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FE
ST KOM TIL INNOVATIONS SOMMERSKOLE

Træn din innovative muskel, få ny inspiration og nye samarbejds
partnere, når vi stiller skarpt på emnerne INNOVATION, PRODUKTIVITET 
og LEDERSKAB. 

Vælg fra en perlerække af inspirerende workshops og masterclasses 
fra markante professorer, driftige erhvervsfolk og skarpe kolleger.

Vi glæder os til at se medarbejdere og ledere fra Vejles erhvervsliv, 
uddannelsesinstitutioner og offentlige institutioner. Sammen udfordrer 
vi rammerne for, hvordan vi kan gøre gode ideer til virkelighed.

For kun 500 kr. kan du deltage i alt, hvad du kan nå på to dage, eller du 
kan udvælge og tilmelde dig arrangementer, der er spændende for dig.

PRAKTISKE INFORMATIONER
Til medarbejdere og ledere fra Vejles erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner og offentlige institutioner. 

TILMELDING
Ansatte i Vejle Kommune skal tilmelde sig via kursusportalen – http://vejle.plan2learn.dk

Øvrige skal tilmelde sig via e-mail til animo@vejle.dk med oplysninger om navn, virksomhed, CVR-nummer, 
EAN-nummer og e-mail. Husk at oplyse hvilke workshops, du ønsker at deltage i f.eks. L3, P4 og P7. 
Sidste frist for tilmelding er 20. maj. Tilmelding sker efter „først til mølle“ princippet. 

Husk: Hvis du er tilmeldt, men ikke kan deltage alligevel – så meld afbud ellers efterlader du en tom stol, som en 
anden kunne have fået glæde af. 

PRIS
I alt 500 kr. for begge dage.

OVERNATNING
Overnat på Scandic Jacob Gade i forbindelse med Innovations Sommerskolen. For kun 795 kr. i enkelt og 995 kr. i 
dobbeltværelse inkl. moms, morgenmad og internet, kan du overnatte fem minutters gang fra Spinderihallerne.
Book via www.scandichotels.dk og opgiv koden BVEJ180614 og find samtidig flere oplysninger om hotellet og dets 
nærmiljø.

KONTAKTPERSONER
Søren Madsen, HR, Vejle Kommune, e-mail: sorma@vejle.dk
Lars Henrik Nielsen, Spinderihallerne, e-mail: larhn@vejle.dk
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INNOVATION
I1 INNOVATION • FOREDRAG
18. JUNI KL. 9.00-10.30
Innovation i åbenhed 
Esben Danielsen, innovationsdirektør Orange 
Innovation
Esben Danielsen er innovationsdirektør i Roskilde Festi-
valens opfinderenhed „Orange Innovation“. Enheden har 
til opgave at lave radikal innovation – ikke kun til selve 
festivalen, men også til helt nye tiltag. Udgangspunktet 
for enheden er at lave innovation så åbent som muligt. 
Esben vil i sit oplæg fortælle om Orange Innovation, 
de projekter, der er gennemført og give et bud på, om 
arbejdsformen kan overføres i andre sammenhænge.

I2 INNOVATION • VEJLE OPLÆG
18. JUNI KL. 10.40-12.00
Fablab – vejen fra „blablabla“ til fysisk form  
og rundvisning i Kedelbygningen
Katrine Holm Kanstrup, projektleder og værk-
stedsleder Ana Catarina Cabral, Spinderihal-
lerne
I Vejle satser vi på Fablab. Et Fablab er et kreativt, tekno-
logisk prototypeværksted, hvor du selv og i samarbejde 
med andre vha. digitale værktøjer hurtigt kan omsætte 
idéer og løsninger til fysisk form. Kom med til denne 
workshop, hvor du bliver introduceret til konceptet og 
tankerne bag Fablab – og du under kyndig vejledning 
får lov at prøve en metode, som indtil for nyligt kun var 
forbeholdt professionelle. 

