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Kom i træning til virkeligheden
Dette kursus og Lisbeth Harders’ erfaring med det 

er et godt eksempel på, hvad IBC Kurser gør: Her bli-

ver du motiveret og får konkrete input og indhold, 

der er  tilpasset netop dine behov. 

På IBC Kurser lægger vi stor vægt på dit faglige ud-

bytte og på at skabe en træningsbane, der egner sig 

til vores kursisters  virkelighed.

Magasinet #TA NkeN sætter fok us 

på me n ne ske r og l æ r i n g .  Her er

personlige oplevelser i centrum, og
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med. Og det sker på helt naturlig vis. 
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J
eg havde regnet med, at en eller to fra vores 

 iværksætterkursus ville springe ud i livet som 

selvstændig,  men hele 10 ud af 15 på vores hold 

 åbnede egne virksomheder eller var ved at gøre det, 

da kurset sluttede. 

Mange af kursisterne gav underviserne og kurset æren for, at 

de blev så godt rustede, at de turde føre drømmen ud i livet. 

Kurset var en øjenåbner på flere planer. Jeg fik masser af ny 

viden, og vi fik alle relevante input til vores virksomhed og de 

idéer, vi gik og tumlede med.

Vi havde hvert vores mål med at tage kurset. Nogle var på 

kravlestadiet og havde kun en idé om at være selvstændig, 

mens jeg og flere andre var nogle skridt foran.

Jeg var begyndt at sælge garn og maskinbrodere firmalogoer 

på tøj, men efter to-tre måneder manglede jeg plads i huset og 

ville flytte til et butikslokale. Jeg tog kurset ”Iværksætteri” for 

at få mere viden om bogføring, regnskab og den slags, inden 

jeg åbnede min butik i foråret. Det er jeg glad for, at jeg gjorde. 

viden, 
der rykker

Af Lisbeth Harders / Indehaver af Lisbeths Broderi & Strik i Kolding IBC kurser – Naturligvis! 
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events i utraditionelle rammer

Design Thinking

man kan lære alle steder

se et marsvin og hør bølgerne

Hvad betyder rammerne for dig som kursist?

viden er flygtig og skal være opdateret

Huset, kunsten, ånden

sund læring kræver vitaminrig kost

alfa Laval: Træning til hverdagens udfordringer

Tips og tricks

Træning og uddannelse for enhver smag

  Sund mad giver klare 

 hjerner – mød IBCs køkkenchef 

Claus Langballe  Frandsen, 

der står bag de daglige  

vitaminer på IBC.

  Læring handler ikke om 

tykke bøger og lange ord. 

Det handler om ”learning 

by doing” og håndgribeligt  

 indhold, der giver mening.

  Utraditionelle rammer  

skærper tanken og oplevelsen. 

Læs mere om IBCs events.

  IBC Kurser er kendt for at

 flytte sine kursister væk fra

 skolebænken og ind på en 

træningsbane, der spiller  aktivt

 sammen med hverdagen.

Indhold
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L
æringsmiljøet på ibc innovationsfabrikken  pirrer 

sanserne, og det gør arrangementerne uhøjtide-

lige og vedkommende. Måske er det derfor, at 

 deltagerne vender tilbage igen og igen.

Når du træder ind på IBC Innovationsfabrikken i Kolding, må 

du gerne få oplevelsen af, at du er landet det rigtige sted. Dine 

sanser bliver hilst velkomne 

med et bad af lys og musik i 

foyeren, og når du begiver dig 

videre i de skæve, transparen-

te omgivelser, bliver du udfor-

dret på alle sanser. 

Her er fuglefløjt, rislende 

vand, dæmpet musik, en 

tennisbane og kunst i flere 

planer, siger Silja Alisch.  

 

Hun er event- og mødechef for IBC Innovationsfabrikken. En 

opgave, som kræver både overblik, stram planlægning og krea-

tivitet på højt plan. 

events 
i utraditionelle rammer
Fuglefløjt, rislende vand og rå betonarealer med højt til loftet i mere end én forstand. 
Det er, hvad virksomhederne lægger vægt på, når de benytter sig af IBCs event-faciliteter

Hele indretningen af IBC Innovationsfabrikken er nærmest 

grænseløs. Her er ingen rammer eller kanter, vi skal tage hen-

syn til, når vi planlægger større events. Her er skrå flader, glas 

og rum, der kan vokse eller krympe efter behov, og det giver 

mulighed for at skabe et afslappet og uhøjtideligt læringsmil-

jø, der pirrer sanserne, siger hun og tilføjer, at rammerne er 

med til at gøre arrangementerne mere  vedkommende. 

”Deltagerne kan lide at være 

her. De VIL være her. Den sær-

lige tilknytning til stedet får 

dem til at vende tilbage igen 

og igen,” siger hun. 

 

Silja Alisch oplever IBC Inno-

vationsfabrikken som auten-

t isk , og den følelse v i l hun 

gerne formidle til husets gæster. 

”Vi holder store arrangementer i løbet af året. Også i samar-

bejde med partnere, men det vigtigste er, at arrangementerne 

har en faglighed, der passer til huset. 

Vi har især fokus på kommunikation, 

projektledelse, innovation, læring og 

serviceoplevelser, så derfor bestræ-

ber vi os på, at arrangementerne har 

relation til disse emner,” siger hun. 

Det næste store arrangement er Content 

Days i oktober. Det er en tilbagevenden-

de begivenhed, som koncentrerer sig 

om kommunikation – først og fremmest 

på digitale medier. 

