
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innovationsprojekt i samarbejde med lokale  
virksomheder, institutioner og foreninger  

 
 
 
Har du og din virksomhed en udfordring I gerne vil have unge, kreative mennesker til at 
hjælpe med at løse? Så deltag i et innovationsprojekt med elever fra 10. klasse på 
Sejergaardens Musikefterskole. I bidrager med en udfordring i virksomheden – af social, 
kulturel eller økonomisk art – I gerne vil have løst; vi udvikler idéer og løsningsforslag, 
som I kvit og frit kan anvende efterfølgende. Hvis du er interesseret, kan du læse mere 
om projektet i nedenstående projektbeskrivelse og se hvordan I tilmelder jer. 
 
 
Hvad går projektet ud på? 
I løbet af skoleåret gennemfører vi en række innovative projekter i faget ”innovation & iværksættelse”, hvor eleverne 
anvender deres kompetencer i konkrete forløb. For at skabe en så virkelighedsnær og reel ramme som muligt, 
inviterer vi i forårets projekt lokale virksomheder, institutioner og foreninger til at lege med og bidrage med ”rigtige” 
problemstillinger, som vi kan hjælpe med at komme med innovative løsninger på.  
 
Projektet afvikles over en 3-ugers periode i uge 3-6 2019 (se tidsplan s.3). 
 
Hvad skal vi som virksomhed bidrage med? 
I skal først og fremmest være ”det virkelige input” i projektet og bidrage med en aktuel udfordring eller 
problemstilling, som I ønsker en løsning på. Vi ønsker et tæt samarbejde med jer og en grundig afdækning af 
problemet, så de løsningsforslag vi sammen udarbejder kan anvendes i den virkelige verden og skabe værdi for jeres 
organisation.  
 
Hvilke udfordringer? 
Virksomhedernes udfordringer eller problemstilling kan være af kulturel, økonomisk og social art. Herunder er et par 
eksempler: 
 

Ex. Erhvervsvirksomhed: ”Vores aula er hjertet i virksomheden og det første sted kunderne møder os. Hvordan 
kan vi skabe en velkomst, der afspejler virksomhedens kerneværdier og viser hvad vi står for?” 

 
Ex. Institution: ”Vores beboere trænger til motion. Vi søger løsninger på, hvordan vores beboere kan få mere 
motion i det daglige med udgangspunkt i den daglige praksis vi allerede har?” 
 
Ex. Forening: ”Vi mangler unge frivillige til vores forening. Hvordan kan vi tiltrække nye unge mennesker og skabe 
commitment til vores foreningsliv?” 

 
… eller noget helt fjerde! Udfordringen tager udgangspunkt i jeres dagligdag og jeres udfordringer som virksomhed, så 
der er åbent for mange vinkler. Men det er vigtigt, at udfordringen er afgrænset i en målestok, der er realistisk for 
projektets varighed og omfang.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvad får vi som virksomhed ud af det? 
Som virksomhed får du kreative unge menneskers bud på, hvordan jeres udfordring kan løses. Der er i sagens natur 
ingen garanti for, at løsningsforslagene kan implementeres direkte eller kan omsættes til virkelighed med det samme; 
men vi kan love, at eleverne vil arbejde seriøst med projektet - og der vil uden tvivl komme refleksioner og 
overvejelser ud af projektet, som virksomheden kan arbejde videre med.  
 
Hvad indebærer et tilsagn for virksomheden? 
Et tilsagn indebærer, at man er indstillet på at stå til rådighed i projektperioden (se tidsplan s. 3) og 

• kan besøge skolen en aften og holde et kort oplæg 
• vil modtage elevernes besøg en formiddag  
• stå til rådighed for feedback i løbet af processen 
• besøge skolen til præsentationen  

 
Baggrund for projektet 
På Sejergaardens Musikefterskole ønsker vi at motivere eleverne til at indgå i samfundet som aktive medborgere og 
udvikle sig til forandringsskabende og innovative voksne i såvel arbejdsliv som personligt liv - til gavn og glæde for 
både sig selv og andre. Vi har derfor oprettet faget Innovation & iværksættelse, hvor eleverne udvikler innovative og 
entreprenørielle kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer til at iværksætte, 
lede og deltage i værdiskabende processer. Intentionen er, at faget skal styrke elevernes kompetencer til at omsætte 
ideer, drømme og tanker til handling. Eleverne lærer at forholde sig skabende og kreativt og styrke deres tro på at 
kunne være medskabere af deres liv og af samfundet – lokalt og nationalt, såvel som globalt.  
 
Har din virksomhed, institution eller forening lyst til at være med? 
Skriv eller ring til efterskoleleder Claus Frovin på clf@sejergaardens.dk eller 21643716.  
Tilmeldingen skal være os I hænde senest tirsdag 8. januar 2019.  
 
 

Vi glæder os til at høre fra jer J 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innovationsprojekt i samarbejde med lokale  
virksomheder, institutioner og foreninger  

 
Projektets tidsplan 
 

Introduktion 
Onsdag 16/1  
19.00-21.00 
 

Repræsentanter fra virksomhederne, besøger skolen og holder et kort oplæg om den 
udfordring, de søger en løsning på.  

• Eleverne får mulighed for at stille spørgsmål og  
• Eleverne inddeles i hold, der hver tilknyttes en virksomhed. 

Virksomhedsbesøg 
Fredag 18/1 
08.30-12.00 

Elevholdet besøger virksomheden med henblik på at  
• lave research 
• se nærmere på udfordringen 
• tage billeder 
• tale med medarbejdere 
• mærke virksomhedens sjæl   

Projektforløb 
Fredag 25/1 
Mandag 4/2 
Tirsdag 5/2 
Onsdag 6/2 
 

Eleverne arbejder på projektet 
• udvikling af løsning 
• projektudarbejdelse 

Alle dage 8.30-15.00 

Præsentation 
Torsdag 7/2 
08.30-15.00 

Eleverne præsenterer projektet 
• Præsentation for og feedback fra virksomhederne (10.00-12.00) 
• Åben udstilling for alle interessenter (kl. 13.30-15.00) 

 

 
 


