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1. Indledning 

Projekt ”Hul igennem til Nordjyske Virksomheder” er nu gennemført. Nærværende skrivelse er en 

opsamling på erfaringer og fremstillingen er en sammensætning af resultater fra de tre hovedini-

tiativer projektet er sammensat af. 

Det første initiativ – kulturværtprogrammet – er følgeforsket og resultaterne kan findes i bilag 1 

Den andet initiativ – erhvervsmentorprogrammet – er følgeforsket og resultaterne heraf foreligger 

kun i denne rapport 

Det tredje initiativ – proaktiv erhvervskontakt – er følgeforsket og resultaterne foreligger både her 

i denne rapport og der henviser yderligere til bilag 2., hvor Tue Mikkelsens redegørelse og evalue-

ring af projektet er bragt i fuld længde.  

Helle Grandt Aaen, UCN har bidraget som sparringspartner til projektet samt med dataindsamling 

via gennemførelse af fokusgruppeinterviews.   

2. Baggrund  

De seneste 15 år er antallet af internationale studerende på de videregående uddannelser i Dan-

mark steget kraftigt (Tange, 2010). Dette formentligt som følge af en øget globalisering på uddan-

nelsesområdet. I Nordjylland ser man også et arbejdsmarked som bliver stadig mere globalt. Ek-

sempelvis steg antallet af beskæftigede internationale borgere i regionen med 44 % i 2008, og har 

været stødt stigende siden. I 2014 var antallet af beskæftigede internationale borgere steget til 

13.509, hvilket vidner om en udvikling inden for internationale ansættelser i Nordjyske virksomhe-

der (Aalborg Kommune, 2015). Samtidig er det en udfordring for både offentlige og private virk-

somheder at finde kvalificeret arbejdskraft. Det er især de vækstfremmende brancher inden for 

ingeniørområdet, sundhedssektoren samt IT-sektoren, som mangler kvalificeret international ar-

bejdskraft. Men der tegner sig også et behov for at skabe internationaliseringsparate virksomhe-

der og organisationer i bred forstand i Nordjylland til gavn for udvikling og vækst i regionen samt 

på det globale plan. Udenlandsk arbejdskraft bidrager derfor til vækst og udvikling til gavn for den 

nordjyske økonomi. Ifølge International House i Aalborg har Vækstforum Nordjylland udtalt, at glo-

baliseringen i Nordjylland både fremmer konkurrencen og effektiviteten og desuden:  

”… kan arbejdskraft med international viden og erfaring yde et væsentligt 
bidrag til internationalisering i de nordjyske virksomheder og fremme ek-
sport. Udover at øge produktiviteten, fremmer globalisering også innova-
tionskraften. Derfor er international handel afgørende. I Nordjylland er 
der begrænset international orientering” (REVUS: 11) 
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Den begrænsede internationale orientering i Nordjyske virksomheder (og offentlige organisatio-

ner), samt en reel risiko for, at Danmark de kommende år vil opleve et fald i den generelle arbejds-

styrke, betyder at potentialet og behovet for international arbejdskraft øges ifølge udlændingeser-

vice (Rapport FremKom, 2015). Samme rapport fremhæver, at man i Nordjylland vil opleve det 

største fald i arbejdsstyrken frem mod 2018 på 4,4 %.  

Set i lyset heraf bør man blandt andet fokusere ydereligere på at fastholde den arbejdskraft, der 

allerede er i Nordjylland.  International House i Aalborg påpeger, at University College Nordjylland, 

Aalborg Universitet, samt andre uddannelsesinstitutioner i Nordjylland uddanner en stor gruppe 

af internationale talenter, en vigtig ressource, som i dag ikke udnyttes optimalt (IH, 2015). 

Der ligger et stort overset potentiale i disse internationale studerende, og der bør sættes ydereli-

gere ind for at ”bearbejde” virksomhederne (og organisationer i bred forstand i Nordjylland), så de 

i højere grad bliver opmærksomme på dette potentiale af international arbejdskraft. Disse inter-

nationale studerende kender ofte allerede til de nordjyske forhold, og sandsynligheden for, at de 

forlader landet antages at være mindre end når virksomhederne rekrutterer direkte fra udlandet. 

Det kan derfor være en besparelse for virksomheden på længere sigt.  Udenlandske studerende, 

som ikke finder arbejde, rejser ofte fra Nordjylland efter endt uddannelse og investeringen i disse 

kan ende med at blive en udgift, hvis ikke de fastholdes i Nordjylland. De internationale studerende 

er derfor en vigtig ressource, der kan sikre at Nordjylland får den arbejdskraft, som den har brug 

for, samtidig med, at arbejdskraften fastholdes i regionen, og investeringen i uddannelse af inter-

nationale bliver bæredygtig både for det offentlige og det private, samt for den studerende. 

2.1 Nuværende tiltag og indsatser for fastholdelse af International arbejdskraft  

I 2015 så Business Region North Denmark (BRND) lyset.  BRND er et samarbejde mellem Nordjyl-

lands 11 kommuner og Region Nordjylland med en vision om at skabe fælles vækst og udvikling 

for hele den Nordjyske region. De har 5 indsatsområder, hvoraf kvalificeret arbejdskraft samt in-

ternationalisering dækker 2 af de 5 indsatsområder. Herunder hører International House North 

Denmark, som arbejder med at forbedre Nordjyllands og de nordjyske virksomheders muligheder 

for at tiltrække og fastholde kvalificeret international arbejdskraft fra både ind-og udland. IH tog 

over efter det initiativ som hed STAY med samme vision som IH.  International House North Den-

mark er den regionale aktør, der binder offentlige og private virksomheder samt uddannelsesinsti-

tutioner i Nordjylland sammen om en fælles indsats for at tiltrække international arbejdskraft til 
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regionen. Disse aktiviteter er bundet op på nationale indsatser, såsom Expat in Denmark, Interna-

tional Citizen Service - ICS, Talent Attraction og Work in Denmark. Mange af initiativerne i den 

nationale indsats for at tiltrække og fastholde international arbejdskraft er primært rettet mod 

højtuddannede specialister. I takt med den øgede interesse på området, samt forestående akkre-

diteringer på mange uddannelser, har man skabt et forøget fokus på at undersøge den internatio-

nale dimension i Danmark – både på UC’ere generelt og på landets universiteter. 