”Her er der fokus på relevant autentisk 

kommunikation til mennesker, uden at 

den store salgs kasket bliver taget på, og 

konferencen matcher husets intentio-

ner. Jeg glæder mig til to dage med høj 

faglighed og  fokus på autenticiteten,” 

slutter hun.

”Vi holder store arrangementer i løbet af året. 
Også i samarbejde med partnere, 

men det vigtigste er, at arrangementerne har 
en faglighed, der passer til huset.” 

Silja Alisch



Af Kim Marthedal Hansen / kimh@ibc.dk

Silja Alisch er event- og mødechef på IBC Innovations- 

fabrikken, og hun nyder blandingen af ’Fabrikkens’  naturlige 

ro og kursisternes mange aktiviteter på  arealerne. Det giver 

stedet en spændende dynamik og en helt særlig karakter. 

vidste du, at IBC 
Innovationsfabrikken

•  har plads til 850 gæster i vores hal

•  har udendørs lokaler og walk-and-talk-stier

•  har flere end 400 gratis p-pladser
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Æ
ldre borgere og erfarne plejere blev interviewet 

som eksperter, da kolding kommunes hjem-

me- og sygepleje bad ibc kurser om at hjælpe 

sig med at reorganisere og gøre plejen bedre.

”Det var nyt for os at benytte Design Thinking og gå direkte 

til borgerne, som IBC Kursers konsulenter foreslog, da vi 

henvendte os til dem ved vores reorganisering. Men ved at 

spørge erfaringspersonerne kom vi tættere på dem, og det 

har gavnet vores indsats,” siger funktionsleder i Kolding 

Kommunes hjemme- og sygepleje, Kirsten Grøndahl Carlsen.

Hun mener, at den specialdesignede 

uddannelse, som 26 af kommunens 

ledere og plejere tog, gav masser af 

værdifuld indsigt i løbet af de otte 

uger, den varede – og at den indle-

dende interviewrunde af ældre pleje-

modtagere var en øjenåbner og godt 

for det videre forløb. 

”Borgerne følte sig værdsatte, fordi 

de blev taget alvorligt og inddraget i 

processen. Medarbejderne var enga-

gerede og gav kreative bud på at løse  udfordringerne. Der 

blev i det hele taget skabt fællesskab på tværs af fag grupper, 

og samarbejdet blev styrket,” siger Kirsten Grøndahl Carlsen.

Hun understreger, at den udpræget praktiske tilgang til un-

dervisningen var et plus. 

”Social- og sundhedshjælpere er ikke vant til skolebænken, 

så de var udfordrede, men da de så, at vi havde tillid til deres 

faglighed og ønskede deres meninger, var de med. De ople-

vede, at de kunne udvikle deres arbejdsplads og plejen til de 

ældre,” siger hun. 

visualisering og praktisk træning
Design Thinking er en metode, der er velegnet til at 

gøre tungt stof som brugerundersøgelser og koncept- og 

 organisationsudvikling til noget, alle kan være med til. 

”Design Thinking er næsten ren praksis og træning uden 

stort behov for teori. Vi visualiserede 

meget af det, vi lavede, og  byggede 

i  fysisk form forslag til den nye 

 organisation og samspillet,” siger Jens 

Gamauf Madsen, der er tidligere kur-

susdirektør og nuværende admini-

strerende direktør for IBC.

Kolding Kommune og IBC Kurser ana-

lyserede i fællesskab de ældres inter-

viewsvar og medarbejdernes opgaver 

og fandt indsigter, udfordringer og løs-

ningsforslag. Det udmøntede sig i et særligt uddannelsespro-

gram for kommunens hjemme- og sygepleje. 

”Processen slutter aldrig, fordi vi har med mennesker at gøre. 

Med projektet har vi fået værktøjer, som gør vores pleje til de 

ældre bedre,” siger Kirsten Grøndahl Carlsen.

Design Thinking
Som noget helt nyt valgte Kolding Kommune at inddrage borgere og  plejere 
som eksperter i forbindelse med en reorganisering. Det  resulterede i en 
 specialdesignet uddannelse og en forbedret indsats

Reorganisering på flere felter
I dag er reorganiseringen i Kolding Kommunes 

hjemme- og sygepleje sket på flere felter. De har 

lagt dag- og aftenvagter sammen, reduceret tab 

af viden og manglende kommunikation mellem 

vagtlag, samt skabt større sammenhæng i de 

 enkelte borgeres pleje. 

Uddannelsens step 2 begyndte i august 2015. 

Her bliver der fokuseret yderligere på at skabe 

sammenhæng i plejen ved bedre koordinering 

af opgaverne. 

Af Jacob Hille / jhil@ibc.dk

”Social- og sundhedshjælpere
 er ikke vant til skolebænken,

 så de var udfordrede, men da 
de så, at vi havde tillid til deres 

faglighed og ønskede deres 
meninger, var de med.”

Kirsten Grøndahl Carlsen
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P
å ibc kurser har vi innovation, skæve indfald, 

anderledes læring og smukke rammer i vores 

DNA. Hvor kan du ellers træne ny viden omgivet 

af  kunst, arkitekters leg med elementer og andre 

overraskende detaljer, der stimulerer dine sanser?   

IBCs kursister finder altid en krog med stole og et bord, hvor 

de inspireres af de mange 

grønne planters dufte eller ly-

den af rislende vand, mens de 

diskuterer og løser opgaver. 

