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Disposition 

• Forhistorien 

– Professionsbacheloruddannelse i Socialt 

entreprenørskab ?? ? 

– Elementer i uddannelserne  

– Videncenterprogram 

 

• FoU-projekt om kortlægning af 

socialøkonomiske virksomheder i Aarhus 

•Projektdesign og foreløbige resultater 
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• Professionsbacheloruddannelse i Socialt 

 entreprenørskab søgt 2006 og 2011 

 ny ansøgning? 

• Moduler i uddannelserne: 

– Velfærdsinnovation i pædagoguddannelsen i 

Gedved/Horsens siden 2008 

– Modul i Socialt entreprenørskab under udvikling i flere af 

uddannelserne 

– Korte tværfaglige innovationsforløb  
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Forsknings- og 

udviklingsaktiviteter 

• Program om Socialt entreprenørskab og 

innovation – oprettet 2012 

– 3 projekter:   

–  Innovationsdidaktik og inklusion 

–  Studentervæksthuse og samspil med  

uddannelserne 

– Socialt entreprenørskab 

- Socialøkonomiske virksomheder i Aarhus  

- (i samarbejde med et projekt i Program om 

arbejdsmarkedet) 
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FoU projekt i VIA 

En kortlægning af de socialøkonomiske 

virksomheder i Aarhus, som arbejder med 

beskæftigelsesindsatsen for udsatte borgere, 

og en undersøgelse af virksomhedernes 

samarbejde med forvaltninger og jobcentrene. 

Undersøgelse vedr. virksomhederne: 

Elof Nellemann Nielsen og Esben Hulgård 

Undersøgelse vedr. jobcentre: 

Maja Juul-Olsen 
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FoU projekt - følgegruppe 

• Følgegruppe for projektet med repræsentanter fra  

 Beskæftigelses-forvaltning og jobcenter  

 De socialøkonomiske virksomheder 

 En forsker fra Center for Socialt  

 Entreprenørskab RUC 

Følgegruppen har givet respons på 

undersøgelsesdesignet, og får forelagt de 

foreløbige konklusioner i januar/februar 2013. 

I foråret 2013 fremlægges undersøgelsen på en 

konference for de involverede parter 
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Metode: 

Der gennemføres semistrukturerede 

kvalitative interviews med 

virksomheder og jobcentre. 

 
Er interviewet    

BOAS specialister 

Kulturgyngen 

FO-Aarhus 

Livsværkstederne 

Gallojob 

Gøglerskolen 

Kofoeds Skole 

 

 

 

Mangler                                  

Huset Venture 

Change Makers (Kaffegal) 

KK-Genbrug 

Opgang 2 

KlosterCaféen 

Appetitten 

Frida Kahlo Huset 

? ? ? 
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Spørgsmål til 

virksomhederne 

• Virksomhedernes formål  og forståelse af hvad det vil sige 

at være en socialøkonomisk virksomhed 

  

• Virksomhedernes økonomiske forhold og ansatte i 

henholdsvis ordinær og støttet beskæftigelse 

  

• Virksomhedernes demokratiske struktur; netværk, styring 

og medinddragelse 

  

• Virksomhedernes opfattelse af potentialer og barrierer i 

samarbejdet med jobcentrene 
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Spørgsmål til jobcentrene 

 

• Hvordan fungerer samarbejdet med de socialøkonomiske 

virksomheder 

 

• Hvilken rolle spiller virksomhedernes faglige ressourcer 

 

• Hvad karakteriserer særligt de socialøkonomiske 

virksomheder, styrker? 

  

• Evt. forslag til nye samarbejdsformer og fora   
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Teorigrundlag 

 Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? 

– EU’s forståelse af sektoren 

 

– Den danske forståelse 

•Center for socialøkonomi, National 

Civilsamfundsstrateg 

Hvad siger forskningen? 

EMES – Center for Socialt Entreprenørskab 

CABI’s undersøgelse 
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Finanslovsforliget 

Opmærksomhedspunkter: 

Sektoren er meget mere end virksomheder der 

har et beskæftigelsesmæssigt sigte 

Vigtigt at balancere de sociale og de 

økonomiske formål 

Faren for at en bestemt ny selskabsform bliver 

synonym med ”En socialøkonomisk 

virksomhed”  
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Foreløbige svar I 

• Forskellige opfattelser af hvad en socialøkonomisk 

virksomhed er 

• En vis grad af konkurrence mellem 

virksomhederne 

• Tæt samarbejde mellem få virksomheder om 

konktete tiltag 

• Netværk mellem virksomhederne prioriteres kun 

hvis der er noget i det 

• Aktivt brug af netværk som knytter sig til 

kerneydelsen 
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Foreløbige svar II 

• Mangfoldighed af virksomhedsformer 

• Stor tilpasningsevne/kreativitet/innovation 

• Fleksjob, ”skånejob” med løntilskud, 

opkvalificering og vejledning, 

virksomhedspraktik 

• Mangfoldighed af forretningsområder 

– Afsæt i målgruppens behov og virksomhedens 

særlige kompetencer 
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Foreløbige svar III 

• Virksomhederne er drevet med en meget høj 

grad af socialt engagement 

• De enkelte virksomheder har særlige 

forudsætninger for og kompetencer i forhold 

til målgruppen 

• En høj grad af medarbejderinddragelse som 

er tilpasset den enkelte borger 

– Er ofte ikke formaliseret 
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Foreløbige svar IV 

• Generelt har virksomhederne et godt 

samarbejde med forvaltninger og jobcentre 

– Vigtigt med ”kendte” kontaktpersoner , 

omorganiseringer og skiftende 

samarbejdspersoner er en barriere 

– Når der er involveret flere forvaltninger er der 

vanskeligheder 
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Foreløbige svar V 

anbefalinger 

• Aarhus kommunes strategi skal implementeres på tværs af 

forvaltningerne 

• Partnerskabsaftaler med længere løbetid kan styrke 

virksomhederne og dermed sektoren 

• Kommunen kan synliggøre de soc. økon. virksomheder og 

disses potentialer i forhold til de store 

erhvervsvirksomheder  

• Sociale klausuler er en mulighed 

• Kommunen skal bruge virksomhedernes kompetencer til at 

understøtte nye socialøkonomiske iværksættere 
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