2.2 Initiativer og indsatser for fastholdelse af International arbejdskraft på UCN 

Som nævnt ovenfor er en af de centrale aktører i forhold til uddannelse og fastholdelse af interna-

tional arbejdskraft professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN). UCN har 14 000 in-

ternationale studerende, der læser en hel uddannelse på en af de 19 engelsksprogede tekniske og 

merkantile erhvervsakademi- og professionsbacheloreuddannelser af 2 til 3,5 års varighed. UCN 

har flere søjler – blandt andet inden for sundhed og pædagogik, som oplever en stigende interna-

tionalisering, og påtænker at udbyde internationale uddannelser. Eksempelvis har det været på 

tale, at læreruddannelsen skulle udbydes på engelsk. Endvidere lægges der vægt på i  UCNs inter-

nationaliseringsstrategi , at UCN ved udgangen af 2016 fremstår som en af Danmarks førende in-

ternationale professionshøjskoler og som en synlig europæisk professionshøjskole – et university 

of applied sci-ences (UCN internationaliseringsstrategi 2014-2016: 2). Denne vision er med til at 

øge kendskabet til UCN globalt set, og på længere sigt med til at tiltrække kvalificeret udenlandsk 

arbejdskraft. Der er dog stadig lang vej i forhold til at nå denne vision.  Som en del af internationa-

liseringen på UCN er både ledelse og medarbejdere involverede i udviklingen af UCN som en in-

ternational institution, og der arbejdes på mange niveauer med de udfordringer og muligheder 

der er i forbindelse med at få internationaliseringen ind i hverdagen og lokalt forankret. De forskel-

lige uddannelser har ikke alle lige stor erfaring med det internationale arbejde, men UCN har dog 

et overordnet internationalt kontor samt internationale kontorer inden for hvert af de 4 hovedom-

råder, hvor det internationale kontor på business og Teknologi er det største med ca. 12 ansatte.  

Internationalt kontor på Business har også længst erfaring med de internationale studerende. Det 

ligger derfor naturligt at nærværende forskningsdesign tager udgangspunkt i Businessområdet, da 

initiativerne som danner baggrund for forskningen, er igangsat af internationalt kontor på Business 

og Teknologi.  Her arbejdes der allerede med flere fastholdelsesaktiviteter inden for UCN og busi-

ness. Blandt andet faciliteters intensivt dansk – 250 timer på 10 måneder på UCN, for internatio-

nale studerende. Endvidere undersøges der på Serviceuddannelserne i hvor høj grad UCNs 
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internationale uddannelser er internationale, hvor vilkårene for danske og internationale stude-

rende belyses. Dette initiativ er støttet af forskningsenheden ”Udsathed og Chanceulighed, og kø-

rer indtil udgangen af 2016.  Endvidere arbejder en del adjunkter – b.la.  fra marketing og export 

og Bygningskonstruktører  - med emnet som en del af deres lektoranmodning. Eksempelvis belyser 

Helle Arendt fra Export og Marketing gennem et komparativt studie, hvad årsagerne er til dårligt 

fremmøde blandt danske og internationale studerende.  

Udover initiativerne på Business og Teknologi, er der inden for pædagoguddannelsen fokus på im-

migranter, som potentielle studerende på UCN, og her er etableret et program -  FIF -  som forbe-

reder de nye danskere og giver dem formel adgang til at påbegynde uddannelse til pædagog. End-

videre har UCN et samarbejde med Silkeborg Højskole, hvor internationale studerende – både 

immigranter, flygtninge, og andre internationale – øger kendskabet til UCN ved et besøg og dialog 

med studerende fra Businessområdet, hvor rektor og den internationale chef på UCN også har 

været involverede. Anne Zakaria er primus motor for dette, og i marts kommer endnu et hold fra 

Silkeborg Højskole på besøg.  

I takt med de mange tiltag på UCN har vi brug for at danne et mere sammenhængende billede af 

årsagerne til, at de internationale studerende ofte forlader Danmark efter endt uddannelse, og 

hvem/hvad vi taler om i den sammenhæng. Endvidere er der brug for at belyse de mange forskel-

lige initiativer UCN har i forhold til det internationale område. I en undersøgelse udgivet af UFM 

(2015) påpeges det, at studerende ofte forlader Danmark på grund af jobtilbud uden for Danmark, 

et professionelt netværk uden for Danmark, samt et socialt netværk uden for Danmark 

Undersøgelsen har ikke undersøgt bevæggrundene; hvorfor de studerende forlader Danmark? Har 

de internationale studerende et reelt valg? Hvordan spiller baggrund, privatøkonomiske forhold 

og oprindelsesland ind her, og har de studerende en reel mulighed for at finde job.  

3. Projektets dele 

Projektets overordnede formål er at undersøge og vurdere erfaringer med at bygge bro mellem 

regionens erhvervsliv og de internationale studerende på UCN allerede i studietiden. Den tilkob-

lede forskning har til formål at øge kendskabet, og undersøge forhold, som gør sig gældende i 

forhold til fastholdelse af internationale studerende. Undersøgelsen skal danne baggrund for et 

dybere forskningsgrundlag på længere sigt på UCN, og tager sig derfor ud som et pilotinitiativ. 



  

University College Nordjylland 7/26 

3. 1 Projektets dele 

Selve projektet, som forskningen følger, tager udgangspunkt i en trebenet indsats igangsat af in-

ternationalt kontor på UCN gennem 1)Kulturværtprogrammet, hvor danske og internationale stu-

derende matches med det formål at fremme kulturel sensitivitet samt skabe et større lokalt net-

værk, 2)Erhvervsmentorordningen, hvor internationale studerende matches med en mentor fra 

erhvervslivet med det formål at skærpe både de internationale studerende og det Nordjyske er-

hvervslivs kendskab og samarbejdspotentialer, 3) Proaktiv erhvervskontakt, med det formål at 

skærpe kommunikationskanalen og det direkte samarbejde mellem UCN og det Nordjyske er-

hvervsliv i forhold til fastholdelse af internationale dimittender både i forhold til skærpelse af prak-

tik og studiejobs og mere permanente jobs efter endt uddannelse.  

4. Følgeforskningens genstande  

Eftersom projektets formål er allerede i studietiden at bygge bro mellem international studerende 

og erhvervslivet i region Nordjylland er følgeforskningens genstand at følge og vurdere om de tre 

indsatser i projektet fører til, at der skabes større kommunikation og kontakt mellem erhvervsliv 

og internationale studerende. En kontakt der gerne skulle føre med sig, at de internationale stu-

derende vælger regionens arbejdsmarked efter endt studie, men her i første omgang at de inter-

nationale studerende får mulighed for at vælge studiepraktikophold på virksomheder i bred be-

tydning i Region Nordjylland.  

Virkemidler i processen er at gøre de studerende mere jobparate gennem socialt og professionelt 

netværk og skabelse af flere praktik og studiejobs gennem kontakt til erhvervslivet.  

