
Hvad var dit sidste eksperiment, og hvordan gik det? Det 
var en af de opgaver, som deltagerne på Start-up-dagen i 
Uddannelseslaboratoriet blev stillet.
TEC sendte 40 medarbejdere på Start-up dag i august. 
Her blev Uddannelseslaboratoriets baggrund og den 
eksperimenterende tilgang introduceret. Deltagerne 
arbejdede med, hvad det vil sige at eksperimentere, med 
hypoteser og med indholdet i de 5 programmer i Uddan-
nelseslaboratoriet. På start-up-dagene deltog der medar-
bejdere fra alle de 7 uddannelsesinstitutioner og UU, som 
deltager i Uddannelseslaboratoriet.
 

Vi henter inspiration 
I september mødtes partnerne – uddannelsesinstitutio-
ner og UU - for at indsamle og diskutere overordnede 
tiltag på en Strategisk Eksperimentbørs. TEC’s chefgruppe 
bearbejdede efterfølgende på en række temamøder 
disse tiltag og de udfordringer fra Baseline, som TEC skal 
arbejde med i første eksperimentrunde (indtil feb. 2013) 
– og fordelte de første ni eksperimenter.
Mulige samarbejdsflader og god inspiration blev hentet 
hjem fra et tværgående netværksmøde i oktober, hvor 
alle uddannelsesinstitutioner og UU igen deltog. 
Så var grunden lagt til at gå rigtig i gang med eksperi-
menterne og dermed træde ind i første fase i eksperi-
menthjulet, nemlig fastlæggelse af hypotese og planlæg-
ning af eksperiment
 

TEC sætter gang i ni eksperimenter
I november afholdte hvert program en hypotesework-
shop, hvor deltagerne arbejdede med udfordringer og 
beskrev de første hypoteser til eksperimenter. De er nu 
ved at blive konkretiseret, og eksperimenterne er ved at 
tage form, så de er klar til test – lige om lidt! TEC sætter 
gang i ni eksperimenter.
For at støtte op om både de konkrete eksperimenter og 
om udbredelsen af ”den nye eksperimenterende måde at 
arbejde på” har TEC haft 16 eksperimentambassadører på 
første modul i en længere kursusrække for ambassadører. 
Ni ambassadører står klar til næste forløb.

Fuld gang i  
Uddannelseslaboratoriet

I december har vi skrevet eksperimentbeskrivelser og 
planlagt eksperimenter og i januar 2013 forventes ekspe-
rimenterne at gå inde i eksperimenthjulets anden fase, 
nemlig Udførelse af eksperiment.

Vi ønsker alle eksperimenterne held og lykke og ser 
spændt frem til resultaterne.

Der har været mange aktiviteter, og der er nu fuld gang i Det erhvervsrettede uddannel-
seslaboratorium på TEC!
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Koordinatoren for Uddannelseslaboratoriet på TEC, Jette 
Nossell, er med til at konkretisere laboratoriet og den 
eksperimentelle tilgang.  Hendes opgave er at sikre, at de 
strategiske overvejelser i direktion og chefgruppe bliver 
konverteret til eksperimenter i TEC’s afdelinger. Jette Nos-
sell understøtter eksperimenterne fra start til slut og sikrer 
overblik og status over TEC’s eksperimenter og Uddannel-
seslaboratoriets aktiviteter. 
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TEC’s ni eksperimenter
Program 1: Kompetencer i verdensklasse
1. Innovation og Praktikum - Maler
2. Innovation – SSIT
3. Talent og motivation – HTX
4. Talent og motivation – tværgående
5. EUX – profil og kompetencer

Program 2: Nye samspilsformer ml. uddan-
nelse og erhverv
6. Uddannelsesplanlægning og praktikmål - SKP
7. Praktikpladskoordination - Aviation

Program 3: Den eksperimenterende organisa-
tion
8. Teamudvikling 
 
Program 4: Education on demand 

Endnu ingen planlagte eksperimenter

Program 5: Nye Karriereveje
9. Undervisningsbaseret gruppevejledning

Læs mere om eksperimenterne og hvad der sker fremover 
på Uddannelseslaboratoriets portal på Intranettet eller på 
hjemmesiden www.uddannelseslaboratoriet.dk

Opstartsmøder i august 2012


