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Innovationsdagen 2015 
 

Igen i år inviterer vi til en fælles innovationsdag for alle 
engagerede fagfolk, der arbejder med innovation og 
udvikling i Region Midtjylland.  
 
Indholdet på dagen leveres af os selv – fagfolk og 
innovationsmedarbejdere – ud fra de tiltag, der arbejdes 
med lokalt. 
 
Dagen veksler mellem workshops, fælles inspirationer og 
networking. 
 

 

Onsdag, 4. november 2015 kl. 8.30-15.30 
Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro 
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Innovationsdagen er til inspiration – og så er det en 
arbejdsdag, hvor du får noget fra hånden og noget 
lønsomt med hjem. Det gælder, hvad enten du 
kommer med en workshop, et oplæg eller bringer din 
viden og erfaring i spil som deltager. 
 

Det kan innovationsdagen give dig 
 
• Erfaringer fra andre innovationspraktikere 
• Konkret sparring på det aktuelle 
innovationsarbejde, som du er involveret i - hvad 
enten du er i opstart, i gang eller i evaluering 

• Nye perspektiver på aktuelle udfordringer  
• Mulighed for at afprøve vilde idéer  
• Refleksion over tankevækkende effekter 
• Taleplads til dine ideer 

 
Det kan du give innovationsdagen 
 

• Indblik i dine innovationserfaringer 
• Brugbare spørgsmål til andres innovationsarbejde 
• Perspektiver på innovativ praksis set fra netop 
din faglighed og de velfærdsopgaver, som du 
løser 

• Dit mod, dit engagement og dine færdigheder 
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Initiativpris 
For første gang uddeler Region Midtjylland en initiativpris. 
Prisen bliver overrakt af en regionsrådspolitiker, og 
vinderkandidaterne præsenterer deres initiativer på 
innovationsdagen. 
 
Workshops 
Du kan sætte dit innovationstiltag i spil på en workshop. 
Du giver et indblik i dit tiltag og arbejder derefter sammen 
med deltagerne på workshoppen med en konkret 
problemstilling – på den måde får du nye perspektiver, 
idéer og kontakter med hjem. 
 
Rammen for en workshop er ca. 40 minutter. 
 
Værktøjsmesse  
– byggemarked for innovationsfolk 

I middagspausen har deltagerne mulighed for at 
præsentere innovationsværktøj – det vil sige arbejdsformer, 
dialogredskaber, spil, apps eller andet værktøj, som 
hjælper innovationen på vej. Der vil være mulighed for at 
præsentere værktøjet i en lille stand. 
 
Oplæg  
Der vil på dagen være oplæg, som på forskellig vis 
præsenterer udfordringer og erfaringer inden for 
innovationsområdet. Idéer til oplægsholdere modtages 
meget gerne. 
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Ring eller skriv til os 
- hvis du har idéer til workshops eller 
innovationsværktøj   
 
 

Lise Klarholt Busk 
Koordinator 
Tel. 7841 0840 
lise.klarholt-busk@stab.rm.dk 
 
Du er selvfølgelig også meget velkommen til at kontakte os, 
hvis du har spørgsmål. 
 
Der åbnes for tilmelding på www.rm.plan2learn.dk i september 2015 
 
 


