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Medlemsmøde nr. 4:
 
Tid:  Tirsdag den 07. maj 2013, kl. 10:00-13.30  
 
Sted: KADK, Kunstakademiets Arkitektskole, Holmen  
 http://www.karch.dk/dk/Menu/Om+skolen/Find+vej 
 Philip de Langes Allé 10 
 1435 København K 
  
AUDITORIUM 5, indgang J:  
 
Kort over bygningerne:    
http://www.karch.dk/dk/Materiale/Files/Officielle+dokumenter/kort_KA_DKDSn_campus2011.pdf 
 
Vært:  Lars Klint, mobil: 41 70 19 89, Mail: lars.klint@kadk.dk 
 
Deltagere: Medlemmer af BVU*net, samarbejdspartnere og interessenter. 
 
Tilmelding: Christian Bolding christianbolding@christianbolding.dk  
 
BVU*net er et netværkssamarbejde for Byggeriets Videns- og Uddannelsesinstitutioner, stiftet den 13. 
januar 2011 og ændret til en frivillig forening den 15. november 2012.- http://www.bvunet.dk 
 
 
Mødeprogram - kortfattet:   
Detaljeretog mødeprogram udsendes senere eventuelt med ændringer i programmet 
 
Kaffe 09:45-10:00 
 
1. Velkomst og indledning -10:00-10:15 
Niels Haldor Bertelsen, SBi, formand for foreningen BVU*net 
 
2. Præsentation af forundersøgelse for cuneco -10:15-11:00 
BVU*net er ved at udføre en forundersøgelse på basis af den behovsanaly-
se af IKT-uddannelser og -kompetencer i byggeriet - cuneco projekt 17.011 
’Metode for implementering i uddannelser’ – som blev gennemført i 2012. 
På mødet præsenteres forundersøgelsen. 
 
3. Præsentation af forslag til hovedprojekt -11:00-11:20 
En begrundet overordnet beskrivelse (forslag) til hovedprojektet for cuneco 
projekt 17.011 ’Metode for implementering i uddannelser’ 
 
4. Implementering i hovedstadsregionen -11:20-11:30 
Implementering af cunoeco´s resultater i hovedstadsregionen (2013/2014) 
Implementeringssamarbejde mellem DTU, KEA, KA og cuneco 
 
Frokost - 11:30-12:15 
 
5. Workshop om emner til ”Tænketank for renovering” -12:15-13:00 
Udarbejdelse af påtænkte konkrete emner til ”tænketanken” 
Gruppearbejde med følgende emner: 

• Innovation 
• Renovering 
• Energi 
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Side 2 af 2 sider. 6. Resumé af workshop – 13:00-13:30 
Fælles plenum med resumé af drøftelserne fra i de 4 arbejdsgrupper 
 
Kaffe 13:30-13:45 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lars Klint / Christian Bolding 
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