Mon ikke et oplæg på et kur-

sus giver mere inspiration 

og  nærvær ved at blive holdt 

mellem farvestrålende tanke, 

som indtil 2010 rummede 

 tusindvis af liter GORI-træbeskyttelse, end hvis det blev 

holdt i et klasseværelse, som ligner alle  andre? Læg dertil, 

at underviserne ofte inddrager skov, strand og anden natur 

på vores arealer i Aabenraa,  Fredericia og Kolding, når kursi-

sterne idéudvikler, netværker eller træner deres nye viden. 

Amfiscenen på plænen uden for IBC Innovationsfabrikken 

har for eksempel fået installeret wifi som et incitament til at 

rykke kurserne udenfor.  

”Man kan lære alle steder,” 

sammenfatter chefkonsulent 

i IBC Kurser, Finn Lassen, filo-

sofien bag undervisning i det 

fri eller ved en plantevæg. 

Han benytter så ofte som 

muligt de specielle rammer 

i  træningen af sine kursister, 

fordi frisk luft og smukke om-

givelser giver noget andet end et traditionelt klasselokale. En 

gåtur med indbygget refleksion, læring, træning og samtale 

man kan lære alle steder
Nogle gange tænker man bare mere klart i frostvejr eller med fødderne begravet
i lunt sand på stranden. På IBC Kurser møder kursisterne sig selv og hinanden 
i utraditionelle og naturlige rammer

”På lederkurserne tager jeg som regel kursisterne 
med ud, når vi gennemgår  ledelsesstile. 

De tænker mere ud af boksen i 
utraditionelle rammer.” 

Finn Lassen

på vores stisystemer kalder vi ”walk-

and-talk”. 

”At se og mærke vandet er  meget 

 inspirerende for blandt  andet idé-

genereringen, lige som frisk luft og 

 motion fremmer indlæringen og  giver 

energi til at løse konkrete  opgaver – 

hvilket kursisterne derfor ofte også 

gør udendørs. 

På lederkurserne tager jeg som regel 

kursisterne med ud, når vi  gennemgår 

ledelsesstile og anden praksisrele-

vant viden, som  de reflekterer over 

og diskuterer på en walk-and-talk. De 

 tænker mere ud af boksen i utraditio-

nelle rammer,”  fortæller Finn Lassen. 



”At se og mærke vandet er meget inspirerende for blandt 

 andet idégenereringen, lige som frisk luft og  motion frem-

mer indlæringen og giver energi til at løse konkrete opgaver.”

Finn Lassen, chefkonsulent, IBC kurser

Lillebælt er også smuk i snevejr

I skrivende stund er det blevet efterår med regn 

og grå skyer, og vinteren med kulde, is og måske 

sne skimtes tæt på. Intet problem på indendørs 

kurser, men kan kursister få noget ud af at flytte 

udenfor om efteråret og vinteren?

  

”Kurser kan altid foregå udenfor, medmindre det 

regner meget. Vi klæder os bare på efter vejret,” 

siger Finn Lassen, der nyder synet af Lillebælt 

iklædt is og broen i klart vintervejr med faldende 

sne. 

”For nylig havde jeg en kursist, der lige skulle skif-

te fra højhælede til mere praktisk fodtøj, mens 

en anden med en brækket ankel var med til det, 

han kunne. Kursisterne melder tilbage, at de er 

glade for udendørs undervisning, som de har fået 

meget ud af fagligt og socialt med de andre kursi-

ster,” fortæller Finn Lassen.    

Af Jacob Hille / jhil@ibc.dk
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se et marsvin 
og hør bølgerne

”De ydre rammer blev implementeret i undervisningen, og 

vi fik et dejligt afbræk. Det er sådan noget, man husker.”

sonja nørgaard, marius Pedersen

miljøvirksomheden marius Pedersen har netop haft  ledere 
fra sine afdelinger landet over på lederkursus hos Finn 
 Lassen på IBC kurser. 

Marius Pedersen-lederne reflekterede blandt andet over de 

ledelsesteorier, de lige var blevet undervist i, på stranden tæt 

ved IBC Kurser i Fredericia. I omgivelser, hvor kursisterne 

kunne dufte tang og vand, høre måger og bølger og se Lille-

bælt, Den Ny Lillebæltsbro, byerne Fredericia, Strib og Mid-

delfart og måske et marsvin i vandet, hvis de var heldige. 

”Skolen har mange dejlige faciliteter inden- og udenfor. Plud-

selig sagde vores underviser ”Nu går vi en tur”, og så flyt-

tede han undervisningen til en gåtur på stranden. Her fik 

vi emnet ”Hvordan bliver jeg bedre til at uddelegere på min 

arbejdsplads.” Det talte vi om, mens vi gik. På den måde blev 

de ydre rammer implementeret i undervisningen, og vi fik 

et dejligt af bræk. Det er sådan noget, man husker,” fortæller 

 kørselsleder i Division Special Affald hos Marius Pedersen i 

Herning, Sonja Nørgaard, om lederkurset.

 

Kunne du have fået det samme ud af kurset i 

traditionelle rammer?  

”Det er svært at sammenligne med andre steder, fordi IBCs 

rammer er så specielle og inspirerende, og kurset var skræd-

dersyet til vores virksomhed. Vi havde masser af plads i de 

flotte rammer, der var taget hånd om os, og vores undervise-

re var gode til at lave opgaver tilpasset aktiviteterne og opga-

verne i vores virksomhed. Samtidig var forplejningen god, og 

det er jo også vigtigt, når man er på skolebænken. Jeg fik en 

god introduktion til forskellige ledelsesstile og en bred vifte 

af værktøjer, jeg kan bruge i mit daglige arbejde,” siger Sonja 

Nørgaard. 

