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KURSUS:
INNOVATIONSMEDARBEJDER
KOM GODT I GANG!

Innovation for første gang
Innovation er et ofte brugt begreb, men få har
hold på det. Dette er kursusforløbet for dig, der
som medarbejder gerne vil have styr på innovationsbegrebet og kunne bidrage aktivt, når der
er gang i innovationsprojekter i din virksomhed.

innovation. Samt viden om hvordan du med dine
kompetencer kan bidrage til innovation i praksis. Du bliver endnu bedre til at sætte dine egne
kompetencer i spil til gavn for dig og din virksomhed.

Formålet med kurset ”Innovationsmedarbejder
– kom godt i gang” er, at give dig de konkrete
redskaber og metoder som gør, at du kan være
en aktiv innovationsmedarbejder.

Kursusforløbet veksler mellem teoriundervisning, workshop, deltagelse i innovationsaktiviteter og sparring om arbejdet med
innovation i egen virksomhed. Fokus er på at
gøre innovation til et praktisk begreb, hvor du
kan spotte innovationspotentiale og gøre
problemer til udfordringer, som skal løses.

Kurset giver dig:
styr på innovationsverdenens begreber
styr på én konkret måde at strukturere en
innovativ proces på og introduktion til andre
redskaber og metoder til de enkelte elementer i innovationsprocessen
en præsentation af de forskellige teoretiske
tilgange
masser af øvelser
Resultatet er, at du bliver bevidst om, hvad
det er innovation kan, hvorfor du skal bruge

Start datoer:

8. maj 2013
29. august 2013
21. november 2013
Pris: 17.500 kr. ex. moms

Varighed og struktur
Kurset forløber over en periode på 1½ måned.
Det er opdelt i 5 moduler og er berammet til
3 timers introduktion, 32 timers undervisning,
10 times forberedelse, 3 timers innovationscoaching, som aftales fra gang til gang.
Vi har et coach korps, hvorfra vi vælger en,
der passer til dig.
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Modul 1: Innovationsmedarbejderen
Potentialet i innovation
Hvad er innovation?
Introduktion til innovation som proces
Innovationens 4 rum
Modul 2 Rum 1: Problemer bliver til udfordringer
Problemer og udfordringer
	Udfordringsdreven innovation
(Challenge driven innovation)
	Hvordan formuler vi vores innovative
udfordringer? ”Som vi spørger, får vi svar”
Modul 3 Rum 2: Kreativitet – er andet end
gule sedler
Hvad er innovationskrydsfelter?
Træd ind i dine innovationskrydsfelter
Hvordan kan du arbejde med krydsfelter personligt/i teams/virksomhed?
Hvordan får vi barrierer til at falde?
Modul 4 Rum: 4 + 5. Beslutninger og handling
Hvad er innovation?
Hvordan opstiller vi kriterier for den gode
innovation?
Hvordan bedømmer vi den?
Hvordan sikrer vi handling?
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Modul 5: Fra problem til muligheder
(Afslutningseksame)
 vordan kommer vi videre?
H
Virkeliggørelse: Overvind tidligere erfaringer
Hvem er interessenter til vores innovation
Hvad nu – brug din viden!
Opsamling: redskaber, modeller, teorier m.v.
Materialer udviklet af Innovationsbørsen
– med særlig henblik på dette kursus.
Litteratur
Uddrag af Frans Johansson, Medici Effekten,
Forlaget Birmar
Uddrag af Dyer, Gregersen og Christensen,
Innovation - tænk anderledes og gør en forskel
Stefan Lindegaard, Næste Stop: Åben Innovation, Børsens forlag
Artikler
How to Accelerate Innovation through Challenge
Driven Innovation by Steve Bonadio
Innovation med Blue Ocean-Strategi af
Anders Gisselmann
Kreativitet og nytænkning af Christian Byrge
og Morten Lund
Making Innovation Pay: Driving the Move
from Innovation Talk to Innovation-Do by
Emilia Johannsen
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