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Det Fleksible Kontormiljø 

 

Projektets titel 
 

Indretning af ’Det fleksible kontormiljø’ i Praksis- og Innovationshuset 

Initiativtager(e) 
 

Thomas Harsløf og Hanne Skov, Praksis- og Innovationshuset 
 

Formål 
 

At etablere, afprøve og tilrette et simulationsmiljø for et fleksibelt kontormiljø, 
der kan anvendes både til monofaglig og tværprofessionel undervisning. 
 
Med rummet vil vi opnå at studerende fra Socialrådgiveruddannelsen, 
Administrationsuddannelserne og Ergoterapeutuddannelsen har et 
simulationsmiljø til de fagområder og undervisningsaktiviteter, som berører 
samarbejdsrelationer, borgerbetjening, kontorergonomi og sagsbehandling. Pt. 
har de tre uddannelser ikke et tilsvarende simulationsmiljø. Vi forventer, at 
simulationsmiljøet kan træne og øve nogle af de kompetencer, som aftagerne 
forventer de studerende er forberedt på – fx at kunne håndtere at arbejde i et 
storrumskontor med forstyrrelser af forskellige art, mødeledelse med 
tværprofessionel deltagelse, kommunikation med borgere/ 
medarbejdere/kunder, viden om fysisk arbejdsmiljø, håndtering af 
konfliktsituationer mv.  
 
Simulationsmiljøet ’Det fleksible kontormiljø’ understøtter Metropols strategiske 
mål om, at de studerende skal træne og øve.  

Projektets indhold 
og leverancer 

Leverancer: 

 Opstille eksempler for hhv. monofaglig og tværprofessionel 
undervisningsforløb 

 Forslag til indretning samt indkøb 

 Afprøvning af rummet 
 

Succeskriterier Der afvikles tværprofessionel og monofaglig undervisning i rummet, som et fast 
element af uddannelserne fra E2018. 
I foråret 2018 drøfter projektleder og projektejer den videre implementering med 
de tre uddannelsesledere.  
 

Tidsplan 1. Udviklingsfase 1/6 – 1/11 2017 

 Udarbejde fire eksempler på undervisning, der kan foregå i rummet  

 Forslag til indretning og indkøb 
2. Etableringsfase 1/11 2017 – 1/2 2018 

 Indkøbs og indretningsfase 
3. Afprøvningsfase 1/2 – 1/5 2018 

 Simulationsmiljøet afprøves af ERG, ILF og ISA 

 2 pilotprojekter afprøves 
4. Evalueringsfase 1/5-1/6 2018 

 Arbejdsgruppen (projektejer, projektleder og projektdeltagere) 
evaluerer afprøvningsfasen og tager stilling til evt. ændringer.  
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 Der afholdes møder med uddannelsesledere mht. videre 
implementering. 

5. Implementeringsfase 1/9 – 1/11 2018 

 Simulationsmiljøet er klart til anvendelse i fuld skala fra 1/9 2018 – 
kan bookes fra F2018. 

6. Afsluttende evalueringsmøde november 2018 
 

Ressourcer & 
budget 

Se vedlagte timebudget for projektdeltagere og projektleder.  
Budget til indkøb 
Hjælp til indretning fra BYG? 

Organisering Projektejer: Thomas Harsløf, PIH 
Projektleder: Hanne Skov, PIH 
Projektdeltagere: Carsten Lærkholm (ISA), Jesper Hundebøl (ILF) og Christopher 
Kjær-Sørensen (IFE/ERG). 
Tekniker/It-didaktik: Jacob Hedegaard, PIH 

Forankring af 
projektet efter 
afslutning  

Vi forventer, at de tre uddannelser fortsat vil anvende rummet til såvel 
monofaglig som tværfaglig undervisning. Vi forventer også, at rummet kan bruges 
på det tværfaglige forløb på Metropol.  
Rummet kan også anvendes til EVU-aktiviteter.  

Bilag til projektplanen 

 Timebudget 

 Undervisning i Det fleksible kontormiljø 

 


