Fra: Casper Mathiesen [mailto:casper.mathiesen@designit.com]
Sendt: 5. september 2016 13:44
Til: Mikael Sorknæs <ms@dskd.dk>
Cc: Mikal Hallstrup <mikal.hallstrup@designit.com>; Sofie Holstein <sofie.holstein@designit.com>
Emne: Re: VS: Designledelse

Kære Mikael Sorknæs
Jeg bekræfter med denne mail, at Designit vil samarbejde med Designskolen Kolding, Ågade 10,
6000 Kolding omkring Diplomuddannelsen i Designledelse.
Designit ser et stort behov for videreuddannelse på dette område og oplever i vores marked en
voksende efterspørgsel på kompetencer inden for ledelse og Design. Både hos os selv såvel som
hos vores kunder.
Designit er selv ofte med til at udvikle interne design kompetencer hos vores kunder, som vi
efterfølgende har et tæt partnerskab med. Det er for os en givende proces, hvor vi selv lærer
meget gennem, den proces det er at videreformidle viden og uddanne i designmetoder.
Designit har også selv en skole i Madrid, som fokuserer på efteruddannelse inden for design i
forhold til behov i kreativ organisations- og forretningsudvikling. Og blandt andet på baggrund af
disse erfaringer arbejder vi på at udvide vores engagement; allerhelst med en international dansk
skole som Kolding.
Vi understøtter derfor med vores bedste anbefaling at Designskolen Kolding får udbudsretten på
diplomuddannelsen i Designledelse.
Venlig hilsen
Mikal Hallstrup
Founder, Global CEO
+45 28 44 71 20
Designit
Strategic Design Firm
We're worldwide | I'm everywhere
Linkedin | Facebook | Twitter

Fra: Anni Rosengren Korsbæk (ARKO) [mailto:arko@ucsyd.dk]
Sendt: 4. september 2016 11:08
Til: Mikael Sorknæs <ms@dskd.dk>
Emne: Designledelse
Kære Mikael Sorknæs
Jeg bekræfter med denne mail, at UC Syd, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø, via Center for Ledelse, vil samarbejde med
Designskolen Kolding, Ågade 10, 6000 Kolding om Diplomuddannelsen i Designledelse.
Center for Ledelse har siden 2003 arbejdet med Diplomuddannelsen i Ledelse, derfor er det kompetente undervisere der
kan stilles til rådighed på ledelsesfeltet. En række af dem har en Ph.d.
Designskolen og UC Syd har i forvejen en række samarbejdsfelter både idenfor ledelse, design og pædagogik.
Vi understøtter derfor med vores bedste anbefaling at Designskolen Kolding får udbudsretten på diplomuddannelsen i
Designledelse.

Venlig hilsen
Anni Rosengren Korsbæk (arko)
Uddannelsesansvarlig for Diplomuddannelsen i Ledelse

Med venlig hilsen
Anni Rosengren Korsbæk. Lektor, MPM
Centerleder
Center for Ledelse, UC SYD
Udvikling og Forskning
Lembckesvej 7, 6100 Haderslev
Kontor E 316
D +45 72665231 arko@ucsyd.dk
Skype, anniucsyddanmark1
University college Syd
www.ucsyd.dk
Nyhedsbrev tilmeld dig på ucsyd.dk/ledelse

Fra: Poul Rind Christensen [mailto:rind@sam.sdu.dk]
Sendt: 16. september 2016 15:23
Til: Mikael Sorknæs <ms@dskd.dk>
Cc: Ann Højbjerg Clarke <ahc@sam.sdu.dk>; Suna Løwe Nielsen <sso@sam.sdu.dk>; Torben Munk
Damgaard <torben@sam.sdu.dk>
Emne: Interessetilkendegivelse vedr. Diplomuddannelse i Designledelse
Kære Mikael,
Hermed vores interessetilkendegivelse af, at vi gerne bidrager med undervisning inden for de
forskningsbaserede vidensområder, som udgør en del af de forskningsmæssige tyngdepunkter ved Institut
for Entreprenørskab & Relationsledelse ved Syddansk Universitet, Campus Kolding – og som findes
relevante for udvikling og drift af jeres kommende diplomuddannelse i designledelse.
De nærmere rammer og betingelser for vores bidrag aftales i tilknytning til den kommende opbygning og
drift af diplomuddannelsen.
CC: Ann Højbjerg Clarke – Institutleder; Institut for Entreprenørskab & Relationsledelse; Torben Damgaard
-Leder af SDU Mastersekretariat; Suna Løwe Nielsen – lektor, programansvarlig for master moduler i
designledelse.
Med venlig hilsen
Poul

