
Fra ny viden til ny virkelighed 
Forløbet planlægges i tæt samarbejde med jeres virksomhed. Vi tager udgangspunkt i virksomhedens udfordringer og tilpasser undervejs, 
så undervisningen altid knytter sig til praksisnær viden på baggrund af de eksisterende kompetencer. Samtidig er forløbet af en længde, der 
giver jeres virksomhed mulighed for at omsætte viden til praksis på den måde, der fungerer for virksomheden. 
Undervisningen sigter efter at give jer netop den viden, der er nødvendig for at omsætte viden til kompetencer og dermed skabe en 
virksomhedskultur drevet af digitale tiltag understøttet og ønsket af den øverste ledelse. Alt sammen drevet af seminarer, sparring med 
underviserne, arbejde med egne udfordringer, deltagelse og engagement i netværk samt én-til-én-sparring med eksperter samt i sam- 
arbejdet med studerende.

Digitale 
dagdrømme? 
Digital Ledelseskultur giver virksomheder kompetencer til at omsætte  
drømme til virkelighed.

”Kultur æder strategi til morgenmad”. Kultur er som et vandfald. Det starter oppefra og flyder ned. Derfor skal digitalisering ske via ledelsen. Digital 
ledelseskultur har til formål at afdække virksomhedens behov, identificere muligheder, vise jer værdien af digitalisering og skubbe jer i gang eller 
videre, instruere og kompetenceudvikle jer, så I selv bliver i stand til at løfte digitalisering ind i virksomhedens kultur og strategi.

Skal ejerleder, direktør eller virksomhedens ledelse have en 
digital indsprøjtning? 
Din virksomheds unikke kompetenceforløb koster 6000 kr.  
Læs mere og bliv inspireret til din digitale forretningsudvikling på www.digitalledelseskultur.dk

FAKTA: Digital Ledelseskultur er finansieret af Erhvervsstyrelsen og EU. Bag projektet står projektansvarlig UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole samt 
national projektleder Lifestyle & Design Cluster - de står i spidsen for et konsortium med en samling erhvervsakademier, erhvervsskoler, universiteter branche- 
organisationer, klynger og innovationsnetværk med flere, som alle har det til fælles, at de har massiv erfaring med digitalisering og ledelse.

Virksomhedens
ståsted

Viden til  
digitalisering

Virksomheds- 
seminarer

Kompetence- 
netværk

1 til 1  
vejledning

En afdækning  af virk-
somhedens kompetencer 
og ledelse for at fastslå 

muligheder og udfordringer 
for den enkelte virksomhed.

Virksomhedens øverste 
beslutningstagere tilbydes et 
ti måneders langt forløb, der 

skal sikre forankring af ny 
viden, som ved hjælp af tid og 
tillærte kompetencer skaber 

virksomhedens digitale kultur. 

I løbet af fem virksom-
hedsseminarer kobler vi 

virksomhedens udfordringer 
og potentiale med ny viden. 
Det er med andre ord her, vi 
begynder at fylde viden og 

ideer på virksomheden. 

Virksomheder med fælles 
udfordringer sættes sammen 

i et netværk. I netværket 
omsættes den nye viden til 
handling og udveksling af 

erfaringer, der bringer virksom-
heden videre i ønsket retning. 

Eksperter sparrer og ideud-
vikler én-til-én med virksom-

hedens beslutningstagere. Her 
tester virksomheden den nye 

viden og evnen til at implemen-
tere digitale løsninger afprøves.

Nysgerrig?
Kontakt en partner nær dig eller kontakt vores nationale projektteam her: www.digitalledelseskultur.dk
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Digitaliseringsforløb i Thy 

Mulighederne med digitalisering er mange, men det kan ofte være svært at vurdere hvor man skal 
starte, hvem der skal inddrages og hvad det kræver af ressourcer. Mulighederne spænder fra de helt 
simple løsninger, til de mere tunge – begge dele kan resultere i bedre overblik, 
besparelser, optimerede processer og vækst. Lav en plan for jeres virksomhed på dette forløb. 

Forløbet er sammensat af en blanding af input og diskussion om digitaliseringsløsninger, netværk 
med andre virksomheder, der ligesom jer vil digitalisere processer, samt 1:1 sparring hjemme i egen 
virksomhed.  

Med jer får I et overblik, over hvilke muligheder der er for jer, når det kommer til digitalisering af jeres 
processer i virksomheden – og rent faktisk skabe en forståelig og konkret 
digitaliseringsplan, med nogle klare mål og håndgribelige løsninger?

Tilmeld en leder og en medarbejder fra jeres virksomhed til digitaliseringsforløbet i Thy. 
Undervejs på forløbet skaber I selv en konkret pla,n for hvordan I vil implementere nogle digitale 
løsninger, så I ikke sakker bagud i forhold til konkurrenterne og udviklingen.

Er I afklarede på jeres potentialer og muligheder med 
digitalisering?

Hvad er digitalisering? 

Næste forløb starter op i april 2019 i Thy!
Ønsker du at vide mere om forløbet, kan du uforpligtende kontakte Thy 

Erhvervsforum: +45 97 96 30 90
eller projektleder Simon Brøndum: + 45 72 69 17 04

Digitalisering er en fælles betegnelse, der dækker over meget. Det kan forklares som «at sætte strøm 
til». Eksempler kan være simple såsom temperaturmålere, der sender elektronisk data til et program, 
hvorfra man let kan få et overblik over temperaturen, over en periode. Det kan også være løsninger, 
der opsamler målinger fra en proces på en maskine, ved hjælp af sensorer, der måler på forskellige 
faktorer såsom tryk, temperatur, luftfugtighed, hastighed, output og maskinstop. Målingerne kaldes 
data og denne data opsamles i et program, der giver et overblik, så du hurtigt kan sammenligne, 
hvorvidt forskellige faktorer påvirker hinanden og optimere processen ud fra fakta i stedet for mave-
fornemmelser.  
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