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Der er i dag 14 studentervæksthuse ved de videregående
uddannelsesinstitutioner. Studentervæksthusene er de fleste steder
placeret på de enkelte uddannelsesinstitutioner, men enkelte steder
har det været muligt at samle aktiviteter for flere institutioner.
Der er studentervæksthuse i Randers, Herning, Holstebro, Viborg,
Silkeborg, Horsens og Aarhus og de er fordelt som følgende:
Eksisterende studentervæksthuse:
Aarhus Universitet:
Business Factory, Herning
Studentervæksthus Aarhus, Katrinebjerg
Startup Factory Navitas, (AU og Aarhus Maskinmesterskole)
Startup Factory (Ingeniørudd. på Katrinebjerg, satellit af Startup
Factory Navitas)
HatchIT (datalogi)
VIA University College og erhvervsakademier
VIA Studentervæksthus Herning
VIA Studentervæksthus Holstebro
VIA Studentervæksthus Horsens
Vækstværket, Studentervæksthus Randers, (VIA og Erhvervsakademi
Dania)
Studentervæksthus Silkeborg (VIA og Dania)
Studentervæksthus Viborg (VIA og Dania)
VIA Studentervæksthus Campus C (+ Filmbyen)
VIA Studentervæksthus Campus N
Studentervæksthus Erhvervsakademi Aarhus
Nye studentervæksthuse:
Startup Food (Aarhus Universitet, placeres i Skejby)
Studentervæksthus Erhvervsakademi MidtVest, Herning
Studentervæksthus Erhvervsakademi Holstebro
Studentervæksthus Dania, Grenå (Erhvervsakademi Dania)
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Etableringen og placeringen af studentervæksthuse skal ses i sammenhæng med, at specielt
Aarhus er kendetegnet ved store uddannelsesinstitutioner (især Aarhus Universitet) og at der
på grund af det store antal studerende er behov for flere fysiske lokationer.

Videreudvikling af eksisterende og etablering af nye studentervæksthuse:
De etablerede studentervæksthuse har skabt gode resultater med hensyn til at styrke de
studerendes viden, kompetencer og mindset indenfor iværksættere.
Det er dog vurderingen, at der stadig er brug for at videreudvikle studentervæksthusenes
ydelser og styrke den forretningsmæssige vinkel.
Endvidere er det vurderingen, at der er behov for flere nye studentervæksthuse, der tilgodeser
en mere faglig specialisering, f.eks. Startup Food i Skejby (fokus på fødevarer) og spiludvikling
i Grenå, og en uddannelsesmæssig specialisering ved etablering af studentervæksthuse ved
erhvervsakademierne i Herning og Holstebro.
Erfaringerne fra de tidligere projekter viser, at i forbindelse med rekruttering til
studentervæksthusene og i den første fase, hvor de studerende skal kvalificere deres ide og
koncept, er det vigtigt med en tæt relation til det vante uddannelsesmiljø. Derfor er det vigtigt
med lokale aktiviteter på de enkelte institutioner.
Efter den første fase søger de mest talentfulde og ambitiøse studerende fællesskaber med
hinanden. Disse studerende er mere mobile, og her kan der med fordel udvikles tilbud på
tværs af de lokale studentervæksthuse. Disse tilbud kan med fordel udvikles i samarbejde med
eksisterende inkubatormiljøer. Indsatsen med at etablere og videreudvikle
studentervæksthuse vil således være todelt:
•
•

En indsats, der retter sig mod at etablere og videreudvikle lokale studentervæksthuse
tæt på uddannelsesmiljøerne
En indsats, der retter sig mod at etablere og videreudvikle tilbud til de mest ambitiøse
studentervirksomheder på tværs af uddannelsesinstitutioner og hvor det er muligt, i
samarbejde med eksisterende inkubatormiljøer.

Studentervæksthusene/uddannelsesinstitutionerne i projektet vil videndele, udveksle
erfaringer og samarbejde om at udvikle nye tiltag. Der er et udtalt ønske om dette på tværs af
institutionerne, herunder overvejelse om udvikling af fælles digitale vejledninger til de
studerende.
Med deltagelse af uddannelsesinstitutioner for både lange, mellemlange og korte videregående
uddannelser er der i dette projekt helt unikke muligheder for at styrke samarbejdet og
videndelingen på tværs i både udvikling og gennemførelse af ydelser, metoder og processer i
studentervæksthusene.
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