Poul Rind Christensen
Professor
Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse
T 65 50 75 41
M 29 12 60 73
rind@sam.sdu.dk
www.sdu.dk/ansat/prc.aspx
Syddansk Universitet
Universitetsparken 1
6000 Kolding
www.sdu.dk

Fra: Jon Brøcker (JOB) [mailto:JOB@cfmoller.com]
Sendt: 18. august 2016 11:29
Til: Jette Ladegaard Garnæs <jlg@dskd.dk>
Emne: SV: Efteruddannelse i Designledelse
Hej Jette
Tak for din mail.
Jeg har haft en rigtig dejlig sommer, og det håber jeg selvfølgelig også gælder dig?
Også tak for beskrivelsen af diplomuddannelsen i designledelse.
Det lyder særdeles spændende, jeg er ikke i tvivl om, at en sådan efteruddannelse rettet mod den omtalte
målgruppe, vil være både efterspurgt og relevant.
Jeg er helt enig i, at erhvervslivet i de senere år har fået øjnene op for designfagets metoder på grund af
anvendeligheden af fagets redskaber og muligheder, når det drejer sig om idéudvikling
innovationsprocesser.
Held og lykke med projektet; glæder mig til at høre nærmere.
Med venlig hilsen • Kind regards
Jon Brøcker
Afdelingschef Design, Designer og Arkitekt maa

• Head of C.F. Møller Design, Designer and Architect maa

D: +45 8730 5317, M: +45 2938 7303, job@cfmoller.com
Europaplads 2, 11., 8000 Aarhus C, Danmark, www.cfmoller.com

Aarhus • Copenhagen • Aalborg • Oslo • Stockholm • London

Fra: Christina Würts [mailto:chwur@ikast-brande.dk]
Sendt: 15. september 2016 08:45
Til: Mikael Sorknæs <ms@dskd.dk>
Emne: Diplomuddannelse i designledelse
Kære Mikael
I Ikast-Brande Kommune ser vi spændende muligheder og perspektiver i en diplomuddannelse i
designledelse.
I forhold til de økonomiske udfordringer vi står for de kommende år, samt borgernes forventninger til den
offentlige service vi leverer, finder vi at designtænkning i høj grad er et brugbart middel til at udvikle nye
velfærdsløsninger, hvor kvalitet og effektivitet går hånd i hånd. Der vurderes at være et uudnyttet potentiale
for at anvende designtænkning som løsning og svar på de udfordringer og spørgsmål, der præger den
offentlige sektor.
Udvikling af den offentlige service kalder således i høj grad på designledelse.
Venlig hilsen
Christina Würts
Udviklingskonsulent
__________________________________
Ikast-Brande Kommune
Psykiatri- og Handicapafdelingen
Centerparken 1
7330 Brande
Tlf.: 99604000
Direkte: 99603172
Mobil: 25361002
E-mail: chwur@ikast-brande.dk
Sikker e-mail: sikkerpost@ikast-brande.dk
www.ikast-brande.dk
Se hvordan du sender en sikker e-mail her

Fra: Allan Christiansen [mailto:allan.christiansen@LEGO.com]
Sendt: 5. september 2016 12:33
Til: Jette Ladegaard Garnæs <jlg@dskd.dk>
Emne: FW: Efteruddannelse i Designledelse
Hej Jette
1:
”En efteruddannelse i Designledelse vil bestemt være vedkommende og aktuel for LEGO
organisationen. Det vil den være af en række årsager; herunder blandt andet fordi at LEGO
kontinuerligt arbejde med at styrke vores lederes kapabiliteter i relation til ledelse af
innovation og udviklingsprocesser, der er afgørende for forretningsmæssig succes. Derudover
vil den også have relevans i forhold til vores nøglespecialister inden for produktudvikling, hvis
funktionelle kompetencer udvikles systematisk via individuelle udviklingsplaner, der inkluderer
formelle uddannelsesforløb. Her ser jeg bestemt en efteruddannelse i Designledelse som et
interessant bud på et formelt uddannelsesforløb, der kan indgå i sådanne udviklingsplaner”.
Allan Christiansen

HR Senior Manager
Engineering & Quality, LEGO Systems
Direct
Mobile
E-mail

+45 88343945
+45 52342668
allan.christiansen@LEGO.com

2:
”En efteruddannelse i Designledelse vil være interessant, især hvis den udbydes på engelsk. I
produktudviklingen, hvor jeg arbejder, er der både designere såvel som ledere, ”generalister” og
projektledere uden en regulær designmæssig uddannelsesbaggrund. Jeg tænker, at uddannelsen kan være
relevant for forskelligartede profiler – da den enten kan genopfriske eller give ekstra redskaber til ledelsen
af kreative mennesker og processer”.
Caroline L. Hansen