Af Jacob Hille / jhil@ibc.dk



11 #TANKEN   Vinter — forår 2015/16  |  Nr. 1 11Vinter — forår 2015  |  No. 01   #TANKEN 11

PoUL HvIID Hansen 
virksomhed: TReFoR

 
kursus: Projektleder – træningsforløb 

”Stedet har den vildeste indretning. Da vi kom, blev 

vi modtaget af musik og en væg af kunst og lys. Det 

rislende vand, den asymmetriske  arkitektur og de 

trekantede bygninger er dejligt  anderledes og le-

vende detaljer, der har en  meget positiv effekt. Jeg 

får  masser af inspiration og energi af at være omgi-

vet af de spændende omgivelser, som også tæller 

udendørsarealerne.  Fuglene, vandet og de andre 

detaljer gør mig mere impulsiv og åben for nye 

ideer. Jeg kender ikke et sted, der bare minder om 

dette.”  

CaRsTen veILeBoRg 
virksomhed: Forenede service

 
kursus: grundlæggende ledelse 

 
”Rammerne har en høj værdi for mig som kursist. 

Rammerne er helt anderledes, end hvad jeg har op-

levet andre steder. Kunsten er fantastisk motiveren-

de og bød os velkommen, da vi ankom. Den slags 

bider man mærke i på den gode måde.”

emIne FaLCk 
virksomhed: smedegaarden a/s

 
kursus: Bogføring i praksis/kontorelev

 
”Rammerne betyder alt for mig og er årsagen til, 

at jeg har valgt at køre fra Esbjerg til Kolding hver 

dag for at tage mit kursus. Atmosfæren er fanta-

stisk, og jeg synes, det er befriende, at naturen er 

bragt herind med træerne, fuglekvidderen og van-

det. Bag mig spiller nogle unge fyre badminton og 

 bordtennis. Jeg er også vild med alt det glas, som 

gør, at man ikke føler sig lukket inde i lokalerne, men 

alt er åbent og tilgængeligt. Rammerne lægger op til, 

at man ikke bare sidder stille og hører efter, men er 

aktiv deltager i  kurset.” 

CaTIa Damm RagUs  
virksomhed: Lulu’s Drawer Lingerie

 
kursus: social media manager

”De fysiske rammer på IBC Innovationsfabrikken er 

spændende og indbyder til fordybelse og adspre-

delse. På den måde har stedet både de praktiske og 

inspirerende omgivelser, der skal til, for at man som 

kursist kan få maksimalt udbytte af sit ophold.”  

Hvad betyder rammerne for dig som kursist? 

Vinter — forår 2015/16  |  Nr. 1   #TANKEN
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M
eldgaard Gruppen prioriterer  efteruddannelse, 

så medarbejdernes kompetencer er opdate-

rede. Meldgaard foretrækker ibc kurser som 

leverandør af eksterne kurser. 

Tusindvis af skraldemænd og chauffører har siden 1970 

 siddet bag rattet i de blå og hvide Meldgaard-lastbiler, der 

hver uge henter affald i kommuner landet over, og selvom 

jobbet på mange planer er det samme, er der også sket en 

voldsom udvikling. 

” Vi ha r i da g f lere højt udda n nede. D et havde været 

 utænkeligt tidligere, men med tiden er vores klassiske trans-

portvirksomhed blevet en servicevirksomhed. Den kræver 

medarbejdere med andre og konstant opdaterede kom-

petencer. Viden er flygtig og skal opdateres hurtigere end 

 nogensinde før,” siger Meldgaard Gruppens direktør, Henrik 

Meldgaard. 

Hans virksomhed har hoved-

sæde i Aabenraa og er bygget 

på vognmandsvirksomhed, 

flytteservice og affaldsind-

samling – og de fleste af hans 

ansatte kommer hvert år på 

uddannelse med det mål, at de 

har noget nyt med hjem. 

Lokalt og socialt ansvar
”Vi har hvert år et fokusområde for efteruddannelse. For to år 

siden var det salg. I år er det projektledelse, som 30 af vores 

viden er flygtig 
og skal være opdateret

folk bliver uddannet i af IBC Kurser,” siger han og fortæller, 

at  Meldgaard Gruppen i øvrigt næsten kun tager elever fra 

IBC Aabenraa, da han mener, at virksomheden har et lokalt 

og socialt ansvar for at uddanne de næste generationer af 

 arbejdstagere i området. 

Meldgaard Gruppen benytter blandt andet efteruddannelse 

for at sikre, at medarbejderne har de kompetencer, som de og 

virksomheden har behov for. Det arbejde bliver for så vidt al-

drig færdigt, da kravene til virksomheder hele tiden ændrer 

sig, og kompetencer skal repeteres og opgraderes  løbende for 

ikke at blive forældede. 

”Alle skal kunne benytte Office-pakken hos os. De evner har 

vi alle behov for at få støvet af, så vi benytter softwaren bedst 

muligt og effektiviserer vores arbejdsgange. Lige nu er vi ved 

at implementere nyt logistiksystem, som også kræver uddan-

nelse. Kurserne har i øvrigt 

også et element af medarbej-

derpleje. De kommer lidt væk 

og opnår den sociale effekt 

ved at blive rystet sammen,” 

siger Henrik Meldgaard. 

