Kære studerende




Vil du gerne afprøve din faglighed i en konkret og virkelig case med en virksomhed, der har brug for
din hjælp?
Har du lyst til at bruge 2 x 3 timer på at arbejde i et team med andre studerende fra VIA, hvor I
stiller skarpt på, hvordan virksomheden kan udvikle sin idé i en social kontekst?
Og vil du være med til at skabe værdi for din profession og styrke dine faglige og personlige
kompetencer?

Så tag kontakt til Anna Katrine Fly Mathiasen på akfm@via.dk ‐ og tilmeld dig en af nedenstående
workshopforløb, der er en del af projekt InnoMatch, finansieret af EU‐programmet Interreg Øresund‐
Kattegat‐Skagerrak, og som foregår som et samarbejde med og faciliteres af Studentervæksthus Silkeborg.
Case 1: Lotte Stærmose er iværksætter brænder for indretning, der skaber værdi i en social kontekst. Lotte
har brug for dialog med studerende om, hvordan indretning i en social kontekst kan styrke livskvalitet,
læring og trivsel. Det kan både være lærer‐ og pædagogstuderende samt sygeplejerskestuderende, der kan
bidrage med deres viden og engagement i en to‐trins proces med workshop hhv. mandag den 30. oktober
kl. 12.30 – 15.30 samt tirsdag den 28. november kl. 13 – 16. Tjek: https://www.updesign.dk/.
Case 2: Janne Gaye har udviklet et puslespil, der kan være med til at skabe trivsel, læring og rehabilitering.
Janne har brug for en gruppe studerende, der i en tilrettelagt workshop kan gå i dialog med hende og
udfordre hende i forhold til lancering og brug af puslespillet i en social kontekst. Hun har brug for
studerende fra henholdsvis lærer‐, pædagog‐ og sygeplejerskeuddannelsen til at deltage i to workshops. De
foregår fredag den 27. oktober kl. 12.30 – 15.30 samt mandag den 4 december kl. 14 – 17. Tjek:
http://posture.dk/om‐posture/.
Der bliver serveret sandwich, noget at drikke og kage til kaffen under hver workshop – og du får mange nye
erfaringer og gode kontakter, som du kan skrive på dit cv. Det skærper dit blik på, hvordan du kan bruge din
uddannelse og faglighed bredt i forhold til både innovation og med at skabe værdi i en social,
læringsorienteret kontekst.
Skriv endelig, hvis du har spørgsmål. Det er lige op over, så vær hurtig med tilmelding!