Packaging Manager in Integrated Design Functions,
Packaging eXperience Design
Direct +45 79507109
Mobile +45 20453774
E-mail Caroline.Smed.Hansen@lego.com

Fra: Lars Gaasvig [mailto:Lars.Gaasvig@jyskebank.dk]
Sendt: 5. september 2016 11:15
Til: Jette Ladegaard Garnæs <jlg@dskd.dk>
Emne: SV: Efteruddannelse i Designledelse
Hej Jette.
Jeg opfatter muligheden for interessant og relevant.
Både os i banksektoren kan have glæde af det – vi mangler kendskab, tænker jeg – og rigtig
mange andre virksomheder kan have gavn af ”design-tilgangen” til ændringer, kommunikation
og idéfaser – jeg tænker på din fremlægning af ”proces og metode”.
Venlig hilsen
Lars Gaasvig
Leder, Erhverv
Kolding og Haderslev Erhverv
T +45 89 89 88 89 | M +45 51 15 99 06 | F +45 89 89 89 01
Jernbanegade 5 | 6000 Kolding
CVR-nr. 17 61 66 17
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Fra: Mia Münster [mailto:mimu@riis-retail.com]
Sendt: 15. august 2016 20:14
Til: Jette Ladegaard Garnæs <jlg@dskd.dk>
Emne: Re: Efteruddannelse i Designledelse
Hej Jette
Idéen om en diplomuddannelse i designledelse for designere i Kolding er rigtig god.
Vores interesse afhænger selvfølgelig af uddannelsens indhold, teorier, undervisere, emner og
undervisningstidspunkter, men umiddelbart vil vi gerne bakke om selve idéen.
Med venlig hilsen | Best Regards
Mia Borch Münster

Architect | Industrial PhD
Mobile
E-mail
Web

+45 30 35 29 28

mimu@riis-retail.com
riis-retail.com

Fra: Henrik Messell [mailto:Henrik.Messell@Systematic.com]
Sendt: 12. september 2016 07:53
Til: Jette Ladegaard Garnæs <jlg@dskd.dk>
Cc: Steen Garnæs <steen.garnaes@systematic.com>
Emne: RE: Efteruddannelse i Designledelse
Hej Jette
Tak for din henvendelse!
Det er bestemt nogle relevante kompetencer I rammer med denne uddannelse. Jeg kan ikke lige
vurdere potentialet for uddannelsen, da jeg ikke lige kan gennemskue hvilke adgangskrav der i
givet fald vil være til uddannelsen, men som efteruddannelse til bachelorer tror jeg bestemt det
kunne være attraktivt.

Med venlig hilsen / Kind regards

Henrik Messell

Group Senior Vice President, Product & Services, Defence
Søren Frichs Vej 39, 8000 Aarhus C

Denmark

Mobile: +45 5121 3348
Henrik.Messell@systematic.com
www.systematic.com

Fra: Jesper Wiese Handicapafdelingen - Center Vejle Velfærd Vejle Kommune [mailto:jeswi@vejle.dk]
Sendt: 19. september 2016 09:02
Til: Mikael Sorknæs <ms@dskd.dk>
Emne: SV: Efteruddannelse på diplomniveau - Designledelse
Hej Mikael
Det ser afgjort meget interessant ud. Jeg har kolleger der har taget/er i gang med en tilsvarende
uddannelse – i København.
Venlig Hilsen
Jesper Wiese
Centerleder | Center Vejle
Gulkrog 1 | 7100 Vejle
Mobil 21596010 | video jeswi@video.vejle.dk
www.centervejle.vejle.dk

Fra: Linda Hechmann Lagoni [mailto:linda.lagoni@velux.com]
Sendt: 24. august 2016 09:41
Til: Jette Ladegaard Garnæs <jlg@dskd.dk>
Emne: RE: Efteruddannelse i Designledelse
Hej Jette
Det lyder relevant med efteruddannelse i Design Ledelse.
Med venlig hilsen / Yours Sincerely
Linda Hechmann Lagoni
Senior Manager
Design and Visualisation
Tel + 45 7669 3578
Mob + 45 3078 6879
Linda.lagoni@VELUX.com
VELUX A/S
VELUX Product Development
VELUX Innovation Center
Industrivej 7/22, DK-8752 Østbirk
www.velux.com

