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Projektafrapportering vedrørende ”Innovationsagenter der rykker” 

Alle projektets aktiviteter ligger dokumenteret på hjemmesiden 
www.iox.dk/innovationsagenter. Hensigten med denne side er således at opridse 
projektets formalia, samt at give henvisninger til, hvor dokumentationen kan findes på 
de forskellige undersider. 

• Projektejers navn: Roskilde Tekniske Skole, skolenummer: 265401 
• Adresse: Pulsen 10, 4000 Roskilde 
• Telefonnr.: 4630 0400 
• E‐mail: rts@rts.dk 
• Andre deltagere: Fodterapeutskolen, EUC Nordvestsjælland og CPH West 
• Område: Projektet vedrører Indsatsområde: EUD6281 

Formål og indhold 

Projektets formål har været i højere grad at få sat innovation på erhvervsskolernes 
dagsorden, således der skabes en fælles forståelse og fremadrettet kultur omkring det 
at tænke og arbejde innovativt.  

For at opnå dette har vi uddannet 24 innovationsagenter, der kan levere innovative og 
hermed værdiskabende resultater på skolerne. Projektet har kvalificeret de udvalgte 
deltagere til dels at facilitere og understøtte innovative undervisningsforløb, dels at 
indføre innovative rutiner og arbejdsgange på skolerne. 

Uddannelsen bestod af et teoretisk forløb af samlet 3 dages varighed, kombineret med 
et tredages praksisforløb. Derudover har der været en afsluttende konference. Til at 
varetage den teoretiske del af uddannelsen har vi ansat en ekstern konsulent, Lizzie 
Mærsk Nielsen, der tidligere har lavet et lignende forløb omkring AMU-uddannelserne. 
Vi tog udgangspunkt i KIE-modellen som allerede er tilrettet til gymnasieniveau. Der 
kan læses mere om indholdet i den teoretiske del her. 

Den praktiske del bestod af deltagernes selvvalgte projekter på - og på tværs af - 
skolerne. Projekternes målbeskrivelse kan findes her. 

Målgruppe 

Den primære målgruppe er de 24 deltagere. Deltagerne er udvalgt på tværs af 
skolerne, blandt lærere og teknisk administrativt personale. Deltagerne fordeler sig 
således: CPH West: 8, Fodterapeutskolen: 1, EUC Nordvestsjælland: 4, Roskilde 
Tekniske Skole: 11 

http://www.iox.dk/innovationsagenter
mailto:rts@rts.dk
http://www.maersk-nielsen.dk/publikationer/978-87-92324-34-4.pdf
http://iox.dk/innovationsagenter/proces01.html
http://iox.dk/innovationsagenter/eval02.html
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Den sekundære målgruppe er de øvrige lærere på afdelingerne, da det forventes, at 
uddannelse af innovationsagenter vil skabe synergieffekter og læringstransfer.  

Succeskriterier/resultater 

Vi har opnået følgende resultater med projektet:  

• Vi har udviklet et kort konkret kursusforløb for undervisere og administrativt 
personel på EUD, som kan sætte innovation på dagsordenen og fungere som 
eksemplarisk pilotforløb, der kan formidles til andre erhvervsskoler 

• De involverede skoler har fået øget fokus på innovation 
• En række relevante innovative projekter er blevet realiseret til gavn for både 

elever og lærere 
• Innovationsagenterne forstår og anvender i højere grad teori og metoder til 

udvikling af innovative projekter 
• Afdelingerne har i højere grad opnået en fælles kultur og sprog vedrørende 

innovation 

Tidsplan 

Projektet har strukket sig fra  1. september 2012 – 30. juni 2013. Der er blevet givet 
udsættelse på projektet til 1/12 2013. 

• Udviklings – og beskrivelsesarbejde starter (september 12 – oktober 12) 
• Uddannelsen inkl. hjemmeopgaver og innovationstiltag gennemføres 
• Oplæg og debat på FoU-konferencen 2013 (5.-6. februar 2013) 
• Erfaringsudvekslingskonference (maj 2013) 
• Opsamling, evaluering og afrapportering (maj 13 – juni 13) 

 

Yderligere info 

Kontakt projektleder Henrik Daugaard: hed@rts.dk 

http://iox.dk/innovationsagenter/proces02.html
http://iox.dk/innovationsagenter/eval03.html
http://iox.dk/innovationsagenter/konference.html
http://iox.dk/innovationsagenter/vaerkt01.html