I3 INNOVATION • WORKSHOP
18. JUNI KL. 13.00-14.30
Upåagtet innovation
Søren Voxsted, lektor, Institut for Ledelse og 
Virksomhedsstrategi på Syddansk Universitet
Innovation er ikke noget, der kun sker i store projekter, 
eller som kan parkeres til enkeltpersoner eller afdelinger 
– innovation er det, der sker upåagtet – når medarbej-
dere i dagligdagen laver forandringer og forbedringer. 
Søren Voxsted vil i sit oplæg gøre rede for, hvorledes 
disse upåagtede innovationer skaber værdi.

I4 INNOVATION • WORKSHOP
18. JUNI KL. 15.00-16.00
INNOVATIONSCRASH – en hands on prototype
workshop med indlagte benspænd
Klemmensen & Knutz, innovative samarbejds-
partnere med base i Spinderihallerne
Innovationsprocessen er en vekslen mellem brug af 
værktøjer, der henholdsvis er med til at ÅBNE  og LUKKE 
for idéstrømmen. Processen kan virke kaotisk, og der er 
mange veje og vildveje at gå. Vildvejene er ofte dér, hvor 
de rigtig gode ideer opstår. På workshoppen skyder vi jer 
afsted i innovationsprocessen og sætter benspænd ind, 
der tvinge jer til at fare vild, støde sammen og crashe.

I5 INNOVATION • WORKSHOP
19. JUNI KL. 9.15-10.30
Innovation med resultatfokus                                  
Liselotte Bauer Mols, partner i MindBiz
Struktur, rammer og tempo er effektive metoder til 
resultatfokuseret innovation. Forudsætningen for 
resultater, der rammer plet, er et grundigt kendskab til 
eget forretningsområde og kundernes behov. Få indblik i 
metoder og cases fra bl.a. LEGO og få et bud på, hvordan 
strategiske og ledelsesmæssige målsætninger kan 
udfolde sig i praksis. Liselotte har erfaring fra LEGO med 
innovation, kommunikation strategi og marketing – og 
har de seneste 4 år arbejdet som konsulent indenfor for-
retningsudvikling i offentlige og private organisationer.

I6 INNOVATION • VEJLE OPLÆG
19. JUNI KL. 10.40-12.00
Hvordan kan Smart City imødekomme fremti
dens natur og menneskeskabte trusler? 
Niels Ågesen, kommunaldirektør og Jørgen 
Andersen, direktør, Green Tech Center
Sammen med byer som Rio de Janeiro, Rom, Durban, Los 
Angeles, New York City og San Francisco er Vejle udpeget 
til at deltage i det verdensomspændende bynetværk: 
100 Resilient Cities. Rockefeller Foundation står i spidsen 
for netværket, der skal styrke byers modstandsdygtighed 
over for både natur- og menneskeskabte katastrofer. 
Kom og hør om, hvordan vi i Vejle arbejder med mod-
standsdygtighed ud fra en Smart City tankegang.

I7 INNOVATION • MASTERCLASS
19. JUNI KL. 13.00-14.30
Undringsrum, innovativ adfærd og kultur     
Finn Thorbjørn Hansen, ph.d., professor i filoso-
fisk og dialogisk praksis, Aalborg Universitet
Der er noget særligt på spil i den filosofiske og eksisten-
tielle undren og den sanseligt stemte og kunstneriske 
forundring. Fænomenologisk set adskiller denne undren 
sig fra andre former for forklarings- og problemløsnings-
søgende undren, som den professionelle i en professions-
praksis trænes i at arbejde med. At være i en filosofisk 
undren kan være afsæt for virkelig innovation.

I8 INNOVATION • FOREDRAG
19. JUNI KL. 15.00-16.00
Innovation og kreativitet i organisationer – 
proces eller mindset?
Peter Storm-Henningsen, adjunkt, 
Erhvervsakademiet Lillebælt
Majoriteten af de professionelle, der arbejder med 
innovation og kreative udviklingsprocesser i organisa-
tioner, arbejder både med en bestemt strukturering af 
de kreative processer og med at skabe et innovations-
mindset hos de involverede personer. Men hvad er 
egentlig sammenhængen mellem de to ting, og kræver 
innovation overhovedet særlige måder at tænke på?
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INNOVATION

