
FAKTA

Studieopgave - få løst en 
opgave på teoretisk niveau 

En studieopgave er en mulighed for at få et oplæg til, hvordan 
virksomheden kan løse en udfordring eller opgave. Den stude-
rende løser typisk opgaven hjemme og uddannelsesinstitutio-
nen giver karakterer for de teorier den studerende har valgt at 
anvende for at løse opgaven. Løsningen er derfor mere teoretisk 
fokuseret end f.eks. studiepraktikken.
 
Studieopgaven er som udgangspunkt ulønnet, men virksomhe-
den godtgør ofte evt. kørselsomkostninger. Nogle gange vælger 
virksomheden efterfølgende at ansætte den studerende til ud-
førelsen af opgaven.

FAKTA

Studiepraktik - få løst en
specifik opgave

Studiepraktik er en mulighed hvor virksomheder kan få ana-
lyseret og udført en opgave, der fastlægges sammen med den 
studerende inden praktikstart. Praktikperioden er typisk på 3 
måneder og tidspunktet er fastlagt af studieforløbet. Den stu-
derende arbejder for virksomheden 37 timer pr. uge.
 
Opgaven skal bedømmes og godkendes af uddannelsesinstitu-
tionen. Niveauet for den teoretiske viden spænder vidt fra korte 
og praktisk orienterede studier til universitetsstuderende på 5. 
år. Studiepraktik er som udgangspunkt ulønnet, men virksom-
heden godtgør ofte evt. kørselsomkostninger.

”Mine forventninger til en studerende i praktik var ikke ret høje – ville 
en ung studerende finde et bogtrykkeri i Tinglev interessant og kunne 
en virksomhed som min få gavn af en studerende? Men jeg har ændret 
holdning, for vi har fået rigtig meget ud af at have Jane i praktik. Hun 
har stillet mig mange interessante spørgsmål, der har tvunget mig væk 
fra driften og ”op i helikopteren” og fået mig til at se på min virksomhed 
med andre øjne. Jeg opdagede nogle åbenlyse styrker og udfordringer, 
jeg ikke havde lagt mærke til før,” fortæller Tim Skovmand, ejer af Tinglev 
Bogtrykkeri.

Få opgaver, idéer og projekter udviklet og sat i værk 
Tinglev Bogtrykkeri er leverandør til erhvervslivet på traditionelle tryk-
sager, digitaltryk og hjemmesider, og henvender sig også til private kun-
der via www.iprinting.dk, hvor de bl.a. sælger fotokalendere m.m.

Skarpere i konkurrencen om kunderne
Erhvervenes Hus Aabenraa hjalp Tinglev Bogtrykkeri med studieprak-
tikopslaget og Jane Leonhard, der læser professionsbachelor i interna-
tional salg og marketing, søgte og fik praktikpladsen. Jane Leonhard 
har gennemført en markeds-, konkurrent- og kundeanalyse og samlet 
resultaterne i en handlingsplan, som Tinglev Bogtrykkeri vil integrere i 
deres markedsføring målrettet mellemstore virksomheder.

”Vi har fået ny viden om hvad virksomhederne lægger vægt på, 
når de vælger leverandør - udover en skarp pris. Nogle af tingene 
skal først udvikles og andre ting har vi allerede sat i værk. Den 
nye viden gør os klogere og mere målrettede i kampen om 
kunderne,” fortæller Tim Skovmand.

Studerende fik 
bogtrykkeren op 
i helikopteren - 
og på Facebook 
Nye markedsføringsinitiativer og et 
øget salg via Facebook er nogle af de 
positive resultater Tinglev Bogtrykkeri 
har fået ud af at have en højtuddannet 
studerende i praktik.

Studieopgave
eller
studiepraktik



Et inspirerende forløb fra teori til realiseret handling
Praktikopholdet har givet Jane Leonhard brugbar praktisk erfaring, som 
hun ikke får på studiet. ”Jeg har lært at omsætte viden og teori til hand-
ling i en virksomhed, hvor det går stærkt og hvor der er kort vej fra idé 
til beslutning”, fortæller Jane Leonhard, ”det har været inspirerende at se 
mine ideer blive realiseret med positiv effekt, og det har gjort mig endnu 
mere selvstændig – det styrker mig, nu hvor jeg som færdiguddannet 
skal ud og søge job her i det sønderjyske”.

