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INNOVATIONSLEDELSE 
HVORDAN FÅR DU SOM LEDER DET OPTIMALE UD AF VIRKSOMHE-
DENS POTENTIALE? OG HVORDAN LEDER DU INNOVATIVE TEAMS, 
SÅ DE BIDRAGER POSITIVT TIL VIRKSOMHEDENS BUNDLINJE?

Innovation er på dagsordenen i alle virksomheder private som offent-
lige. Med den viden vi har i dag skal innovation ledes, struktureres og 
organiseres. Et faktum er, at en virksomheds konkurrenceevne bliver 
styrket af, at ledelsen skaber gode vilkår for innovation og kreativitet.
 
Vi ved også, at de innovative processer kræver en stærk leder, som er 
i stand til at facilitere innovative teams i virksomheden, så nye pro-
dukter, services og metoder kan se dagens lys.

INNOVATIONSLEDELSE ER FOR DIG, 
DER ØNSKER:

•

•
•
•

•

•

VÆRKTØJER til at analysere, reflektere og håndtere ledelse 
af innovation i relation til din egen praksis.
Indsigt i forskellige TEORIER og TÆNKNINGER om innovation.
At sætte innovation på organisationens dagsorden.
En større forståelse for METODER til ledelse af innovative 
processer.
En opdateret viden om, hvordan man kan LEDE innovations-
processer i virksomheden.
At få redskabskassen fyldt op med nye KREATIVE METODER 
til at skabe innovative produkter og services.

DET FÅR DU OGSÅ…
•

•

•

7 UDDANNELSESDAGE med mulighed for 
eksamen
SPARRING med et netværk af medarbej-
dere/ledere fra virksomheder, der også 
arbejder med innovation 
Viden om LEGO SERIOUS PLAY som en 
faciliterende metode til at arbejde med 
innovative processer

DAG 1 + 2

11. – 12. oktober 2016

DAG 3
26. oktober 2016

DAG 4
9. november 2016

DAG 5
23. november 2016

DAG 6
7. december 2016

DAG 7
11. januar 2017

EKSAMEN 
afholdes d. 1. 
eller 2. februar 
2017. 

INDIVIDUEL
VEJLEDNING

Introduktion til 
Innovation og 
kreativitet
Kreativitet i 
organisationer
Innovation i prak-
sis i organisationer
Udvikling i organi-
sationer – fra idé 
til handling

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Innovation og 
kreativitet i 
grupper
Kreative metoder 
koblet til praksis

Udvikling gennem 
artefakter
Lego Serious Play

SPARRING OG NETVÆRK

Ledelse af 
innovation
Udviklingsproces-
ser i produktion og 
produkter
Kulturen (innovati-
on eller ej)
Individuelle 
projekter

Geninnovation 
Besøg af 
nøglepersoner 
fra deltagernes 
virksomheder

Implementering 
af innovation som 
praksis
Indblik i 
metoderne og 
netværk
Implementerings-
planer for innova-
tions processer

UDDANNELSENS OPBYGNING



HVEM DELTAGER?
Deltagerne på forløbet har som min. en erhvervsfaglig uddannelse og mindst 2 års erhvervserfaring. Vi vægter 

højt, at deltagerne positivt vælger at tilbring syv dage sammen med ligesindede med innovation på dagsordenen, 

og opfordrer dig til at ”prikke” innovative personer i dit netværk til at deltage sammen med dig.

HVEM UNDERVISER PÅ FORLØBET?
Fra act2learn:
Ledelses- og organisationskonsulent Heidi Dich

Udviklingskonsulent Cecilie Kobbelgaard

Fra Co-Learning:
Udviklingschef Rasmus Borup Kristiansen

STED
Undervisningen vil foregå på forskellige lokationer med det tema at blive inspireret gennem deltagernes egne 

virksomheder.

PRIS
Prisen er 11.800 kr. inklusiv moms, eksklusiv forplejning. 

HVORDAN TILMELDER JEG MIG?
Kontakt en af vores uddannelseskonsulenter, som også kan besvare uddybende spørgsmål.

OM FORLØBET
Innovationsledelse er et modul på Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion, og gennemfører med 

7 uddannelsesdage, eksamen samt sparring gennem et stærkt netværk. 

FRIST FOR TILMELDING
Senest d. 16. september 2016

Vicki Banch Friis Frederiksen
Uddannelseskonsulent

+45 7269 1734 

vbff@ucnact2learn.dk

Dennis Lindkvist Nørbjerg
Uddannelseskonsulent 

+45 7269 1715

del@ucnact2learn.dk 
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