Følgeforskningens genstande er undersøgelse af den trebenede indsats som er beskrevet ovenfor: 

UCN Kulturvært, UCN Erhvervsmentorordning, Proaktiv Erhvervskontakt.  

Ved at følge de tre initiativer og undersøge betydningen af dem hver for sig og sammen i forhold 

til den overordnede målsætning – at fastholde flere internationale studerende i jobs i Danmark 

efter endt uddannelse – vil vi producere viden om hvordan de forskellige initiativer påvirker udvik-

lingen og hvilken betydning initiativerne tillægges af de involverede i forhold til at kunne og ville 

vælge regionens arbejdsmarked efter endt uddannelse.  
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Der vil i undersøgelsen lægges vægt på om der viser sig sideeffekter i form af fx kontakter til kul-

turlivet eller andre uddannelsesinstitutioner ligesom initiativer taget på andre UC eller erhvervs- 

akademier vil blive inddraget.  

5. Følgeforskning design  

Forskningsdesignet er bygget op af tre afgrænsede forskningsspørgsmål svarende til projektets tre-

benede strategi. Delresultaterne vil sluttelig blive analyseret i en helhed således at forskningen kan 

bidrage til viden under hvilke omstændigheder og med hvilket indhold og med hvilke elementer 

projektet understøtter fastholdelse af internationale studerende efter end uddannelse.  

Designet er en virkningsevaluering, som undersøger hvad der virker, for hvem og under hvilke om-

stændigheder. Virkningsevaluering betjener sig af programteorier, hvor hypoteser om sammen-

hænge mellem indsats og udbytte formuleres og efterprøves.  

Følgeforskningen vil arbejde med afsæt i følgende programteorier: 

Programteori 1 

Det antages at en guidet matchning mellem 1-2 internationale studerende og 1 dansk studerende 

vil skabe en tryg relation der danner udgangspunkt for gensidig kulturel forståelse med større kon-

takt mellem internationale studerende og studiejobs og netværk til følge.  

Programteori 2 

Det antages at erhvervsmentorordningen, hvor udvalgte internationale studerende matches op 

med mentorer fra virksomheder i regionen vil føre til et styrket professionelt netværk mellem stu-

derende og virksomheder.  

Programteori 3 

Det antages at en proaktiv erhvervskontakt vil føre til, at flere internationale dimitterende vil få 

job/praktik på en virksomhed i regionen 

6. Initiativ 1 – Kulturvært  

Det første tiltag tager afsæt i UCN’s kulturvært- initiativ med det formål at styrke de internationale 

studerendes lokale netværk under uddannelsen og fremme en gensidig kulturel forståelse og 
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udsyn med forventning om øget adgang til studiejobs og netværk til følge.  Ordningen går ud på, 

at 1-2 internationale studerende matches med en dansk studerende, som mødes en gang om må-

neden.  UCN afholder et opstarts/afslutningsarrangement for alle deltagende, og betaler for en 

”kulturpakke” indeholdende en række fribilletter til forskellige kulturelle arrangementer, som de 

studerende mødes omkring.  

6.1 Data 

Programteori undersøges ved indhentning af kvalitative data fra de deltagende studerende og de-

res danske makkere.  Formålet med at matche to internationale studerende med en dansk stude-

rende er jo at understøtte kulturudveksling og danne en platform for relationsdannelse. 

For at kunne undersøge dette har der været gennemført fokusgruppe interview med henholdsvis 

danske og internationale studerende. Dertil kommer resultater fra Base-line survey som indehol-

der både kvantitative og kvalitative batterier af spørgsmålskategorier. Til besvarelse af programte-

ori anvendes kun den første udsendte survey (juni 2016, Charlotte Bruun)  

6.2 Resultater  

Det kan siges at antagelser i programteori  1 om at guidet matchning mellem danske og internati-

onale studerende – understøttet med gratis adgang til kulturelle arrangementer – styrker det ind-

byrdes kendskab til hinanden og befordrer netværksdannelse blandt internationale studerende, 

hvilket kan verificeres.  For den fulde analyse og alle resultater se bilag 1: Re-discovering the Inter-

national Student Experience of Studying at UCN, Denmark (Miller, Zakaria 2016). 

De vigtigste fund – der kan pege fremad på yderligere udvikling af modellen er følgende: 

1. Matchingen sker i grupper i stedet for to-tre personer, da møderne bliver mindre sårbare over-

for aflysninger 

2. I rekrutteringsprocessen undersøges kemien mellem studerende der er matchet up, da dårlig 

kemi kan udpeges til at udgøre den største risikofaktor i forbindelse med at forlade initiativet.  

3. At internationalt kontor eller andre udarbejder en kort guideline med formulering af hvad der 

forventes at både gæst og vært 
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4. Rammefaktorer som sparsom fritid og travle kalendere kunne med fordel adresseres ved at 

synkronisere kalendere ved første møde  

5. At der er flere events hvor studerende har lige adgang til oplevelserne således at den symme-

triske relation kan understøttes. 

7. Initiativ 2 – UCN’s Erhvervsmentorordning 

Erhvervsmentorinitiativet blev etableret i 2015, og kørte i første omgang som et pilotprojekt på 

UCN, hvor udvalgte internationale studerende kunne søge om at deltage i initiativet. Følgeforsk-

ningen blev først inkluderet i anden omgang af initiativet.   Initiativet havde til formål at matche 

deltagerne op med en virksomhed fra regionen for at disse kunne få en fornemmelse af det danske 

arbejdsmarked og arbejdskultur i DK. Håbet var, at programmet da, ville have den effekt, at flere 

internationale studerende efterfølgende ville få større mulighed for at tage deres obligatoriske 

praktikforløb i DK i stedet for at tage praktikken i hjemlandet, hvor tilknytningen til UCN og Nord-

jylland formentlig svækkes, og hvor de studerende i mange tilfælde ikke får deres praktik kvalitets-

sikret på lige vilkår med de "nærliggende" praktikker. Internationale praktikker generelt er et om-

råde UCN skal blive bedre til at kvalitetsikre, som et led i ønsket og strategien for et øget 

internationaliseret UCN.  

Selve rammerne for initiativ 2 bestod i mentor/mentee opstartsprogram d. 20. og 27. April. 2016, 

hvor disse blev klædt på til at møde hinanden – bla. ved en introduktion af guides, som skulle øge 

den interkulturelle forståelse og kommunikation ud fra en forforståelse af disses baggrund og kul-

turer, hvilket forhåbentligt kunne øge refleksionen. Matchene skulle mødes 1-2 gange per måned, 

og forud for arrangementet havde der været en længere proces i gang med at rekruttere mentorer 

fra virksomheder. Derfor blev en del materiale udarbejdet, såsom mentor og mentee guides, pro-

motion materiale, etc.  

