op som selvstændig erhvervsdrivende.
Derudover tilbyder erhvervsrådet løbende arrangementer og netværk for medlemmer.
Se mere på www.her.dk

” Jeg meldte mig til for at blive inspireret og lære at tænke på nye måder
i forhold til undervisningen. Og det blev opfyldt. Jeg har fået flere
strenge at spille på.” Niels Smedegaard, adjunkt på skatteuddannelsen
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