
Fælles introduktion til ambassadørrollen 
i regi af Videnscenter for Velfærdsteknologi

KURSUS I AMBASSADØRROLLEN

At klæde dig på til rollen som ambassadør, hvad er en ambassadør?
Hvordan kan du som ambassadør implementere velfærdsteknologi lokalt på egen skole?

At give dig en introduktion til, hvordan Videnscenter for Velfærdsteknologi kan bidrage til, at du 
kommer godt i gang med ambassadørrollen på din SOSU-skole.

Formål og hvad får du ud at deltage

Den 24. august 2021 kl. 9.00 – 13.30, online

Eksisterende og nye ambassadører på alle SOSU-skoler i Danmark. Undervisere, som ønsker 
at komme i gang med ambassadørrollen, hvor fokus er velfærdsteknologi.

Målgruppe



Ambassadørrollen

PROGRAM

9.00 – 9.15 Velkommen og introduktion til Videnscenter for Velfærdsteknologi 
v/Rene M. Larsen, Videnscenterchef og Lone Secher Videnscenterkoordinator

9.15 – 9.25  Hvad er dine forventninger til rollen som ambassadør?
Og hvad forventer du at gå herfra med i dag? v/Lone Secher

9. 25 – 10.10  Rollen som ambassadør 

• SOSU Fredericia-Vejle-Horsens har arbejdet med ambassadørrollen  
og ambassadørkorps. En fortælling fra en ambassadør v/Charlotte Lisbeth 
Bank, Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

• Konceptbeskrivelse: En fælles sætning for ambassadørrollen og udvikling af 
individuelle mål v/Lone Secher

10.10 – 10.20 Pause

10.20 – 11.05 Implementeringsmodel for velfærdsteknologi
8 SOSU-skoler har udviklet en model til anvendelse ved Implementering af 
velfærdsteknologi i SOSU-uddannelserne (klik for at se modellen).
• Oplæg om implementeringsmodellen
• En dynamisk fysisk plakat
• Sparring og videndeling; hvordan kan jeg som ambassadør give modellen liv 

på min SOSU-skole?
v/Lone Secher og Lene Munk Larsen, Videnscenterkoordinator

11.05 – 11.30 Inspirations pitch fra praksis
Hvordan arbejder man med velfærdsteknologi i Sønderborg kommune? Hvad me-
ner praksis at SOSU-skolerne være opmærksomme på? v/ Cristina Nørholt.
11.35– 12.05 Frokostpause

https://videnscenterportalen.dk/vfv/implementeringsmodel/


Ambassadørrollen

PROGRAM

11.30 – 11.55 Inspirations pitch fra praksis, Hjørring kommune
Hvordan arbejder man med velfærdsteknologi i kommunen? Hvad mener kom-
mune/praksis at SOSU-skolerne være opmærksomme på?
v/ Heidi Løvschall, Projektleder, Digitalisering og velfærdsteknologi, Hjørring 
kommune

11.55 – 12.25 Frokostpause

12.25 - 13.20 Hvad er det første, du vil gå hjem at gøre på din SOSU-skole?
Med udgangspunkt i dagens oplæg og inspiration samt dine egne erfaringer 
stilles der skarpt på konkrete handlinger. Hvad er det første, du som ambassa-
dør, vil gå hjem at gøre på din SOSU-skole?

Workshop
• Hvordan får jeg på min skole ”oversat”/igangsat ambassadøropgaver?
• ”greb” om de individuelle mål
• Hvordan kommer jeg i gang med ambassadørrollen, når den daglige drift 

kører?
v/ Lars Jørgensen, Velfærdsteknologiskkonsulent

13.20 – 13.30 Next step og netværksmøder for ambassadører v/Lone Secher

Tilmelding
Vil du deltage i ambassadørkorpset? Send en mail til Lone Secher,
lose@sosunord.dk
Tilmeldingsfrist den 18. august 2021

Læs mere information om ambassadørrollen

mailto:lose%40sosunord.dk?subject=Tilmelding%20til%20ambassad%C3%B8rkorps
https://videnscenterportalen.dk/vfv/aktivitet/introduktionskursus-til-ambassadoerkorps/
http:// 
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