 

7.1 Programteorier 

Det antages at erhvervsmentorordningen, hvor udvalgte internationale studerende matches op 

med mentorer fra virksomheder i regionen vil føre til et styrket professionelt netværk mellem stu-

derende og virksomheder. 
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7.2 Data 

• 2 Fokusgruppe interviews med mentees d.  24 og 25 oktober 2016 

• 2 fokusgruppeinterviews med mentors (virksomheder) d. 7 og 10 november 2016 

• Data fra internationalt kontor  

7.3 Resultater 

Resultaterne er fremkommet gennem analyser af fokusgruppeinterview og gennemgås med afsæt 

i to perspektiver – der afslutningsvis danner udgangspunkt for anbefalinger til fortsættelse af pro-

jektet  

7.4 Perspektiv 1 – Mentees 

Der er foretaget to fokusgruppe interview med i alt 7 internationale studerende. Som før omtalt 

er alle internationale studerende blevet tilbudt at ansøge om tildeling af en erhvervsmentor. Så 

respondenterne har således været gennem en visitationsrunde og på den måde blevet godt be-

kendt med initiativ 2 og formålet hermed. Med afsæt i hvad det ”fylder” i fokusgruppeinter-

viewene vil fremstillingen af analysen følge temaer, der er dukket op i interviewene. Det drejer 

sig om 1) hvilket udbytte har respondenterne fået af en erhvervsmentor 2) forskellige måder at 

have en mentor på 3) betydningen af faglige og personlige kompetencer hos erhvervsmento-

rerne  

7.4.1 Udbytte af erhvervsmentor ordningen  

Alle respondenter har været meget glade for at have sluppet gennem nåleøjet og fået tildelt en 

erhvervsmentor. Det er dog bemærkelsesværdigt at respondenterne har hver deres vurdering af 

hvorfor det er godt og lærerigt at været koblet sammen med en erhvervsmentor. En fortæller at 

hun af sin erhvervsmentor er blevet opmærksom på, at som international studerende, og senere 

dimittend, er det klogeste at henvende sig til større og store virksomheder, idet disse som regel 

er internationalt orienterede.  En gennemgående fortælling er at direkte førstehåndskendskab til 

danske virksomheder indefra har været en meget positiv oplevelse og netop hvad de internatio-

nale studerende havde håbet på , der skulle ske. Her handler det om kendskab til det danske ar-

bejdsmarked og især til dansk virksomhedskultur – i al sin forskellighed. Flere fortæller at er-

hvervsmentoren har arrangeret besøg på flere virksomheder og på den måde forsøgt at komme 
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behov for førstehåndsviden i møde. Respondenterne er forbavsede over at erhvervsmentorerne 

har set det som en vigtig opgave at skaffe deres mentees et praktikophold, men er selvfølgelig 

glade for forsøgene.  

”A lot of mentor though that the programme is about helping am internship, like mine, he though 

originally the main purpose – but its honestly not my main point ( Fokusgruppe 1 , studerende)   

 

Det lykkes af flere grunde ikke for alle, da virksomhederne kan være for små eller uvante med 

praktikanter at det ikke ville give et godt udbytte for nogle af parterne. Der er også  forhold om-

kring økonomi der spænder ben for praktikordninger, da praktik er ulønnet og internationale 

studerende, som bekendt, skal arbejde 10 timer om ugen for at oppebære SU. Afslutningsvis er 

det kendskab til arbejdsmarkedet, regulering af arbejdsmarkedet og dansk arbejdskultur der har 

stået stærkest i respondenternes optik.  Det fremgår af interviewene at adgang til netværk gen-

nem mentorer også er højt værdsat, hvilke begrundes således:  

” because we don’t want have the network that danich students have already for internships, 

even if we apply here in Aalborg probably won’t get one because somebody’s friends daughter is 

also styding the same, they would rahter take her” ( Foksugruppe 1, studerende)  

 

Netværket drejer sig ikke kun om praktikophold, men måske mere om gennem netværk at have 

fået skabt deltagerbaner for senere besøg eller endog ansøgninger.  

7.4.2 Forskellige måder at have en erhvervsmentor på 

Der er en vis usikkerhed omkring rollefordelingen mellem mentor og mentees. Uklarheden dre-

jer sig om hvem der i relationen skal være proaktiv og sørge for møder og forberedelserne af 

dem. Her er billedet meget broget, hvilket fremgår af følgende citater: 

“She must have received them, my email, they're doing office hours so I.. But I have her number 

but I really don't want to text her or call her because I don't want to intrude, but I, just give her 

the space because I know she is busy and she is nice, it's not like she wants to ignore me or any-

thing, she is just busy” (Fokusgruppe 1, studerende) 

En anden fortæller: 

“it's completely difference starting from me because my mentor organized, he is really willing to 

do it.. I'm the one, I skipped one because of my problems not his, so he showed up in time, I had 

completely different experience with mentor and not like Y because mine is not experienced, it is 

his first time mentoring so he was confused of what to do at first as well. Our first meeting it just 
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like, because both of us don’t know actually know what we gonna get and what he should do so 

we spend few hours just talking and he asked me what I really want”. (Fokusgruppe 1, stude-

rende) 

Angående mødefrekvens er der også stor spedning. Nogle mødes en gang om måneden som pro-

grammet anbefaler, mens andre kun er mødtes en gang eller to. Begrundelser herfor angives som 

tidspres og usikkerhed om hvad erhvervsmentor ordningen har som formål.  

Som det fremgår af det afsluttende citat hersker der usikkerhed  både hvad angår proces og pro-

dukt: 

“I think the experience, that it doesn’t have to be like that way that the mentor is supposed to come 

up with like the dates of the meetings and with the program for the meetings but it should be 

somehow clarified so that the mentors and the mentees both know what to expect from each other 

and if the mentees are the one who is, let's say in charge and one who is supposed to set up the 

meeting and come up with the topic or the mentor because then it's like no one really knows what 

to expect from the other side, it can be confusing” (Fokusgruppe 2, Studerende) 

Erhvervsmentorerne påtager sig opgaven som en del arbejdstiden, men tidspres for både stude-

rende og mentorer kan udgøre en hæmsko og vække frustrationer: 

“I mean, I understand that she is quite busy, but maybe she should have considered it before and, 

yeah, she agreed to be part of the program”(Fokusgruppeinterview 2, Studerende) 

 

Interviewene giver også et indblik i hvilken personlige og faglige kompetencer der værdsættes 

hos mentorerne, hvilket bidrager til at forstå de mange måder, hvorpå programmet med er-

hvervsmentorer blev ført ud i livet. 