Research og planlægning er nødvendigt for at få 
succes på Facebook
Den del af Tinglev Bogtrykkeri der henvender sig til private kunder – 
www.iprinting.dk - kom også på Facebook under Janes praktikophold. 
”Det er blevet en succes fordi vi brugte tid på at researche målgrupper 
for iprinting.dk, inden vi gik online. Vi udarbejdede en årsplan, der inde-
holder vigtige datoer, tilbud og ikke mindst spændende historier, der lø-
bende bliver lagt op på siden”, fortæller Tim Skovmand, ”resultatet blev 
at vi via iprinting.dk lavede et rekordstort antal fotokalendere op til jul, 
så allerede her har Janes praktikophold skabt værdi”.

”Hvis du vil have en virksomhedsprofil på Facebook er det vigtigt at 
tænke sig om og stille spørgsmål som; hvad du kan opnå ved at være 
på Facebook, er Facebook det rette medie til din virksomhed, hvem din 
målgruppe er og skaber siden værdi for din virksomhed eller om den kun 
tager din tid?”, fortæller Jane Leonhard.

FAKTA

Tinglev Bogtrykkeri
• har været i reklamebranchen i mere end 90 år
• er leverandør på bl.a. tryksager, digitaltryk, bøger, bannere og 

hjemmesider

Kontaktinformation:
Tinglev Bogtrykkeri 
Tværvejen 5, 6360 Tinglev, tlf.: 7464 4038
www.tinglev-bogtrykkeri.dk / www.iprinting.dk 

En snak om dine muligheder?
Er du interesseret i en snak om dine muligheder med en studerende 
i praktik- eller projektforløb er du velkommen til at kontakte:

Lisbeth Strange Jensen
Erhvervenes Hus Aabenraa, 
på tlf.: 7362 2024 / lsj@ehaa.dk 
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NYHEDER

FASTELAVN  Beboerne ved Skovhuset i Byskoven har sammen med 
dagplejere i Nørregruppen ved den kommunale dagpleje i Røde-
kro holdt fastelavn. Der blev sunget fastelavnssange, slået kat-
ten af tønden og hygget med boller og godteposer. Og så var der 
selvfølgelig kattekrone og præmie til den bedst udklædte voksen, 
som blev klovnen Bente.

Fastelavn i Skovhuset
FONDSMIDLER  Til sommer uddeles fondsmidler fra I.P. Nielsen 
Fonden for syvende gang. Projekterne skal være til gavn for børn 
og unge i Sønderjylland og kan tage udgangspunkt i temaer som 
kultur, natur og teknik samt sundhed og trivsel. Fristen for ind-
sendelse af ansøgninger til fonden er den 15. maj, og uddelingen 
vil fi nde sted den 4. august. Se mere på ipnielsenfonden.dk.

Søg støtte hos sønderjysk fond

Af sml

VIDEN  ”Mine forventninger til 
en studerende i praktik var ikke 
ret høje. Men jeg har ændret 
holdning, for vi har fået rig-
tig meget ud af at have Jane i 
praktik. Hun har stillet mig 
mange interessante spørgs-
mål, der har tvunget mig væk 
fra driften og ’op i helikopte-
ren’ og fået mig til at se på min 
virksomhed med andre øjne,” 
fortæller Tim Skovmand, inde-
haver af Tinglev Bogtrykkeri.

Tinglev Bogtrykkeri er leve-
randør til erhvervslivet på tra-
ditionelle tryksager, digital-
tryk og hjemmesider og hen-
vender sig også til private via 
www.iprinting.dk, hvor de bl.a. 
sælger fotokalendere.

Indgangen til en studerende 
i praktik var ’Viden til Landet’, 
som er et projekt Erhvervenes 
Hus Aabenraa kører, hvor virk-

somheder i Aabenraa kommu-
ne får mulighed for at samar-
bejde med højtuddannede, 
der med ressourcer og kompe-
tencer får opgaver og projek-
ter udviklet og sat i værk. 