PRODUKTIVITET 

PRODUKTIVITET

LEDERSKAB

LEDERSKAB

INNOVATION

INNOVATION

PRODUKTIVITET LEDERSKABP1 L1

L3

L2

L4

P3

P2

P4I4

I1

I3

I2VEJLE OPLÆG VEJLE OPLÆG VEJLE OPLÆG

Innovationscrash 
Klemmensen & Knutz, 
Spinderihallerne  

Få sjælen med og få et 
godt arbejdsmiljø 
Kirstine Andersen, 
forfatter, foredragsholder, 
cand. phil. statskundskab, 
indehaver af Kompashuset

Den forbrugeristiske  
medborger
Johannes Andersen, 
lektor,
Inst. for statskundskab,
Aalborg Universitet

Når ledelse skal favne 
hele jorden rundt! 
Torben Paulin, 
admini strerende direktør, 
BoConcept

Humor i ledelse – når det 
for alvor skal være sjovt
Per Ryt-Hansen, ekstern 
lektor UCC, foredragsholder, 
indehaver af konsulent-
huset humor.dk

Innovation i åbenhed 
Esben Danielsen, 
innovationsdirektør, 
Orange Innovation, 
Roskilde Festivalen

Fablab – vejen fra 
„blablabla“ til fysisk form 
Katrine Holm Kanstrup, 
projektleder og  Ana Catarina 
Cabral, værksteds leder, 
Spinderihallerne

Upåagtet innovation 
Søren Voxsted, 
lektor, Institut for Ledelse 
og Virksomhedsstrategi,
Syddansk Universitet

Bringing innovation into 
real products 
Trond Bitsch, Head of 
Product Management  
- Large Direct Drive Platform 
- Siemens Wind Power

Lederskab – en vel-
drevet, forretningsorien-
teret institution
Claus Svold, direktør B&U 
og Ole Graversen, for-
stander, Fårupgaard

Positiv psykologi og 
ledelse 
Hans Henrik Knoop, 
lektor, Institut for Uddan-
nelse og Pædagogik,
Aarhus Universitet    

Den gode aflevering 
Michael Sloth, 
direktør Teknik & Miljø
Guidet tur til Vejles nye 
havnefront
Henrik Iversen, projektchef

Frokost spises undervejs

PROGRAM ONSDAG 18. JUNI 

8.00   MORGENKAFFE I PASSAGEN
8.30    Velkomst ved kommunaldirektør Niels Ågesen og  

rektor for University College Lillebælt Erik Knudsen

9.00-10.30

10.40-12.00  

12.00   FROKOST I PASSAGEN

13.00-14.30

14.30  KAFFE

15.00-16.00

  
  PÅ GENSYN I MORGEN !
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INNOVATION PRODUKTIVITET LEDERSKABP5I5 L5

L6

L7

L8
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P7I7
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Undringsrum, innova-
tiv adfærd og kultur
Finn Thorbjørn Hansen 
ph.d., professor i filoso-
fisk og dialogisk praksis, 
Aalborg Universitet

Innovation og kreativitet 
i organisationer
Peter Storm-Henningsen, 
adjunkt, 
Erhvervsakademiet 
Lillebælt     

Simulation på uddannelse
Hans Henrik Johansen, 
koordinator for interna-
tionalisering, IKT, læring 
og velfærdsteknologi

Fra idé til implemen-
tering
Jacob Dyppel, 
chefkonsulent, 
Center for Offentlig 
Kompetenceudvikling 

Mere med færre 
medarbejdere
Bo Ensted Danielsen, 
President/Managing Director,
Ammeraal Beltech Modular 
A/S

Fra offentlig service til 
medejerskab
Lars Qvortrup, professor, 
Aalborg Universitet

Smart City og fremtidens 
trusler
Niels Ågesen, 
kommunaldirektør og
Jørgen Andersen, 
direktør, Green Tech Center 

Innovation med 
resultatfokus   
Liselotte Bauer Mols,  
LEGO indtil for 2 år siden, 
partner i MindBiz