Flad struktur stiller krav  

Meldgaard Gruppen har interne 

uddannelsesprogrammer, men 

sender også mange af de i alt 650 medarbejdere på eksterne 

kurser. En stor del af dem træner ny viden hos IBC Kurser, 

hvor de lærer om IT, ledelse, HR, projektledelse, salg og 

 meget andet. 

”Vi har en meget flad struktur, hvor den enkelte chef har 

 ansvar for ledelse, budget, drift og økonomi i sin afdeling, 

og det stiller krav til, at de chefer og kontorassistenterne 

 omkring dem efteruddannes løbende,” siger Henrik Meld-

gaard, der anser efteruddannelse som et vigtig element i at 

skabe en succesfuld virksomhed, der følger med tiden.

Indretning inspireret af
IBC Innovationsfabrikken 

Meldgaard Gruppens hovedkvarter i  Aabenraa er 

indrettet med en plantevæg, omvendte  lamper, 

akvarier med eksotiske fisk fra Afrika og  andre 

innovative detaljer. Mødelokalerne har fået 

 maleriske navne som for eksempel ”Væksthuset”, 

der er udsmykket med naturmotiver. Billedet af 

Henrik Meldgaard på magasinets forside er netop 

taget i Væksthuset.  

”IBC Innovationsfabrikken har en wow-effekt og 

positive rammer, der gør, at kurser altid bliver 

spændende der. Vi blev inspireret af de rammer 

til at gøre vores egen indretning mere levende og 

interessant,” fortæller Henrik Meldgaard. 

”Med tiden er vores klassiske transport-
virksomhed blevet en servicevirksomhed. 
Den kræver medarbejdere med andre og 

 konstant opdaterede kompetencer.” 
Henrik Meldgaard

Af Jacob Hille / jhil@ibc.dk
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INspIrATIoN frA 
hELE vErdEN 
Henrik Meldgaard fra Meldgaard 

Gruppen er ikke bange for at 

tage de utraditionelle midler 

i brug, når der skal kæles for 

brandet og hans medar-

bejderes hverdag. I både 

udsmykning og daglige 

termer bliver der hentet 

inspiration fra alle 

verdenshjørner. 
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k
unstneren Peter skovgaard er en uundgåelig og 

værdsat del af miljøet på ibc, og hans kunst er 

en del af den ånd, der skaber rammerne for ibc 

 kursers helt unikke læringsform. 

Han lever i væggene – eller rettere på væggene. Peter 

 Skovgaards kunst er en integreret del af IBC, og hans lette, 

 abstrakte – og til tider naivistiske streg – smykker mange af de 

store gulv- og vægarealer på IBCs  uddannelsesinstitutioner. 

Kunstneren Peter Skovgaards forhold til IBC går tilbage til 

1998, da han mødte daværende direktør Jørgen Houmann til 

en kunstudstilling i Ridehuset i Aarhus. 

”Jørgen Houmann så et billede, jeg udstillede. Det var fire 

gange seks meter, et kæmpe maleri, som ikke mange har 

plads til. Jørgen så det ikke som et maleri, han så det som et 

stykke udsmykning,” siger Peter Skovgaard.

Langtidsholdbar dannelse
Jørgen Houmann så noget ganske særligt i Peter Skovgaards 

kunst, ligesom Peter Skovgaard så noget unikt i Jørgen Hou-

manns mission om at skabe et inspirerende og ikke mindst 

 kulturfyldt læringsmiljø med plads til individet og højt til loftet.

”Fordi Jørgen var en modig og oprigtig leder, førte han sin 

dybe interesse for kunst videre til IBC. Sammen med arki-

tekterne blev vi en treenighed. Schmidt Hammer Lassen,  

Architects tegnede huset, jeg lavede kunsten, og Jørgen skab-

te ånden. Sådan har det været siden, ” siger Peter Skovgaard. 

De lysende indgangspartier på alle IBC-lokationerne var det 

sidste projekt, som Jørgen Houmann søsatte, inden han stop-

pede som adm. direktør i foråret 2015.

”Jørgens tilgang til kunst og uddannelse er langtidsholdbar. 

Jeg er sikker på, at væggene vil begynde at revne og gulvene 

knirke, hvis nye kræfter ikke respekterer stedet. Ånden lever 

her og vil leve mange år frem i tiden,” siger Peter Skovgaard.

15Vinter — forår 2015/16  |  Nr. 1   #TANKEN

 Tænk ud af boksen, få ’jord under 

 neglene’ og erfaring med det, du laver, og 

de fejl, du begår. Livet er ikke stringent, 

hverdagen din egen og på IBC Kurser 

træder kunst, kultur og kreativ læring 

ind i en større sammenhæng. 

Huset, 
kunsten, 
ånden

Af Kim Marthedal Hansen / kimh@ibc.dk
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”Vi vil gerne bidrage til gode vaner hos de 
unge, ligesom vi påvirker den modne målgrup-
pe, som kan sidde fast i sine vaner. Vi vil flytte 

vores gæster i retning af sunde alternativer, 
som kan blive til gode vaner for livet.” 

Claus Langballe Frandsen

D
a claus Langballe Frandsen i 2011 blev  køkkenchef 

for ibcs fem uddannelsesinstitutioner i  Aabenraa, 

Fredericia og kolding, smed han friture gryder, slik 

og sodavand ud med det samme. 