7.4.3 Betydningen af faglige og personlige kompetencer 

Respondenterne har alle fokus på den personlige relation mellem erhvervsmentor og mentee. 

Det er altafgørende for udbyttet af programmet set med studerende øjne at den professionelle 

relation opbygges. Der er ikke tale om at respondenterne etferlyser personlige relationer I form 

af  fx venskab, men tale om at relationen kan opleves som tryg og givende og først og fremmest 

at mentoren vil den internationale studerende. Det vil sige viser interesse for de temaer og øn-

sker den internationale studerende måtte have til deltagelse i programmet.  

”My experience with my mentor is pretty great, she is really great, and she is really professional, 

and, but also like kinda motherly figure, kinda of, so if I talk to her I can really talk to her and she 

can really give me good advice and suggestions, but it kinda stops there, it's not like she's really 
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taking me out to company visits or taking me around her office to meet her colleagues” ( 

Fokusgruppeinterview 1, studerende) 

Tre af respondenterne har oplevelser med at de har spist middag sammen med deres mentor og 

nogle har endog besøgt dem privat. Det er stort udbytte af dette så længe relationen stadig er 

professionel. Disse respondenter føler sig taget af og set i langt højere grad af resten af grup-

perne.  Men siger også at lige på dette punkt føler de, de  ikke de kan være proaktive: 

 

“Yeah I think that cultural barrier is at play here because I wouldn't ask her that, do you want 

to come over for dinner and if she invites me first because then I don't know if I'm overstep-

ping some boundary because I know Danish people are very closed and they don’t want to re-

ally go to your house and socialize with you even if you're colleagues working together, I’ve 

heard that so.. So as for example with my cultural host, she invited me to her house so I went 

there for lunch and met her husband and her kid, then I invited all of them to my house and 

they came, so we kinda got to like more intimate place but with my mentor it's very profes-

sional, it's I go and I talk very professionally and it's not like, no hugs or we just shake hands. 

Yeah so...” ( Fokusgruppeinterview 1, Studerende)  

 

Og i samme boldgade:  

“I also had this problem, for me it's also about age difference as well because my mentor is a lot 

older than others. I don't know if it's professional or not because I did go to his house and I meet 

his wife and we normally have meetings in his house and maybe in the school as well but then it's 

strictly professional, we don't talk about that, but then sometime we got sidetracked and he had 

asked me about my personal life and how it's going on but other than that we don't have hugs or 

anything. I think it's hard to make this mentor thing into cultural host because that's the purpose 

of the program and it's pretty hard and it's...” (Fokusgruppeinterview 1, Studerende) 

 

Respondenterne taler i mindre grad om faglige kompetencer hos erhvervmentorerne, men det 

er et ønske at der I machtning  mellem mentee og mentor tages hensyn til, hvilke fag den stude-

rende bringer med ind i programmet. Dette ønsker bunder i at networking og senere jobsøgning 

gives retning desto mere detailleret kendskab den internationale studerende har til en branche 

og til hvilke teknologier der anvendes der.  
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7.4.4    Opsamling perspektiv 1 

De internationale studerende der har været en del af erhvervsmentor programmet har alle haft 

udbytte af deltagelse i programmet. Udbyttet centrerer sig omkring øget førstehåndskendskab 

til dansk arbejdsmarked og dansk virksomhedskultur. Også netværkdannelse og opbygning af 

professionelle relationer nævnes som væsentlige gevinster. Set fra de studerende perspektiv kan 

der formuleres forberinger af programmet der først og fremmest handler om forventingsafstem-

ning. Hvilke roller skal fordeles? Hvad kan studerende forvente og hvad kan mentor forvente sig 

af opgaven. Dertil kommer mere opmærksomhed på tidspres og synkronisering af kalender, såle-

des at målet med møde mindst en gang per måned er realistisk og gennemførbart.  

  

7.5 Perspektiv 2 -  Erhvervsmentors 

Der blev sat to fokusgruppeinterview op med virksomhedsmentorer i forbindelse med initiativ 2. 

I alt mødte 4 mentorer op. Grundet travlhed havde en del mentorer aflyst. Alle 25 mentorer blev 

ringet op for at blive tilbudt deltagelse i interviews, og en guide blev udarbejdet til brug ved tele-

fonsamtale (se bilag 3. Alle mentorer blev tildelt 1-2 mentees ved et opstartsarrangement d. 27. 

april 2016, hvor de også blev guidet godt igennem formålet med erhvervsmentorordningen – fast-

holdelse af international studerende i Nordjylland. Fokusgruppeanalysen af mentorperspektivet i 

forhold til initiativ 2, vil tage afsæt i, hvad der af respondenterne lægges vægt på i fokusgruppein-

terviewet. Analysen vil derfor følge temaer, der er dukket op i interviewene, og derved følge men-

torperspektivet. Det drejer sig om 1) hvilket udbytte har mentorerne fået ud af deltagelse i initia-

tivet 2) nedbrydning af stereotyper 3) Sprog og pro-aktivitet 4) rammefaktorers betydning og 

fremtidsscenarier set fra respondenternes perspektiv  

7.5.1 Udbytte for mentorerne  

Respondenterne har overordnet været meget positive i forhold til programmet, men henviser 

samtidig til, at det jo ikke er alle mentees, som efterfølgende vælger praktik i DK. De henviser til 

STAY initiativet, og ”det at kunne bidrage” - altså et personligt ønske om at bidrage til "mangfol-

dighed og socialt ansvar" og "velgørenhed", som en af deltagerne pointerer. Deltagerne henviser 

både til, at de personligt har fået noget ud af at guide en international studerende – især en øget 

kulturforståelse. En respondent nævner også, at hun som leder også ser muligheder for at bruge 

mentorordningen som et ledelsesværktøj i forhold til at skabe forandring og mangfoldighed i 
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virksomheden, og derved bruge ordningen som et business projekt udover det mere personlige 

aspekt.   

I forhold til udbytte for de involverede mentees, og om initiativet har haft den ønskede effekt i 

forhold til at guide, nævner en respondent, som guider en studerende i praktik, at:  

”altså jeg kan høre på min, og det indtryk hun har gjort i det firma hun er, med at hun bliver taget 

med til de forskellige ting, og det vidner om, at hun har gjort et rigtig godt indtryk, og hun ryger med til råds 

og hun er med ude. Altså når man tager en person med ud til kunder og lignende, så er det typisk ikke et 

dårligt tegn” (fokusgruppe 1 – mentors) 

 

Respondenten fortsætter dog, og nuancerer det positive billede i forhold til om han kan tage æren 

for, at hun klarer det godt, eller om det drejer sig om, at denne studerende i forvejen er en selv-

stændig og selvkørende type: ”Men jeg tror ikke – altså du kan ikke ligefrem sætte en finger på og 

sige det er mig, der har gjort noget, fordi hun har været så selvstændig, som hun har været, ik’” 

(fokusgruppe 1 – mentors). Andre respondenter nævner i samme dur, at de på et plan havde en 

forventning om at de skulle hjælpe studerende "from scratch", og blev derfor overraskede over at 

de "næsten var for godt kørende" (fokusgruppe 1 – mentors), hvilket leder til følgende afsnit om 

stereotype opfattelser.  