Analyse og handling
Erhvervenes Hus Aabenraa 
hjalp Tinglev Bogtrykkeri med 
studiepraktikopslaget og Jane 
Leonhard, der læser profes-
sionsbachelor i international 
salg og marketing, søgte og 
fi k praktikpladsen. Jane Leon-
hard har gennemført en mar-
keds-, konkurrent- og kunde-
analyse og samlet resultaterne 
i en handlingsplan, som Ting-
lev Bogtrykkeri vil integrere i 
deres markedsføring målrettet 
mellemstore virksomheder.

”Vi har fået ny viden om, 
hvad virksomhederne lægger 
vægt på, når de vælger leveran-
dør udover en skarp pris. Nog-

le af tingene skal først udvik-
les, og andre ting har vi alle-
rede sat i værk. Den nye viden 
gør os klogere og mere målret-
tede i kampen om kunderne,” 

fortæller Tim Skovmand. 
Praktikopholdet har givet 

Jane Leonhard brugbar prak-
tisk erfaring, som hun ikke får 
på studiet. 

”Jeg har lært at omsætte 
viden og teori til handling i 
en virksomhed, hvor det går 
stærkt, og hvor der er kort vej 
fra ide til beslutning”, fortæl-

ler hun.
”Det har været inspireren-

de at se mine ideer blive rea-
liseret med positiv effekt, og 
det har gjort mig endnu mere 
selvstændig. Det styrker mig, 
nu hvor jeg som færdiguddan-
net skal ud og søge job her i 
det sønderjyske.”

Facebook gav salg
Den del af Tinglev Bogtrykke-
ri der henvender sig til private 
kunder kom også på Facebook 
under Janes praktikophold. 

”Det er blevet en succes 
og betød bl.a., at vi lavede et 
rekordstort antal fotokalen-
dere op til jul, så allerede her 
har Janes praktikophold skabt 
værdi,” siger Tim Skovmand.

Jane fi k bogtrykkeren op i helikopteren
Tim Skovmand fra Tinglev Bogtrykkeri fortryder 
ikke, at han fi k en studerende i praktik

Både Jane Leonhard og Tim 
Skovmand har fået meget ud 
af projekt ’Viden til Landet’, 
hvor virksomheder i Aabenraa 
kommune får mulighed for at 
lade en højtuddannet løse en 
opgave i virksomheden.

MØBELHUSET 2
BRDR. JACOBSEN • TØNDER ApS

VESTERGADE 35 - 39 • DK 6270 TØNDER
TLF. 7472 2081 • FAX 7472 3773

www.mobelhuset-2.dk

VELKOMMEN TIL MØBELBYEN TØNDER 

INDBO CENTER 
BRDR. JACOBSEN · TØNDER ApS 
HYDROVEJ 2 · DK 6270 TØNDER 
TLF. 7472 5700 · FAX 7472 5600 

www.indbo-center.dk

Conform Timeout 
lænestol, læder 

 fra 10.998,- 

Stor 
BESTLITE 
udstilling

Wegners smukkeste 
stole hos Møbelhuset 2

Alle 
lamper
Spar 15%

Stort udvalg
i Kay Bojesen

STORT udvalg i 
SIESTA STOLE

3+2 pers. sofa 
Sort læder 
Vejl. kr. 48.832,- 

Kr. 

35.998,- 

Mogens Hansen kampagne

Mandag-fredag 9.30-17.30 · Lørdag 10.00-16.00 · Søndag 10.00-16.00         Webshop: www.indbo.com        Mandag-fredag 10.00-17.30 · Lørdag 10.00-16.00 · Søndag LUKKET

Mogens Hansen Tilbud

Stor 
EAMES 

udstilling
kk

Caravaggio
Panton

SE
VORES 
STORE
UDVALG

Zenzell madrassæt 
2x90x200 cm sort stof, 
topmadras 40 mm latex 
eller visco. Vendbar 
pocketfjedremadras. Motor 
bund med kraftig motor. 

Kun 9.998,-

Naver Collection – dansk håndværk

I alle afdelinger har vi diverse udstillingsmodeller til reducerede priser – kom ind og oplev det store udvalg!