”Kost spiller en stor rolle for 

evnen til at lære nyt, og da læ-

ring er kernen på IBC, er vores 

opgave som køkken at give 

alle det bedste fundament for 

at lære hver dag. Derfor serve-

rer vi ikke pommes frites eller 

andet, der har været en tur 

i frituren. Det har også givet 

bedre miljø i undervisnings-

lokalerne, da de ikke længere 

lugter af friture,” fortæller Claus Langballe Frandsen.  

IBC-køkkenerne bespiser dagligt 2.500 elever, kursister, virk-

somhedsgæster og medarbejdere – i  aldersgruppen 15-55 år.

 

”Mange går efter hurtige løsninger med tomme kulhydrater 

og masser af sukker. Det er svært at overbevise dem om, at 

økologi, grønt og en fornuftig kostsammensætning er vejen 

sund læring 
kræver vitaminrig kost
Ambitioner er der mange af i IBCs køkkener. Her leverer personalet  velsmag og 
daglig næring til kloge hjerner og gør det med kærlighed til mad og ønsket om at uddanne

frem. Vi tager dog udfordringen op og prioriterer mad og 

 drikke med positiv påvirkning på krop og indlæring. Vi for-

tæller vores gæster, hvor maden kommer fra, og hvorfor den 

er et fantastisk alternativ til den kantinemad, de ellers mø-

der,” siger Claus Langballe Frandsen, der mener, at det er vig-

tigt, at IBC-køkkenerne både 

tager ansvar og opdrager. 

Maden skal være en  oplevelse, 

men frem for alt skal den være 

den rigtige. Ved at servere 

sund mad med masser af vita-

miner bidrager køkkenerne til 

IBCs mission – et bedre sted at 

lære. 

”Når vi serverer hjemmelavet mad, der smager af kærlighed 

til det, vi arbejder med, smitter det af på spisevanerne og 

 gæsternes humør. De kommer ud i køkkenet og spørger til 

det, vi laver, og det giver en god forståelse mellem os og vores 

gæster,” siger Claus Langballe Frandsen. 

 Der er fokus på råvarerne, 

når kursister træder ind i 

Kok Amok universet på IBC.



gå kok amok med Claus 
Styrk jeres relationer med teamwork, innovativ 

madlavning, professionel inspiration, præcision og 

indlevelse.

Claus Langballe Frandsen og hans kolleger vil 

gerne gå Kok Amok med dig og dine kolleger. Ved 

Kok Amok tilbereder I maden under kyndig vej-

ledning. En lærerig og inspirerende oplevelse, 

som I afslutter med at nyde jeres egen mad. 

”Kok Amok giver jeres firma eller vennekreds 

mulighed for at se hinanden i et andet lys. Gæ-

sterne bliver sat i situationer, som ikke er deres 

spidskompetencer, og dermed bliver de udfor-

dret på deres samarbejde og forståelse for hinan-

den. Som køkken holder vi meget af at undervise 

og lære fra os, vise andre teknikker og være med 

til at flytte gæsternes forståelse af mad, og hvad 

der kan lade sig gøre i et køkken,” fortæller Claus 

Langballe Frandsen. 

Kok Amok bliver tilpasset efter gæsternes behov 

og forventninger og kan indeholde temaer som 

for eksempel Tapas Amok, Fiske Amok, Appe-

tizer Amok, Farmor Amok, Dessert Amok. Og så 

kan udfoldelserne i køkkenet selvfølgelig kombi-

neres med en vinsmagning.

Af Jacob Hille / jhil@ibc.dk
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A
lfa Laval arbejder verden over i alle sine 

 produktions- og distributionsenheder efter 

ALPs- filosofien. i de fleste lande foregår under-

visningen i ALPs internt i virksomheden, men i 

kolding bliver Alfa Lavals medarbejdere undervist i ALPs 

og konstruktiv problemløsning af konsulent i ibc kurser, 

Jan bredvig, med lokale ledere som medundervisere.

ALPS står for ”Alfa Laval Production System” og bygger på 

lean- og six sigma-principperne. Hovedelementerne i pro-

duktionsfilosofien er kunderne, adfærden, processerne, 

spild, problemløsning og lean-tavlen. Alle medarbejderne 

trænes i ALPS mindsettet og tankegangen bag konceptet, så 

alle involveres i processen og forstår deres rolle i at sikre et 

stabilt og forudsigeligt output, som er formålet med ALPS i 

Alfa Laval. 

Alfa Laval samarbejder med IBC Kurser, fordi virksomheden 

er tryg ved underviseren, og fordi kurserne kører kontinuer-

ligt, så medarbejderne bliver trænet løbende.

”Ved at vi har en fast gennemgående underviser og lokale 

 ledere som co-undervisere, sikrer vi et link mellem under-

visningen og dagligdagen for den enkelte medarbejder,” 

 siger HR-partner i Alfa Laval, Anette Buhl Schelde.

I undervisningen lægger Jan Bredvig stor vægt på sammen-

hængen mellem de seks elementer, da det gavner kursister-

alfa Laval: 
Træning til hverdagens udfordringer 
IBC Kurser underviser og træner medarbejderne på Alfa Laval i Kolding i konstruktiv
problemløsning efter virksomhedens egen ALPS-filosofi

nes overblik og evnen til at se deres egne roller i forhold til 

det store billede. 

”Ofte fokuserer kursisterne stærkt på et eller få af elementerne, 

men de enkelte led bliver stærkere ved, at de spiller sammen. 