SMART University Vejle
Mads Bo-Kristensen, 
chefkonsulent, 
Uddannelse & Læring og 
Jacob Knudsen, udviklings-
konsulent

Ledelse i konkurrence-
staten          
Ove Kaj Pedersen, 
professor, Copenhagen 
Business School

Design af relationer 
Jesper Wiese, Skansebakken
Kan indretningen 
fremme relationer?
Lars Henrik Nielsen og Lykke 
Niemann, Spinderihallerne

Innovation kræver 
ledelseskompetencer 
Annemette Digmann, 
innovations   chef, 
Region Midtjylland

PROGRAM TORSDAG 19. JUNI 

8.00   MORGENKAFFE I PASSAGEN
8.30   Den store pensel om innovation, produktivitet og ledelse ved 
  professor Ove Kaj Pedersen, Copenhagen Business School

9.15-10.30

10.40-12.00  

12.00   FROKOST I PASSAGEN

13.00-14.30

14.30  KAFFE

15.00-16.00

  
  TAK FOR I ÅR !
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P1 PRODUKTIVITET• FOREDRAG
18. JUNI KL. 9.00-10.30
Bringing innovation into real products 
Trond Bitsch, Head of Product Management - 
Large Direct Drive Platform - Siemens Wind Power
Being a market leader within the offshore wind turbine 
market, continuous innovation towards bringing down 
cost of electricity is essential. This requires innovation 
within all technology areas used in a modern turbine, 
but also innovation in processes for production, 
transport, installation and Service. 
 

P2 PRODUKTIVITET• VEJLE OPLÆG
18. JUNI KL. 10.40-12.00
Den gode aflevering  og guidet bustur til 
Vejles nye havnefront         
Michael Sloth, direktør for Teknik & Miljø
og Henrik Iversen, projektchef, Teknik & Miljø
Teknik & Miljø direktør Michael Sloth fortæller, hvilke 
erfaringer han har med at arbejde med værdien „spille 
hinanden gode“. Michael kommer med  eksempler, 
der viser, hvor stor merværdi det har både for vores  
„kunder“ og ansatte. Efter oplægget kan du opleve 
Nordeuropas smukkeste lystbådehavn og Vejles nye hav-
nefront på en guidet tur med projektchef Henrik Iversen. 

P3  PRODUKTIVITET• MASTERCLASS
18. JUNI KL. 13.00-14.30
Få sjælen med og få et godt arbejdsmiljø 
Kirstine Andersen, forfatter, foredragsholder 
og konsulent, cand. phil. statskundskab, 
indehaver af Kompashuset 
Hvordan skaber man energi og drivkraft i arbejdet, når 
forandringer og besparelser hærger? Det handler om  
at fokusere på, hvad man selv står for som menneske 
og fagperson. Hvad er drivkraften? Hvad er meningen? 
Hvordan genfinde perspektivet? Kirstine Andersen vil 
i sit oplæg komme ind på, hvorledes man kan bevare 
og finde sin faglighed under forandringer, og hvad der 
er på spil i duellen mellem den gode, den onde og den 
virkli’ sjove arbejdsplads?

P4  PRODUKTIVITET• MASTERCLASS
18. JUNI KL. 15.00-16.00
Den forbrugeristiske medborger
Johannes Andersen, lektor, 
Institut for statskundskab, Aalborg Universitet
Demokratiet i dag synes at basere sig på en ny og 
moderne type borger – den forbrugeristiske medborger. 
Denne medborger udfolder sit samfundsmæssige og 
politiske engagement i offentlige sammenhænge. Det 
centrale omdrejningspunkt for den forbrugeristiske 
medborger er de individuelle valg i forhold til de offent-
lige og private serviceydelser. Hvorledes kan den kom-
munale service møde den forbrugeristiske medborger, 
når vi samtidig skal være produktive?