Connect + 
modulsofasystem 

BYG 
DIN EGEN 

SOFA

Spar 20% 
på stof og læder

LIGE NU

Lænestol model Carlo 
Sort læder

Tilbud

15.998,-

Classic spisebord
med 2 x folde-
plader à 50 cm og 
4 x Wegner Y-stole
Normalpris 50.030,-
Tilbud

 39.998,-

Hans J. Wegner GE290 sofa
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MENNESKER

,,Det er en stor ære at få lov til at drikke
kaffe som den, der fik Sønderjylland

hjem til Danmark.
CHRISTIAN RATHJE
SKUESPILLER I DET LILLE
TEATER, SOM H. P. HANS-
SEN.
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– Vi samles i rundkreds for
at klappe og varme hinan-
den, inden vi går hjem.

76 par hænder klapper
på sidemanden i et endog
meget hurtigt tempo. Så
hurtigt at det er svært ikke
at smile trods anstrengel-
serne.

– Tak for i dag. Næste
gang er Gudrun hos jer. Da
holder jeg fri.

De 76 gymnaster i alde-
ren 50 til 85 henter deres
habengut og forlader Røde-
kro-Hallen. Tilbage bliver
Edel Holm. Gennem 20 år
har hun »herset« med de
mange gymnaster i Røde-
kro IFs gymnastikafdeling.
Men nu er det slut – påstår
hun.

– Jeg vil ikke mere. Sådan
er det. De trænger måske
også til at få en anden. Jo,
det er definitivt – men jeg
har sagt, at hvis de slet ik-
ke kan finde en afløser, kan

jeg tage et år mere, siger
Edel Holm. 

Tirsdag, hvor Gudrun ta-
ger over, fylder hun 80 år.
Gymnastik har altid fyldt
rigtig meget. Allerede
hjemme på Skive-egnen.
Som voksen blev hun ud-
dannet delingsfører, og
derefter nøjedes hun ikke
med at gøre gymnastik.
Hun har ledet et utal af
hold – ikke mindst da hun
sammen med sin afdøde
mand kom til Nr. Hostrup,
hvor de blev landmands-
par.

– Man bliver sprængfyldt
med energi ved at gøre
gymnastik. Føler sig opla-
det. Det er lysten, der dri-
ver værket. På det her hold
har vi været oppe på 103
deltagere. Jeg tror, mange
får at vide at deres læge, de
skal holde sig i gang. Og så
ved de også efter alle de år,
hvad jeg byder dem. De
skal gøre det, de kan klare.
Og så er musikken vigtig.
Den giver livsglæde. Man

DAGENSPORTRÆT

Edel bliver
sprængfyldt
med energi
80 år tirsdag: Nu skal det være slut
med at lede gymnastik for tirsdagsholdet.
Hun har også gjort sin borgerpligt

Af Karen Petersen
Tlf. 7211 4008, kpe@jv.dk

–Hun har stillet mig man-
ge interessante spørgsmål,
der har fået mig væk fra
driften og op i helikopte-
ren, så jeg har set på min
virksomhed med andre øj-
ne, siger Tim Skovmand.

Praktikopholdet er et led
i projekt Viden til Landet,
som Erhvervenes Hus Aa-
benraa står for. Ideen er at

hjælpe virksomheder med
at få opgaver og projekter
udviklet og sat i værk.

– Jeg har lært at omsætte
viden og teori til handling i
en virksomhed, hvor det
går stærkt, og hvor der er
kort vej fra idé til beslut-
ning. Det har været inspire-
rende, siger Jane Leon-
hardt.

TINGLEV: Indehaver af
Tinglev Bogtrykkeri, Tim
Skovmand lægger ikke
skjul på, at han var noget
skeptisk, da han fik tilbudt
en ung studerende i prak-
tik. Den skepsis har Jane
Leonhardt, der læser pro-
fessionsbachelor i interna-
tional salg og marketing,
gjort til skamme.

Studerende hjalp bogtrykker
PRAKTIK

Jane Leon-
hardt fik vendt
Tim Skov-
mands skepsis
til jubel. 
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