7.5.2 Nedbrydning af Stereotyper 

Læringsudbyttet for mentorerne har I den forbindelse været høj. Blandt andet går den øgede kul-

turforståelse og mangfoldighed igen I fokusgruppeinterviewene, hvor de politiske diskurser og me-

diernes vinkel på "udlændinge" præger en "sort/hvid" debat, hvilket også præger respondenterne 

I dette tilfælde, men disse stereotyper er dog blevet mere nuanceret, som en af respondenterne 

nævner. En interessant refleksion fra forskerteamet i den sammenhæng, er at mentorerne evt. er 

så præget af det stereotype billede, som de internationale til dels "lider" under – nemlig et billede 

af svage Øst Europæiske studerende, som "bare kommer for at få SU", som også dokumenteres i 

spørgeskemaet udsendt til all 14.00 internationale studerende på UCN (se bilag 4):  

"Jeg har lært meget, altså - altså der er jo mange østeuropæiske studerende her, ik’ også og 

dem- der kan man da godt have nogle forbehold i forhold til det, men sådan er det jo bare, fordi at 

hvis man ikke kender nogen, så ved man ikke andet end hvad man læser i aviserne og sådan er det 

bare. Men jeg har fået nogle rigtig spændende fortællinger, omkring hvordan hverdagen er i for ek-

sempel Rumænien og min nuværende mentee er fra Bangladesh. Og bare det at få en nærmere intro-

duktion til hvordan livet er derude og hvad det egentlig er for nogle forhold man kommer fra giver 
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også en grundlæggende større forståelse men også måske det der- lidt mere øget tolerance i forhold 

til, okay så skal vi også lige gøre en ekstra indsats, fordi det er faktisk en enorm indsats de gør" (Fo-

kusgruppe 1 – mentors) 

Som citatet ovenover påpeger, så rykkede det på deres stereotype opfattelse, og derved bidrog 

erfaring positivt i forhold til at skabe udsyn og "hul igennem" i forhold til Nordjyske virksomheder.  

En væsentlig faktor i initiativet er at klæde de studerende på til det danske arbejdsmarked og den 

forestående praktik, hvilket deltagerne har engageret sig meget i. De 4 mest anvendte metoder til 

at forberede den studerende i processen er:  

a. Møde i mentors virksomhed initieret af den studerende med dagsorden for samtalen og 

forventingsafstemning.  

b. Gode råd til at "fordanske" CV og jobansøgning - hvad skaber værdi i virksomheden, som 

den studerende kan tilbyde  

c. Fokus på at kontakte virksomheder – den personlige kommunikation 

d. Kontaktliste til de studerende over virksomheder – deling af professionelt netværk 

7.5.3 Sprog og pro-aktivitet 

Et andet væsentligt aspekt, som mentorerne snakkede om havde en kæmpe indflydelse på om 

man kunne finde praktik og arbejde i Nordjylland var vigtigheden af at tale dansk, og vise "at man 

vil og kan":  

"Vi har terpet danske linjer i forhold til, hvordan man præsenterer sig på dansk, og også 

i forhold til jobinterviews, fordi jeg siger, du får simpelthen ikke job i Danmark, hvis du ikke kan 

sige "goddav", og hvis du ikke kan præsentere dig på dansk og runde af på dansk. Du er nødt 

til at vise, om ikke andet, så vis viljen til at man godt vil lære" (fokusgruppe 1 – mentees) 

Dette aspekt kommer til udtryk i mange forskellige former hos respondenterne, og knyttes også til 

"det at være pro-aktiv" som en nødvendighed, hvis man vil blive og arbejde i Danmark:  

"men man er også nødt til at gøre noget selv (…)det er helt afgørende, hvis du vil blive i Dan-

mark...så er det også afgørende, at du blander dig med den danske kultur, og så er du nødt til at 

minimum være med i en forening eller et frivilligt job eller et eller andet, ik (…)for du er nødt til gen-

nem det også at få nogle danske bekendte, og lære den danske kultur at kende. Det kan du simpelthen 

ikke få gennem mentorordningen (….) og heller ikke egentlig studiemiljøet her" (fokusgruppe 1 – 

mentors) 
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En interessant observation i den forbindelse er respondenternes refleksioner over, at man på UCN 

deler de studerende op i internationale og danske klasser, og det er bemærkelsesværdigt, om end 

ikke direkte en del af følgeforskningen, at netop denne observation er nævnt som det første i starten 

af fokusgruppeinterviewet:  

"begge de to mentees jeg har haft. De har faktisk været lidt kede af, at de egentlig føler, at de 

er blevet placeret i en international klasse. De har ikke haft danske klassekammerater sådan særlig 

meget, og de føler egentlig bare, de blev sat i en international klynge uden sådan en generel og lø-

bende samarbejde med danskerne...og det fremmer jo heller ikke STAY tilgangen, vel"(fokusgruppe 1 

– mentors) 

Deltagerne gav endvidere udtryk for, at UCN som uddannelsesinstitution "skal hjælpe noget mere" i 

forhold til at fremme "og tvinge" de internationale til at tale dansk. På den anden side, gav deltagerne 

udtryk for at det også vil give meget mening, hvis de danske studerende fik mere udsyn, større kul-

turforståelse, og også øvede deres engelske, så de har en parathed og et udsyn, når de starter i virk-

somheden. Der blev derfor forslået, at de UCN skulle integrere "tvungen" dansk ind i uddannelserne 

for de internationale – bla. Ved at parre danske/internationale. Dette understøtter endvidere vigtig-

heden i at tænke i internatioalization at home og internationalizing the curriculum, og herved fremme 

den internationale studerende, som en vigtig og kompetent ressource i forhold til internationalisering 

på UCN, og I Nordjylland, samt at kunne agere i stedet for at reagere i det 21. Århundrede på et 

konstant foranderligt arbejdsmarked!  