Jeg giver dem derfor forskellige tilgange til at benytte alle 

ALPS-elementerne som en proces i løsningen af konkrete 

udfordringer,” siger Jan Bredvig. 

Han træner og underviser 10 hold med hver omkring 20 

 kursister fra Alfa Laval i år og har 10 planlagte hold i 2016. I 

Ingeniørvirksomheden Alfa Laval er en af verdens 

førende producenter af pumper, ventiler, varme-

vekslere og separatorer til industrien og opererer 

i omkring 100 lande. Alfa Laval har 18.000 ansat-

te verden over. 

Alfa Laval Kolding omsætter for omkring 1 milli-

ard kroner om året og har 600 ansatte. Fabrikken 

i Kolding producerer pumper, ventiler og tank-

udstyr til fødevare-, farmaceut- og kosmetikin-

dustrierne. Fabrikken i Kolding har ekspertise i 

transport og pumpning af væsker.

alt underviser og træner Jan Bredvig 450 medarbejdere i  

 produktion, administration og ledelse på Alfa Laval i ALPS. 

”Jeg benytter læring gennem leg og refleksion. Kursisterne 

har for eksempel netop haft en teambuildingøvelse, hvor de 

skal hjælpe hinanden over et fiktivt vandløb ved hjælp af reb 

og andre genstande. Bagefter går de ind i klassen, hvor der 

står seks kasser med genstande, der symboliserer de seks 

ALPS-elementer, som de skal koble til deres hverdag på arbej-

det. Træningen og læringen får værdi, fordi den er konkret og 

1:1 med deres hverdag,” siger Jan Bredvig.   

 

Af Jacob Hille / jhil@ibc.dk
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Tips og tricks

Af Kim Marthedal Hansen / kimh@ibc.dk

Lette informationer

Lav gerne en informations-

side, der er let at gå til.

Hellere for meget information 

end for lidt.

væ rdI E r
 

vil du også: 
•  Være grænseoverskridende?

•  Udvise konstruktiv usikkerhed?

•  Udvise humoristisk storsind?

•  Have frihed under ansvar?

•  Udvise flid og sparsomhed?

•  Opleve trivsel og arbejdsglæde?

Så har du det ligesom os. 

Det er nemlig vores værdier på IBC. 

vidste du?
IBC står for International 

Business College og er et 

produkt af fusionerne mellem 

Kolding Købmandsskole og 

handelsskolerne i Fredericia 

og Aabenraa.

Gentag, gentag, gentag

Sender du informationer 

ud til deltagere og indlægs-

holdere, så send det ud mere

end én gang.

Og hellere i små, spiselige 

bidder end i én uoverkom-

melig mundfuld.

sådan får du 
en god event:

Det er vigtigere, at dine   gæster 

er velinformerede, end at de 

får kaffe og kage.

Få ting skaber dårligere 

 stemning end uindfriede 

forventninger. 

Hjælp dine gæster med et højt 

informationsniveau, lige fra 

oplysningen om, hvor toilet-

terne er, til hvilke ingredienser, 

der i frokosten.

Konferencer kræver 
planlægning

Undervurdér ikke, hvor lang 

tid det tager at planlægge en 

god konference.

Kend din målgruppe og dens 

forventninger til konferencen.

Find de rette rammer – der 

skal være match mellem belig-

genhed, image,  netværks- og 

 læringsmuligheder.

Hav fokus på programmet – 

ud over fagligheden er det 

vigtigt at tænke dynamik, leg 

og læring ind i programmet.

Føl g op på kon ferencen og 

brug læringen herfra i dit 

 næste arrangement – internt 

som eksternt.

1
1

2
2

3
3

4

5
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Træning og uddannelse for enhver smag

Træning og uddannelse i innovation og projekt er for dig, der 

vil styre og lede projekter til succes, vil genkende den gode 

idé og føre den ud i livet eller ønsker anerkendte certificerin-

ger til at styrke dine kompetencer og karrieremuligheder. 

Træning og uddannelse i ledelse er for dig, der vil kende dine 

styrker og svagheder som menneske, kollega eller leder, så 

du kan forstå, hvordan din adfærd påvirker dine omgivelser 

og dig selv i hverdagen. Du får værktøjer til at håndtere kon-

flikter og til at lede og styre din afdeling eller virksomhed. 

Med træning og uddannelse i lean og optimering får du 

værktøjer til at forbedre din virksomheds bundlinje, fordi 

du ved smartere arbejdsgange og minimering af spild skaber 

kvalitet i dine processer.

Vil du lære om paragraffer til ansættelser, eller hvordan du 

arbejder med en virksomheds regnskab? Træning og uddan-

nelse i HR, økonomi og administration er for dig, der vil have 

praksisnær træning i den nyeste viden og regler på dit om-

råde, som du efter endt forløb kan anvende i din virksomhed. 

Med styrkede kompetencer i salg, kundeservice og eksport 

kan du forbedre din præsentation eller dit telefonmøde med 

kunden og styrke dine relationer betydeligt. Gennem prak-

sisnær træning bliver du klogere på dig selv som sælger, så 

du lærer at løfte dit salg til nye højder. 

Træning og uddannelse i IT og digitalisering er for dig, der vil 

blive bedre til regneark, vil have helt styr på præsentationen, 

spare tid med en mere effektiv kalender, lære at behandle 

 billeder professionelt eller have værktøjer til at oprette en 

blog eller en hjemmeside fra bunden. 

