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ENTRE INK - Skitse til: 
Visionspapir for udvikling af inkubationsmiljø for de kunstneriske 
uddannelser (opsummerende) 
KORT VERSION 
 
Visionspapiret er udarbejdet af CAKI i samarbejde med arbejdsgruppen for ENTRE INK-indsatsen med 
afsæt i kommissoriet for de fælles mål vedrørende entreprenørskab.  
 

Behov 
På baggrund af drøftelser i ENTRE INK-arbejdsgruppen, behovsafklaringsmøder med 
uddannelsesinstitutionerne, dimittendundersøgelser samt viden og inspiration fra inkubationsmiljøer i 
Danmark og internationalt anbefales det, at uddannelsesinstitutionerne går sammen om en fælles 
indsats om at udvikle et inkubationsmiljø for de videregående kunstneriske uddannelser.1 
 

Der er på de videregående kunstneriske uddannelser et overordnet et behov for at styrke overgangen 
fra uddannelse til arbejdsliv: 

• Behov for flere muligheder for, hvordan man som kunstner skaber et bæredygtigt arbejdsliv.  

• Behov for nye billeder på, hvad det er at være kunstner, og behov for at udvide forståelsen af 
og succeskriterierne for et kunstnerskab. 

• Behov for at styrke uddannelsernes og de studerendes orientering mod omverdenen og skabe 
en stærkere kobling mellem uddannelserne, de kreative erhverv og det øvrige samfund. 

 

Formål 
Formålet med at udvikle et inkubationsmiljø for de videregående kunstneriske uddannelser: 

• Styrke overgangen fra uddannelse til arbejdsliv. 

• Bygge bro og styrke koblingen mellem de kunstneriske uddannelser, de kreative erhverv og det 
øvrige samfund (erhvervsliv, vidensmiljøer, civilsamfund etc.).  

• Bidrage til udviklingen af de videregående kunstneriske uddannelser og deres værdiskabelse i 
samfundet. 

 

Fokusområder 
ENTRE INK skal understøtte udviklingen af konkrete ideer, projekter og virksomheder gennem 
følgende fokusområder: 

• Kunstnerisk og kulturelt entreprenørskab og innovation. 

• Tværdisciplinært samarbejde (tværæstetisk såvel som med andre viden- og fagområder). 

• Omverdensrelationer og kunstnerisk medborgerskab. 

 
1 Uddybelse i det fulde visionspapir på side 2 samt bilag 1- 4 i samme dokument. 
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Målgruppe 
• Studerende, dimittender, forskere med interesse i og lyst til at udvikle nye ideer, projekter og 

virksomheder inden for de kunstneriske og kulturelle områder og med konkrete projekter, der 
egner sig til og har behov for at indgå i et inkubations- og udviklingsforløb. 

 

Format og indhold 
ENTRE INK bygges op omkring et eller flere fysiske steder samt et inkubationsprogram. 

• Fysisk sted: Etablering af et fysisk sted for ENTRE INK i hhv. København og Aarhus.  

• Inkubationsprogram: ENTRE INK bygges op omkring et afgrænset inkubations- eller 
udviklingsforløb på f.eks. 6 eller 12 måneder, bl.a. med undervisning, workshops, rådgivning, 
mentorprogram, events, facilitering af netværk og partnerskaber.  

 

Organisering 
Tværinstitutionelt samarbejde  

• ENTRE INK etableres som én fælles indsats i et tværinstitutionelt samarbejde mellem de syv 
kunstneriske uddannelsesinstitutioner. 

 
Programledelse og styregruppe 

• Overordnet projekt- og programledelse af ENTRE INK forankres hos og varetages af CAKI. 

• Etablering af styregruppe for ENTRE INK bestående af repræsentanter fra de syv 
uddannelsesinstitutioner.  

• ENTRE INK vil som en del af CAKI være organisatorisk forankret under KUR. 
 
Rådgivende instanser 

• Studenterpanel 

• Advisory board 
 
Partnerskaber og samarbejder 

• ENTRE INK har fokus på at etablere eksterne samarbejder og partnerskaber på tværs af 
brancher og sektorer. 

• Partnerskaber og samarbejder indgås på forskellige niveauer, f.eks. omkring viden, indhold, 
finansiering og langsigtede strategier. 

• Eksterne partnere kan både være andre uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner, 
organisationer, virksomheder og offentlige instanser. 

 
Økonomi 

• Økonomisk ramme og budgetoplæg for ENTRE INK-indsatsen defineres i første kvartal af 2022. 
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Visuel model for ENTRE INK 
 

 
 

Tidsramme 
Udviklingen af en fælles inkubationsindsats for de videregående kunstneriske uddannelser er en 
langsigtet strategisk indsats.  
Det foreslås, at 2022 fungerer som en udviklingsperiode, der skal være med til at kvalificere 
etableringen og den videre udvikling af ENTRE INK. Udviklingsperioden i 2022 inkluderer følgende 
aktiviteter:  
 

• Etablering af projekt- og programledelse 
• Økonomisk ramme og budgetoplæg 
• Nedsættelse af studenterpanel og advisory board 
• Fundraising  
• Afsøgning og opbygning af partnerskaber 
• Afsøgning af etablering af fysisk sted 
• Programudvikling af fælles inkubationsprogram 
• Anbefalinger til strategisk udvikling af ENTRE INK frem mod rammeaftalerne 2023-2026 