7.5.4  Rammefaktorers betydning i forhold til fastholdelse 

 

Respondenterne var meget opmærksomme på de faktorer, som egentlig forhindrede mange inter-

nationale i at blive i Danmark både under og efter uddannelsen. En af de faktorer, som deltagerne 

anså som værende den største udfordring for at fastholdelse under og efter uddannelse for at 

programmet kunne blive mere bæredygtigt var de økonomiske udfordringer mange internationale 

studerende oplever i forbindelse med at studere i Danmark. Som en af mentorerne nævner: 

 

 ”det som jeg oplever begge gange (jeg har været mentor), der har været en udfordring, det har 

været finansieringen. Fordi der er det der krav om, du skal have 10 timers erhvervsarbejde om ugen 

for at få SU. Og bare det at få det job sidste år, der fyldte det ekstremt meget med min mentee, 
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fordi at hendes forældre havde kun råd til at betale for hende et år. Og det er enormt svært at få et 

job, hvis du ikke kan dansk, så bliver det de der rengøringsjob, som typisk er sorte, og det duer ikke, 

det skal være officielle, hvide, 10 officielle timer (…)det kan nogen gange overskygge lidt det andet 

i forhold til praktikplads og så videre” (fokusgruppe 1 – mentors) 

  

Endvidere, nævnte samme respondent, at både finansieringen, og oplevelsen for hans nuværende 

mentee i forhold til at finde 10 timers officielt arbejde, havde præget hendes forståelse af det 

danske arbejdsmarked i en negativ retning, eftersom reglen om 10 timers arbejde for at få SU, gør 

at en del arbejdsgivere derved benytter dette til at presse de studerende til at arbejde yderligere 

timer, men uden ekstra løn end for de 10 ”officielle” timer. Denne praksis, betød i dette tilfælde, 

at den studerende valgte at finde praktik i Portugal, og havde en negativ indflydelse på selve fast-

holdelsesprogrammet.  
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7.6 Opsamling – mentor perspektiv 

De virksomhedsmentorer, som har været med i initiativet har alle fået meget ud af det – både i 

forhold til personligt at gøre en forskel, men det har endvidere vist sig, at nogle mentorer har set 

mulighed for at implementere et mentorordningsinitiativ som en del af at skabe en forandrings-

kultur i virksomheden. De deltagende erfarede, at deres stereotype opfattelser af internationale 

studerende havde rykket sig, og skabt større nuancering. I forhold til fastholdelse, var der blan-

dede holdninger til afkast. Ingen tvivl om, at de studerende var blevet hjulpet godt på vej i forhold 

til kontakt og ansøgning samt virksomhedskultur i Danmark, men i sidste ende var der faktorer og 

strukturer, som fyldte meget såsom de studerendes finansielle situation samt danskkundskaber, 

som spillede i forhold til fastholdelse. Mentorerne var paradoksalt nok både overraskede over 

hvor selvkørende deres mentees havde været i forhold til de forventninger de selv havde, samt 

hvordan de mente internationalt kontor havde solgt det på, og på samme tid italesatte de den 

overordnede liberale tendens i samfundet til at påpege, at de studerende som er pro-aktive, med 

i frivillige organisationer, kan og vil, er der plads til i det danske samfund.  

8. Initiativ 3 - proaktiv indsats overfor virksomheder 

Initiativet består af ansættelse af fuldtidsansat frontløber der i samarbejde med projektmedarbej-

der på Jobhuset Aalborg har til opgave at skabe direkte og synlige kanaler mellem virksomheder 

og internationale studerende i studietiden. Dette sker ved at brande de internationale studerende 

gennem sociale medier, radiospots og formidling via erhvervsfremmeprojekter. Initiativet inklude-

rer en række tiltag indsatser der er listet op i projektbeskrivelsen, og varer indtil udgangen af 2016.  

8.1 Programteori 

Det antages at en proaktiv erhvervskontakt vil føre til, at flere internationale dimitterende vil få 

job/praktik på en virksomhed i regionen 

8.2 Data 

Data der ligger til grund for at undersøge programteori 3 er Vox-pop videos fra  matchmaking event 

hvor virksomheder og studerende mødtes.  
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Vox pop interview er defineret ved korte interviews, hvor respondenterne vælges ud udelukkende 

på baggrund af tilstedeværelse og frivillighed. Formålet med interviewene er at give grundlag for 

respondenterne mening om og vurdering af matchmaking event. Denne metode er valgt netop for 

at kunne skabe en mosaik af hvem der deltager og hvad deres umiddelbare motivation og udbytte 

har været. Der blev i alt foretaget 17 voxpop interviews. Tre af disse er virksomheder der har op-

rette stande og 14 erdanske og internationale studerende der har meldt sig på forhånd. Af plakat 

og informationsmateriale fremgår det hvad studerende kan forvente sig af dagen. Her formuleres 

det at internationale studerende kan forvente at få virksomheder i energisektoren og ICT sektoren 

i tale og undersøge muligheder for praktik, studieopgaver samt jobs på længere sigt. Og det er 

netop disse emner der tages op i vokspop interviewene.  

8.3 Resultater 

Initiativ 3 indebærer ansættelse af fuldtidsmedarbejder med fokus på en proaktiv kontakt med 

nordjyske virksomheder med henblik på at ” skabe hul igennem” til virksomhederne. At gøre 

virksomhederne interesserede i at få mere viden om hvad internationale studerende kan bidrage 

med.  Det har betydet, at projektet har haft mulighed for at igangsætte og styrke en lang række 

nye og eksisterende tiltag.  

Af nye tiltag skal her nævnes:  

➢ Være et sted som kontakter virksomhederne med tilbud om international praktik.  
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➢ Funktionen som platform for internationale studerende i forbindelse med karrierevejledning – 

flow af 150 studerende benytter kontakten.  

➢ Tæt samarbejde med Jobhuset, Væksthus Nordjylland, Business Region North Denmark (BRN), 

Business Aalborg, International House North Denmark m.fl. på konkrete erhvervsfremme initi-

ativer – ambitionen har således været 50 praktikpladser til internationale UCN studerende. 

➢ Tættere samarbejde med inkubatormiljøet på UCN – UCN Next Step.  

➢ Et tættere samarbejde med Aalborg Kommune, som gennem BRN har en ambition om, at der 

skal etableres 1000 nye studiejobs over en periode på tre år – det har således været vores am-

bition, at 50 af disse skulle målrettes internationale studerende.  

➢ Afholdelse af konkrete matchmaking-arrangementer mellem internationale UCN studerende 

og virksomheder.  