InnovAtIon og proJeKt LeAn og optIMerIng It og dIgItALIserIng

Hr, øKonoMI 
og AdMInIstrAtIon

LedeLse sALg, KundeservIce 
og eKsport

20 #TANKEN   Vinter — forår 2015/16  |  Nr. 1



21Vinter — forår 2015/16  |  Nr. 1   #TANKEN

pU

Med træning og uddannelse i personlig udvikling bliver du 

med garanti udfordret. Med udgangspunkt i din personlige 

udvikling har vi fokus på dig og dine vaner samtidig med, at 

du lærer at forebygge og håndtere stress, coache medarbej-

dere og kolleger eller bliver bedre til at planlægge din tid, så 

du får mest muligt ud af den.

personLIg udvIKLIng

Om du er på arbejdet, i sommerhuset, i yndlingsstolen el-

ler på farten, kan du altid deltage i gratis webinarer hos IBC 

 Kurser. Nemmere bliver det ikke at holde dig opdateret med 

ny viden og aktuelle tendenser. 

E

W

IBC Innovationsfabrikken danner rammen om faglige og 

praksisnære seminarer og konferencer inden for  innovation 

og projektledelse, læring og e-læring, kommunikation, 

oplevelser og service. Her får du brugbare værktøjer og 

 inspiration, du kan tage med hjem og anvende i din virksom-

hed med det  samme.

events

WebInArer

K

WM

Vil du have den nyeste viden om sociale medier og online 

markedsføring? Træning og uddannelse i web og markedsfø-

ring er for dig, der ønsker at blive skarp på din virksomheds 

digitale profil, så du kan målrette din markedsføring og kom-

munikation til de rette modtagere. 

Træning og uddannelse i kommunikation er for dig, der vil 

have sprogtræning eller have styrket din personlige eller 

praktiske kommunikation. Kurserne gør, at du kan levere 

 effektiv kommunikation til dine modtagere – hvad  enten du 

er medarbejder, leder eller virksomhed. 

KoMMunIKAtIon

Web og MArKedsførIng

Find mere info på:
ibckurser.dk

Af Julie nedergaard / june@ibc.dk
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FakTa IBC 2014 

 
omsætning: 325 mio. kr. 

 
Resultat: 10,9 mio. kr. 

 
Balance: 702 mio. kr., 284 mio. kr. i egenkapital

 
Årselever: 3.768 

500 medarbejdere og cirka 62.000 kvadratmeter 

undervisningsfaciliteter på fem lokationer i 

Aabenraa, Fredericia og Kolding.

Tænker du digitalt? 

Vil du opleve endnu mere med 

#TANkeN?

Du finder online-versionen her: 

tanken.ibc.dk

Deltag i debatten, se film og

 læs mere om kurser og events.IBC kurser– noget for dig

”Jeg tog kurserne på IBC, fordi jeg gerne vil have en 

 lederstilling i det private erhvervsliv eller i kommunalt regi, 

hvor jeg kan motivere medarbejdere og få indflydelse på 

virksomhedens udvikling. Jeg fik tanket en masse ny viden 

om HR og coaching og fik repeteret og opdateret min viden 

om ledelse og ledelsesformer. Kurset gav mig gode kontakter, 

som jeg håber at kunne benytte på sigt.”

navn: John Andresen

virksomhed: Statslig arbejdsplads

kurser: Grundlæggende ledelse, Videregående ledelse, 

Grunduddannelsen i HR og Grunduddannelsen i coaching 

”IBC 360 har gjort mig mere robust i forhandlinger og 

 kommunikation, så jeg ved, hvad jeg skal sige i dialogen med 

virksomheder. Vi havde nogle korte, intensive forløb, som 

gav os uventede værktøjer og indsigter. Jeg ved, hvad jeg vil 

med Eliska.dk, men havde gavn af at diskutere min virksom-

hedsidé med underviserne og de andre på kurset.”

navn: Eliska Hansen

virksomhed: Eliska.dk

kursus: IBC 360

”Hvis jeg kunne, var jeg på IBC hele tiden. Jeg har taget  kurser 

i år og sidste år, som har gjort mig helt afhængig at være i de 

fede rammer og få masser af viden og træning. Kurserne på 

IBC har givet mig viden, som gør min virksomhed  stærkere 

og min bundlinje bedre.”

navn: Heidi Dahl Neumann,

virksomhed: Happy Horse Rideudstyr

kurser: Web Marketing Manager og Social Media Manager

”Jeg var vild med alt på kurset. Jeg fik masser af værktøjer, 

 relationer og netværk med andre kursister. Vores arbejds-

pladser var meget forskellige i størrelser og brancher, men 

vores udfordringer lignede hinanden. Konkret har jeg lært 

meget om SWOT-analyser, 5x5-modellen og planlægnings-

skemaer med milepæle, som jeg benytter i mit daglige 

 arbejde.”

navn: Majbrit E. Andersen

virksomhed: Nyform

kursus: Projektplanlægning og -samarbejde 



Vi har flere end 150 muligheder for at gøre 
dig  bedre. Læs mere på ibckurser.dk



IBC kURseR 
– Naturligvis! 

Når du tager et kursus på ibc, vælger du en 
naturlig og velafprøvet  læreform. Her er der 
er højt til loftet, plads til individualiteten  og 
fokus på det praktiske. 

Hos ibc kurser får du afprøvet dine idéer 
og tilført relevant ballast, for at de fungerer 
i hverdagen. 

Du lærer – på helt naturlig vis. 


