
INNOVATION PÅ TVÆRS FORÅR 2016 

Innovationspartnere søges

980 studerende tilbyder samarbejde om 
tværprofessionelle løsninger



Innovation på tværs

Innovation på tværs er et studieforløb, som alle 
studerende på UCL deltager i for at udvikle 
kompetencer til at
•	 indgå i tværprofessionelt samarbejde
•	 arbejde med innovation og entreprenørskab
•	 inddrage teknologier i opgaveløsningen
•	 indgå i samskabelsesprocesser med borgere 

og samarbejdspartner.
Kompetencer, der er brug for i professionerne.

Hvor og hvornår foregår det?

Innovation på tværs er et forløb på tre uger, der 
afvikles i Vejle og i Odense. I foråret finder det 
sted fra den 29. februar til den 18. marts 2016.

Hvor mange deltager?

Der deltager 800 studerende i Odense og 180 i 
Vejle samt 34 uddannelsesfaglige medarbejdere.
I foråret deltager studerende fra følgende ud-
dannelser i Odense:
•	 Læreruddannelsen
•	 Ergoterapeutuddannelsen
•	 Fysioterapeutuddannelsen
•	 Pædagoguddannelsen
•	 Radiografuddannelsen
•	 Socialrådgiveruddannelsen
•	 Sygeplejerskeuddannelsen
•	 Administrationsbacheloruddannelsen

Samarbejde om innovationsprojekter

I Vejle deltager
•	 Sygeplejerskeuddannelsen
•	 Læreruddannelsen
•	 Socialrådgiveruddannelsen
Innovation på tværs udgør et tværprofessionelt og 
innovativt læringsmiljø, hvor læring også sker gen-
nem deltagelse i tværprofessionelle og innovative 
projekter.

Teams

Ved opstart vælger de studerende sig ind på  
konkrete projekter og arbejder med disse i tvær-
professionelle teams på 5 – 6 personer.

Temaer

Temaerne i foråret 2016 er som følger:
•	 Sundhedsfremme og forebyggelse
•	 Leg, læring og trivsel
•	 Aktivitet og bevægelse
•	 Rum for aktivitet
•	 Længst muligt i eget liv
•	 Kommunikation og medier
•	 Sociale og kulturelle aktiviteter i lokalområder
•	 ”På kanten” forebyggelse af social eksklusion 

af marginaliserede grupper
•	 Nye arbejds- og organisationsformer
•	 Socialt Entreprenørskab
Temaerne er udvalgt, så alle faggrupper har 
mulighed for at sætte deres faglige kompetencer 
i spil.



Har du lyst til at blive partner?

Sidder du i din dagligdag med udfordringer, som 
du gerne vil have nye løsningsforslag til, så er 
du sikkert den partner, vi søger til Innovation på 
tværs.
 Vi vil gerne ind i samarbejde omkring udfordrin-
ger, der er professionsrelevante, praksisnære og 
reelle. Det vil sige, at det skal være udfordringer, 
der ikke er noget kendt svar på og
nødvendiggør et tværprofessionelt samarbejde. 
Udfordringen skal kunne løses inden for tre uger 
af 5-6 personer.

Hvad kræver det?

Det kræver, at du er villig til at investere i samar-
bejdet med tid til selve forløbet, med faglig spar-
ring, og praktisk hjælp til aftaler med borgere, 
kolleger eller andre relevante personer.
Tidsforbruget vil i alt være ca. 10 - 12 timer i 
de tre uger afhængig af det konkrete projekt. I 
efteråret 2015 tilkendegav 79 % af partnerne, at 
tidsforbruget var mindre eller som forventet.
Timerne går til:
•	 Beskrivelse af udfordringen og afstemning af 

forventninger
•	 Præsentation af udfordring for de studerende
•	 Faglig sparring undervejs i forløbet ca. 5 timer  

inkl. indledende møde, hvor samarbejdskon-
trakt indgås med teamet

•	 Afrapportering fra team ca. 1-2 timer
•	 Dommerpanel ved afslutning af forløbet ca. 

2 timer
Der er som udgangspunkt ikke involveret øko-
nomi i projekterne med mindre, der skal indgå 
specifikke materialer eller lignende i løsningen. 
Det aftales i så fald i samarbejdskontrakten.

Udbytte af samarbejdet

Forhåbentlig kommer der brugbare løsningsfor-
slag ud af samarbejdet. Det skete for de fleste 
af partnerne i efteråret, hvor 24 % vil gøre brug 
af hele løsningsforslaget, 64 % vil gøre delvist 
brug af løsningen, og for 11 % af partnerne 
var løsningerne ikke brugbare. 79 % vurderede 
løsningerne som innovative.
93 % af samarbejdspartnerne var tilfredse med 
samarbejdet med de studerende under forløbet.
Studerende udtalte efter forårets forløb:  Det gi-
ver ansvarsfølelse og motivation af skabe ændringer 
for rigtige mennesker. Mette Christiane og Rikke, 
Vejle
En samarbejdspartner udtalte: Vi har været 
superglade for samarbejdet og er på ingen måde 
afskrækkede fra at gøre det igen. Vi har allerede ved 
flere lejligheder henvist til den nye viden, som vi har 
fået og nu kan dokumentere. Asger, baba - fædre 
for forandring

Kom godt igang

Når der er fundet et match mellem projekt og 
team, så vil de studerende kontakte dig og aftale 
et kort møde, hvor det bl.a. skal afklares:
•	 Forventninger til samarbejdet
•	 Praktiske aftaler om projektforløbet
•	 Samarbejdskontrakt
Det er afgørende for samarbejdet, at der er kla-
re retningslinjer, og forventningerne er afstemt. 
Derfor skal der udarbejdes en samarbejdsaftale, 
som skal underskrives af alle parter. Her indgås 
også aftaler om rettigheder, fortrolighed og 
andre afgørende forhold.



Blangstedgårdsvej 4. 5220 Odense SØ
Telefon 6318 3000
ucl@ucl.dk. ucl.dk

Vigtige datoer i 2016:

29. februar: Projekt præsenteres kl. 11-13 (cirka)
2. marts: Første møde med team
16. eller 17. marts: Afrapportering fra team
18. marts: Præsentation fra alle teams fra kl. 9-12

Næste skridt

Brug for at drøfte muligheder for at indgå i et 
samarbejde omkring konkrete udfordringer? Så 
er du altid velkommen til at kontakte:
Hanne Kallesøe
hakk1@ucl.dk tlf. 2363 6819

Kort fortalt om UCL

UCL udbyder uddannelserne til administrations-
bachelor, bioanalytiker, ergoterapeut, fysiotera-
peut, lærer, pædagog, radiograf, socialrådgiver og 
sygeplejerske.  
UCL faciliterer videre- og efteruddannelse inden 
for pædagogik, undervisning, socialt arbejde, 
sundhed og ledelse og stiller desuden læringsres-
sourcer, viden og kompetencer til rådighed for 
skoler og lærere.
Som vidensinstitution producerer og formidler vi 
forsknings- og udviklingsviden til gavn for frem-
tidens velfærd. UCL har ca. 8400 studerende og 
720 medarbejdere.  