P5  PRODUKTIVITET• MASTERCLASS
19. JUNI KL. 9.15-10.30
Er der en velfærdsstat længere?
Ove Kaj Pedersen, professor, CBS
Velfærdsstaten er ikke, hvad den har været. Faktisk 
er spørgsmålet, om den overhovedet er længere. 
Globaliseringen har transformeret den beskyttende 
velfærdsstat til en konkurrencestat, der har det som sin 
primære mission at ruste borgerne til at sikre Danmark 
topplaceringer på de internationale ranglister.  Som 
leder i den offentlige sektor er man også en del af denne 
konkurrence – og hvad betyder det for moderne ledelse 
i den offentlige sektor?

P6 PRODUKTIVITET • VEJLE OPLÆG
19. JUNI KL. 10.40-12.00
Smart University Vejle – når online  
uddannelse og læring bringes et skridt videre
Mads Bo-Kristensen, chefkonsulent, Uddannelse 
& Læring og Jacob Knudsen, udviklingskonsulent
Smart University Vejle er ikke et universitet i traditionel 
forstand. Universiteter i Danmark og andre steder læg-
ger mere og mere uddannelse online. Smart University 
Vejle fokuserer på smartere, mere intelligente måder 
at tilbyde uddannelse til kommunens medarbejdere, 
borgere og virksomheder. Vejle Digitale Skoler vandt 
Digitaliseringsprisen 2014 i kategorien Velfærdsprisen.

P7  PRODUKTIVITET• WORKSHOP
19. JUNI KL. 13.00-14.30
Simulation og praksisnærhed                      
Hans Henrik Johansen, koordinator for interna-
tionalisering, IKT, læring og velfærdsteknologi
Oplev simulation som en „learning by doing“ metode 
til, at opnå større praksisnærhed i undervisningen. 
Social- og Sundhedsskolen fortæller om erfaringer med 
læringsmetoden, og om hvordan simulation kan være 
både struktur, indhold og metode. Vælg mellem 3 spor. 
Spor 1: Simulation anvendt til at styrke teamsamar-
bejde. Spor 2: Simulation anvendt i pædagogisk ass.
udd. og grundforløbet. Spor 3: Simulation anvendt som 
skolevejledning. 

P8  PRODUKTIVITET• WORKSHOP
19. JUNI KL. 15.00-16.00
Fra idé til implementering     
Jacob Dyppel, chefkonsulent, COK
Innovation kan betragtes som en idé, som implemente-
res, så den skaber merværdi i forhold til borgere, med-
arbejdere og/eller kommunen som helhed. Innovation 
handler med andre ord om at idégenerere på de gode 
idéer, prioritere de bedste idéer og implementere de 
bedste idéer. Men hvordan gør man det så? I workshop-
pen arbejdes med COKs model for samarbejdsdreven 
innovation og COKs Laboratoriemodel.

PRODUKTIVITET
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L1 LEDERSKAB•MASTERCLASS
18. JUNI KL. 9.00-10.30
Positiv psykologi og ledelse    
Hans Henrik Knoop, lektor ved Institut for 
Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Negative bemærkninger bliver i systemet i længere tid 
end positive. Derfor bør virksomheder fokusere på med-
arbejdernes styrker og anerkende trivsel som forudsæt-
ning for succes. Det handler om at skabe nogle rammer, 
der ikke kvæler den naturlige glæde ved at engagere sig 
og ikke detailstyre den enkelte medarbejder. 

L2 LEDERSKAB•VEJLE OPLÆG
18. JUNI KL. 10.40-12.00
Lederskab  en veldrevet, forretningsoriente
ret institution
Claus Svold, direktør for Børn og Unge og 
Ole Graversen, Fårupgaard Ungecenter
Meningsfuldhed for medarbejderne og nærhed i ledelse 
er to af de helt centrale temaer i lederskabsoplægget om 
institutionen Fårupgaard, der forvandlede medarbej-
dermistrivsel til medarbejdertrivsel. Institutionen, der 
ændrede økonomisk underskud til økonomisk overskud. 
Institutionen, hvor højt sygefravær blev til nærvær. 
Institutionen, hvor lederskab er drevet med værdier som 
det primære styringsredskab. 

