Projekt VIP - Fyn
Program for Seminar 2
Læringsmål for seminariet:
Deltagerne skal tilegne sig færdigheder i at:
 At kunne forholde sig nytænkende og nysgerrigt
 At kunne identificere mulige tværfaglige og tværprofessionelle samarbejder
Begge dage i seminar 2 er tænkt som træningsrum, hvor deltagerne kan prøve kræfter med brugerdreven innovation, antropologiske metoder,
tværfaglige og tværprofessionelle samarbejder og simulering af viden- og innovationspartnerskabsforberedelser. Der vil ikke være decideret
undervisning, men praktiske øvelser støttet af Line og Rasmus som facilitatorer.

Dag 1: Tirsdag d. 15. Maj 2012
Dagens formål:

At identificere innovationsmuligheder

Tid
Kl. 9.00
Kl. 9.15

Aktivitet
Velkomst
Opfølgning på seminar 1

Kl. 9.30

Introduktion til
organisationen

Kl. 10.00

Introduktion til dagens
feltstudier: Undren

Beskrivelse
Introduktion til dagens program
10 minutters dialog i grupper om Helles
arbejdsspørgsmål, derefter 5 minutter i
plenum
En medarbejder/leder for organisationen
fortæller om deres arbejde,
medarbejdere, brugere, produkter,
oplevede udfordringer og hvad vi kan
risikere at møde derude.
Gennemgang af programmet i
organisationen og forklaring af, hvordan vi
forestiller os det:
1. Observation
2. Interaktion
3. Frokost

Sted
Tøystrup Gods
Tøystrup Gods

Ansvarlig
Jan
Rasmus + Line

Materiale forberedes
- Præsentations PP
- PP med spørgsmål og
opgaver

Tøystrup Gods

Jan + Person fra
organisationen

- Briefing af person fra
organisation +
indhentning af PP

Tøystrup Gods

Rasmus + Line

- PP med beskrivelse
dagens øvelser
- Skemaer med klar
beskrivelse af opgaver
og til nem udfyldelse
(ala antroprologerne)

Kl. 10.30

Kl. 14.30

Afgang til
organisationen

Fælles diskussion af
innovationsmuligheder /
behovsidentificering

Kl. 15.30 Afgang
Resultat for dagen:

4. Øvelse med talebobler: Hvad undrer os
5. Præsentationstur, hvor talebobler
diskuteres
Gennemførelse af øvelser:
1. Observation
2. Interaktion
3. Frokost
4. Øvelse med talebobler: Hvad undrer os
5. Præsentationstur, hvor talebobler
diskuteres

Organisationen

Alle øvelser gennemføres i par
1. Hvert par får 15 minutter til at
Organisationen
brainstorme og nedskrive så mange
behov/innovationsmuligheder som muligt.
2. Hvert par får 15 minutter til at udvælge
fem behov, som de mener kan danne
grundlag for innovationsmuligheder på
tværs af offentlige og private
virksomheder og beskrive dem på A3papir.
3. Hver lille gruppe præsenterer sine tre
udvalgte innovationsmuligheder for
resten af gruppen (10 minutter)
4. Hver person må nu sætte to post-its på
de to behov/innovationsmuligheder, som
de ser det største potentiale i. (10
minutter)
5. Innovationsmulighederne skrives ned i
et ”Undrenkatalog”/”Produktkatalog”/”Emnekatalog”
og listes i forhold til antal post-its
Et undren-katalog med minimum 15 mulige
innnovationsområder

Lars

- Kort og adresser inkl.
parkeringspladser og
mødesteder
- Talebobler

Rasmus + Line

- Skemaer med klar
beskrivelse af opgaver
og til nem udfyldelse

Rasmus + Line

Katalog i samme
design som skemaer

Dag 2: Onsdag d. 16. Maj 2012
Dagens formål:

At simulere forberedelse af et Viden- og innovationspartnerskab

Tid
Kl. 9.00

Aktivitet
Introduktion til dagen,
deltagere og ProjektVIP
generelt

Beskrivelse

Sted
Tøystrup Gods

Ansvarlig
Jan / Lars

Materiale forberedes
- Præsentations PP
- Plakat med liste over
alle deltagende
virksomheder og
institutioner

Kl. 9.20

Diskussion af
innovationsmuligheder

Speed-dating: I mindre grupper blandet
af facilitatorer, undervisere samt
offentlige og private medarbejdere
diskuteres de 15 mulige
innovationsmuligheder fra dag 1, samt
hvordan de forskellige parter kunne
samarbejde om mulige løsninger. Efter
15 minutter skiftes der gruppe, så alle
prøver minimum tre forskellige grupper i
alt.

Tøystrup Gods

Rasmus + Line

- PP med beskrivelse af
øvelse

Kl. 10.15
Kl. 10.30

Pause
Introduktion til interviewopgave i organisationen
Forberedelse af
I grupper af fire forberedes
interviewopgave
spørgeramme til interview/samtale med
relevante personer i organisationen
Frokost
Interview af
Grupperne finder og samtaler med
organisations
relevante personer fra organisationen
repræsentant
Udvikling af personligt
Hver person eller to og to udvikler en
innovationsfokus
PREZI.com præsentation med billeder og

Tøystrup Gods
Tøystrup Gods

Jan
Rasmus + Line

Tøystrup Gods

Rasmus + Line

Tøystrup Gods
Tøystrup Gods

Jan
Rasmus + Line

Tøystrup Gods

Rasmus + Line

Kl. 10.45

Kl. 11.30
Kl. 12.30

Kl. 13.15

- PP med beskrivelse af
dagens opgave
- Skemaer med klar
beskrivelse af opgaver
og til nem udfyldelse
- Beskrivelse af øvelse

- Beskrivelse af øvelse +
beskrivelse af brug af

tekst relateret til det innovationsfokus,
som de finder mest interessant. I
præsentationen skal indgå
behovsafdækning, mulige
innovations/VIP-temaer, hvad de selv
kan bidrage med i denne sammenhæng,
og hvilke områder der mangler at blive
dækket kompetencemæssigt.
Kl. 14.10

Identificering af mulige
Interesse-bazar afholdes. Vha. af fem
Viden- og
projektorer ”præsenterer”, fem
innovationspartnerskaber personer samtidig deres tanker. Folk går
rundt og spørger ind til det, kommer
med gode idéer til ændringer mm. Efter
10 minutter skiftes der til fem nye
personer.

Kl. 15.00

Konklusion på dagen

Kl. 15.25

Afslutning

Kl. 15.30 Afgang
Resultat for dagen:

Når alle har præsenteret mødes folk
med samme interesse og diskuterer
muligheder for samarbejde. Herefter
kan folk sværme, byde ind og bidrage til
udvikling af mulige VIP’er.
De mulige Viden- og
innovationspartnerskaber, der er blevet
identificeret bliver præsenteret og
kommenteret. Der diskuteres også, hvis
nogle deltagere ikke har fundet mulige
partnerskaber at deltage i.
Tak for de sidste to dage. Hvad er næste
skridt i projektet… skal de måske have
en øvelse til mellemrummet igen?

PREZI

Tøystrup Gods

Rasmus + Line
Jan skaffer 5
projektorer

- PP med beskrivelse af
øvelse
- Huske kort, så man
kan huske, det man har
hørt.
- VIP-match making
kort: Til beskrivelse af
VIP idéer.
- 5 Projektorer

Tøystrup Gods

Rasmus + Line

- PP med beskrivelse af
præsentation og
diskussion

Tøystrup Gods

Jan

- PP med afslutning og
evt. refleksionsøvelse
til næste seminar

Mulige løsninger og mulige Viden- og innovationspartnerskaber, men ikke prototyper

