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PRESSEMEDDELELSE 
 

Virtuel læring om Kina skal erstatte studieture 
Elever på danske erhvervsskoler kan ikke komme på studierejser, men der er stadig akut 
brug for global indsigt og forståelse, hvis den danske konkurrenceevne skal opretholdes. 
Derfor indgår det nationale videnscenter Viden om data og China Experience et 
langsigtet samarbejde, der skal give danske elever mulighed for at lære om den digitale 
udvikling i Kina. Det er vigtigt, fordi Kina er verdens største digitale økonomi og globalt 
førende inden for mange af de nye teknologier, som i øjeblikket former vores fremtid.  
 
Det startede med en planlagt studietur til Kina for undervisere arrangeret af Viden om data i 
samarbejde med China Experience, som blev aflyst på grund af Covid-19. I erkendelse af, at det 
kommer til at vare længe, inden eleverne fra danske erhvervsskoler igen kan rejse på studietur, 
har China Experience, der har eget kontor i Shanghai og er specialiseret i at planlægge og 
facilitere læringsforløb i Kina, besluttet at gå all in på det virtuelle.  
 
Således bringer China Experience Kina til danske erhvervsskoler gennem en række online 
events med eksperter og erhvervsledere i Kina fordelt over 2021. Her bliver der sat fokus på 
blandt andet den praktiske anvendelse af kunstig intelligens, big data og nye digitale 
forretningsmodeller, hvor kinesiske virksomheder sætter nye standarder.  
 
Danske beslutningstagere kigger ofte mod Silicon Valley efter inspiration og nye viden til den 
digitale transformation, men kinesiske virksomheder som Alibaba og Tencent er længere 
fremme på mange områder. Derfor er Facebook for længst begyndt at kopiere forskellige 
funktioner fra de kinesiske platforme ind i Instagram og Snapchat. 
 
”Vores opgave er at udstyre elever med værktøjer og inspiration til at kunne gentænke deres 
virksomheders muligheder med data som omdrejningspunkt i f.eks. service og forretningsudvikling. 
Der skal vi tænke globalt og udover de nationale grænser, ikke kun begrænset til Europa. Derfor tror 
vi på et stærkt samarbejde, hvor viden og inspiration bliver bragt til os virtuelt direkte fra Kina,” siger 
videnscenterleder Jesper Bitsch Bierbaum. 
 
”Der er meget vi kan lære af de ting, som foregår i Kina, og der er selvfølgelig også en masse, vi ikke 
skal gøre på samme måde. Vi har altid været optaget af at uddanne og oplyse både danske 
erhvervsledere og studerende om Kina, og det bliver vi ved med, selvom det er fysisk umuligt at 
komme til Kina lige nu. Derfor er jeg meget glad for samarbejdet med Viden om Data, som er en stærk 
partner, der kan sikre, at endnu flere får adgang til vigtig viden,” siger Peter Lisbygd.  

https://videnscenterportalen.dk/dsf/
https://www.china-experience.com/
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Samarbejdet kickstartes i december 2020 og kører over hele 2021. Det skal endeligt kulminere 
i en fysisk studietur til Kina i 2022 for undervisere på tværs af fag. Det virtuelle forløb er designet 
for elever og underviseere på de danske erhvervsskoler og lanceres på Viden om datas portal 
www.videnscenterportalen.dk/dsf. 
 
Viden om Data leverer undervisningsmateriale, viden og inspiration til erhvervsskolerne i 
Danmark omkring databaseret service og forretningsudvikling.  
 
Kontakt Viden om data:  
Jesper Bitsch Bierbaum, Videnscenterleder. Tlf: +4525284115, mail: jbbi@videnomdata.dk. 
 
China Experience har 15 års erfaring med at levere viden og inspiration til danske 
erhvervsledere og studerende.  
 
Kontakt China Experience:  
Peter Lisbygd, direktør og ejer. Tlf: 20114226, mail: peter@china-experience.com. 
 

http://www.videnscenterportalen.dk/dsf
https://videnscenterportalen.dk/dsf/
https://www.china-experience.com/