L3 LEDERSKAB•MASTERCLASS
18. JUNI KL. 13.00-14.30
Når ledelse skal favne både den lige, den 
skæve og hele jorden rundt!
Torben Paulin, 
administrerende direktør for BoConcept
BoConcept er en international møbelkæde med 260 
butikker i 60 lande og over 2.000 ansatte. Torben Paulin 
har siden 2012 været administrerende direktør i Bo-
Concept, og han vil fortælle om nogle af sine erfaringer 
med ledelse – ledelse på distancen, internationalt og af 
forskellige typer af medarbejdere – fra de „lige“ medar-
bejdere, der trives bedst med rutiner og struktur, til de 
„skæve“, der arbejder med det kreative og innovative. 

L4 LEDERSKAB•FORSTYRRENDE 
OPLÆG •18. JUNI KL. 15.00-16.00
Humor i ledelse
– når det for alvor skal være sjovt
Per Ryt-Hansen, ekstern lektor UCC, 
foredragsholder og indehaver af humor.dk
Spring over, hvor gærdet er sjovest og få en 
alvorlig indføring i humor som ledelsesværktøj og 
i, hvordan du styrker en optimistisk tilgang. Med 
kompetent brug af humor skaber du gennemslags-
kraft, sympati og rammer for trivsel, kreativitet og 
innovation. 

L5 LEDERSKAB•MASTERCLASS
19. JUNI KL. 9.15-10.30
Innovation kræver særlige ledelseskompetencer
Annemette Digmann, 
innovationschef i Region Midtjylland
Innovationsprojekter har det med at løbe af sporet eller 
at bevæge sig i helt andre retninger end netop det, der 
var planlagt. Det er sådan set en del af meningen med 
innovation. Det er en vigtig ledelsesopgave at sikre, 
at innovationsprojektet hænger sammen med den 
overordnede vision og strategi, så alle kan se meningen 
og betydningen af, at projektet vil tilføre organisationen 
merværdi. 

L6 LEDERSKAB•VEJLE OPLÆG
19. JUNI KL. 10.40-12.00
Design af relationer      
Jesper Wiese, centerleder, Skansebakken
Jesper Wiese kommer og fortæller om processen bag 
innovationsprojektet Design af relationer, som vandt KL’s 
Innovationspris 2013. 
Kan indretningen fremme relationer?
Lars Henrik Nielsen, erhvervspsykolog og Lykke 
Niemann, kunst og indretning, Spinderihallerne 
Bliver man sær af at have sit eget kontor? Går effektivi-
teten fløjten i storrum? Kan kreative mødelokaler også 
bruges til budgetforhandlinger? 

L7 LEDERSKAB•FOREDRAG
19. JUNI KL. 13.00-14.30
Mere med færre medarbejdere       
Bo Ensted Danielsen, 
President/Managing Director
Ammeraal Beltech Modular A/S
Ammeraal Beltech producerer transportsystemer og til-
byder kæder i både stål og plastik, modulplastikbælter og 
transporttilbehør. Ligesom mange andre virksomheder 
havde finanskrisen en betydning for Ammeral Beltech, 
men i stedet for nedgang er det lykkedes virksomhe-
den at øge indtjeningen og producere mere med færre 
medarbejdere. Bo Ensted Danielsen vil fortælle om de 
ledelsesmæssige udfordringer med denne forvandling.

L8 LEDERSKAB•MASTERCLASS
19. JUNI KL. 15.00-16.00
Fra offentlig service til medejerskab 
– et paradigmeskift i de danske kommuner
Lars Qvortrup, professor, Aalborg Universitet
I disse år oplever vi et paradigmeskift i de danske 
kommuners kommunikation med borgere og medar-
bejdere. Budskaber som „kærlig kommune“ eller „det er 
vigtigt med aktive medborgere“. I dette nye paradigme 
defineres borgerne ikke som kunder men som aktører, 
der er medansvarlige i udmøntningen af den offentlige 
service. Grundlaget er ansvar. Virkemidlet er solidaritet.

LEDERSKAB

PRODUKTIVITET



Vejle Kommune og Uddannelsesrådet står bag Innovations Sommerskole

• VÆRKSTEDET• XENERIET• SPINDERIET• PAKKERIET• PASSAGEN

SPINDERIHALLERNE