➢ At facilitere ”mødet” – det fysiske såvel som virale mellem studerende og virksomheder og så-

ledes hjælpe begge parter til at se potentialet i samarbejdet. ( Tue Mikkelsen, 2017, s. 11) 

For en fuld analyse og fremstilling af resultater af initiativ et se bilag 2: Mikkelsen, Tue (2017): Hul igennem 

til virksomhederne i Nordjylland – fastholdelse af internationale studerende s. 10-18.  

Her skal blot nævnes at målene for initiativ 3 med fremskaffelse af 50 nye praktikpladser til fulde er blevet 

opnået.  

8.4 Voxpop 

Følgeforskningen beskæftiger sig yderlige med resultater af initiativ 3 gennem analyse af vox pop videos 

interview foretaget på matchmaking dagen september 2016. Her følger en opsummering af udbytte af del-

tagelse i event med afsæt i tre perspektiver.  

Virksomhederne deltager i matchmaking event fordi de ønsker større kontakt med studerende på UCN in-

denfor de nævnte sektorer. De ønsker at blive en del af de studerendes netværk og nogle kan tilbyde prak-

tikpladser eller har måske et issue på virksomheden, som de håber studerende vil beskæftige sig med i en 

opgave som de studerende alligevel skal lave som en del af studiet. Endelig har virksomhederne øje for at 

rekruttere både danske og internationale dimittender i jobs. Begrundelser for at gerne at ville have tilknyt-

tet internationale studerende er at virksomheden i sig selv er international og de måske allerede har gode 

erfaringer med ansættelse af denne målgruppe. Dog nævnes sprogvanskeligheder af nogle som en barriere, 

når der tales om ansættelse af internationale dimittender, men ikke praktikophold.  

En kommune deltager for at rekruttere studerende til kommunens arbejdspladser og tilbyde praktikophold 

og studiejobs. Denne offentlige virksomhed er mest interesserede i danske studerende, da sprogvanske-

ligheder vurderes til at udgøre en barriere i forhold til udførelse af arbejdsopgaver.  
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Internationale studerende giver udtryk for at de savner viden om det danske arbejdsmarked og især til 

kulturelle koder på danske arbejdspladser. Hvad forventer virksomhederne af os? Hvad skal vi kunne? Hvilke 

kompetencer er efterspurgte? Dette er sådanne spørgsmål de internationale studerende håber at få svar 

på og de vurderer at netop event at denne type skaber gode muligheder herfor. Internationale studerende 

er ligeledes optaget af muligheder for praktikophold på en dansk virksomhed. Ligeledes mulighed for an-

sættelse efter endt uddannelse. De internationale studerende der var mødt op denne specifikke dag havde 

fokus med på det danske arbejdsmarked og praktikophold. De internationale studerende er også på jagt 

efter gode studiejob, hvilket måske kan blive vejen til en ansættelse. Med andre ord anses netværksdan-

nelse også som vigtig. De internationale studerende er opmærksomme på at sprogvanskeligheder kan blive 

en barriere både for at få tildelt en praktikplads og for at opnå ansættelse, men fortæller at de knokler med 

danskundervisning, men ofte er fanget i dilemmaer mellem dygtiggørelse i fritiden, lønarbejde for at opret-

holde livet samt være gode studerende. Der er ikke plads i døgnets timer til at kunne tage vare på alle 

opgaverne.  

Danske studerende deltager i matchmaking event med hovedbegrundelse af tale med virksomheder om 

muligheder for praktikplads. Dertil kommer ønsker om at gennem dialoger med virksomheder at få viden 

om hvordan de klogest tilrettelægger studiet med valg af specialiseringer.  De danske studerende nævner 

også at de ønsker at udbygge deres professionelle netværk hvilket kan lette adgang til studiejob og senere 

ansættelse.  

Matchmaking arrangementet er meget rosende omtalt af alle respondenterne og må betragtes som en suc-

ces og noget UCN i samarbejde med virksomheder bør gå videre med.  

9. Anbefalinger 

På baggrund af dette forskningsnotat med fokus på fastholdelse af internationale studerende initieret af 

internationalt kontor, kommer forskningsteamet frem til følgende anbefalinger, som man bør overveje 

fremadrettet i forhold til det fortsatte arbejde inden for området:  

Initiativ 1:  

• Matchingen sker i grupper i stedet for to-tre personer, da møderne bliver mindre sårbare over-

for aflysninger 

• I rekrutteringsprocessen undersøges kemien mellem studerende der er matchet up, da dårlig 

kemi kan udpeges til at udgøre den største risikofaktor i forbindelse med at forlade initiativet.  
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• At internationalt kontor eller andre udarbejder en kort guideline med formulering af, hvad der 

forventes at både gæst og vært 

• Rammefaktorer som sparsom fritid og travle kalendere kunne med fordel adresseres ved at 

synkronisere kalendere ved første møde  

• At der er flere events hvor studerende har lige adgang til oplevelserne således at den symme-

triske relation kan understøttes. 

• At initiativet bliver implementeret ind på uddannelserne, hvor de studerende færdes.  

Initiativ 2:  

• En forventningsafstemning mellem mentor/mentee, hvor roller fordeles 

• Omærksomhed omkring tidspres og synkronisering af kalendre 

• Mentorordningen bør markedsføres som både et tilbud til individuelle mentorer, men kan også 

markedsføres til virksomheder, som en del af at skabe forandring og internationalisering i 

virksomheden 

• Opmærksomhed omkring om de ”særligt udvalgte” studerende på programmet er så selvkø-

rende, at det evt. er en anden gruppe af internationale, som har mere brug for hjælp til 

fastholdelse 

• Opmærksomhed omkring at skabe relationer mentorerne i mellem, så der både er mentor til 

mentee, men at virksomheden også kan pleje sine forretningsrelationer og skabe nye.  

• Opmærksomhed omkring implementering af mentorordninger, hvor der også er tilkoblet en 

dansk studerende op sammen med den internationale og virksomheden i forsøg på at 

”blande” uddannelsens danske og internationale mere.  

 

Initiativ 3:  

• Gør yderligere brug af en netværksmetode i kontakten og arbejdet med virksomhederne – 

forskningen viser, at netværk åbner dørene, og her kan den social kapital, som allrede findes 

på UCN komme i spil 

• Skabe et praktik/studiejob flow af virksomheder, som er specielt møntet til internationale stu-

derende, som derved kan opretholde en finansiel kapital, leve op til de 10 timers officielle 

studiejob, og modtage SU, så disse har samme vilkår og forudsætninger for at kunne klare sig 

som de danske studerende.  
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10. Bilag  

Bilag findes i separat dokumentsamling. Spørgeguides, transskriberinger og andre redskaber i forbindelse 

med følgeforskningen kan rekvireres via forskningsprogrammet Udsathed og Chanceulighed. Regler om 

data og etik er overholdt.   
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