MER INFORMASJON OG PÅMELDING:
Kurset har fortløpende påmelding og begrensede plasser,
så meld deg på med en gang til:

E-post: oda@knh.no
Tlf: 926 43 895
Les mer på www.knh.no/designregion-barents.

DELTAKERAVGIFT

Deltakeravgift er kr 15.000 pr bedrift/organisasjon for en deltaker,
som inkluderer forelesninger, dagpakker og kursmateriell. Øvrige
kostnader må dekkes av deltakerne/deltakerorganisasjonene selv.
Grupperabatt: kr 7 500 for hver ekstra påmeldte fra din bedrift/
organisasjon.

Påmeldingsfrist innen 24 august 2018,
til oda@knh.no

ENDRINGSLEDELSE

& INNOVASJON
SØR-VARANGER 2018

Sør-Varanger er i omstilling og samfunnet har etterspurt
endringsledelse, samhandlingsarenaer og kompetansepåfyll.
Kirkenes Næringshage, gjennom forprosjektet Designregion Barents
inviterer derfor til programmet Endringsledelse og Innovasjon – et
program som vil gi deg og din organisasjon praktiske verktøy for å
hjelpe deg å innføre nye tiltak i din organisasjon.

OM PROGRAMMET
Målet med programmet er å tilby bedrifter og organisasjoner i SørVaranger og omegn en grundig innføring i en kraftfull metode som enkelt
kan implementeres og brukes for problemløsning og endringsledelse i alle
typer virksomheter.
Endringsledelse og innovasjonsarbeid er teamwork. Derfor vil du lære
kreative prosesser og styring av disse igjennom tverrfaglig og praktisk
tilnærming.
Programmet består av seks moduler, á to dager over en halvårsperiode.
Hver modul vil ta for seg forskjellige steg for å styrke gjennomføring av
endringsprosessen, og deltakerne vil jobbe i team rundt en spesifikk
utfordring igjennom programmet. Utfordringen kan være et bedriftscase,
eller gitt igjennom programmet. Når programmet er ferdig, skal du og ditt
team stå ferdig med et konkret forslag til løsning som er klar til å tas i bruk.

PROGRAMMETS INNHOLD
Modul 1: Kickoff og introduksjon

Modulen introduserer programmet som endrings- og
problemløsningsverktøy. Vi går i gjennom prosessen, og gir en samt
en god teoretisk innføring om teamarbeid. Vi vil begynne arbeidet med
problemstillingen for hvert enkelt team, og du vil få innsikt i metoder til bruk
for endringsledelse og innovasjon. Organisasjoner og kunder er mennesker,
og nettopp derfor vil vi fokusere på behovsforståelse og mennesket.

Modul 2: Prosjektlederprosessen (frivillig modul)

Her introduseres prosjektlederprosessen (PLP). PLP gir prosjektansvarlige og
prosjektledere grunnleggende kompetanse i prosjektstyring med PLP. PLP
metoden bl.a. blir brukt av Innovasjon Norge.

Modul 3: Kreativitet og testing av ideer.

Modulen vil jobbe videre med det vi startet på i modul 1. Vi vil fortsette å gå
i dybden på hvordan du kan legge til rette for at flere ideer kommer fram og
utvikles, samt at du vil få innsikt i hvordan du kan velge den ideen du skal
prioritere videre.

Det er ikke en forutsetning, men anbefalt at hver bedrift stiller med minst 2
deltakere på programmet for å sikre gjennomføring av eget arbeid mellom
samlingene.

Modul 4: Kreative prosesser og lederskap

MENTORORDNING

Modul 5: Testing og samhandling

En mentor vil bli gitt hvert team for å følge dem opp under selve
programmet, men også i etterkant når deltakerne returnerer til egne
bedrifter og organisasjoner.

FORELESERE:
Kursholder er Pracademy AS – en bedrift som er spesialisert innenfor
fagområdet endringsledelse og innovasjon. Det vil i tillegg til kursholder
bli benyttet gjesteforelesere fra andre miljøer. Ved valg av forelesere
vektlegges i høy grad deres formidlingsevne og faglige kompetanse.

Kurset har fortløpende påmelding og begrensede plasser, så meld
deg på med en gang til epost oda@knh.no eller tlf. 926 43 895.
Les mer på www.knh.no/designregion-barents.

I denne modulen vil du lære hvordan vi kan anvende kreative prosesser i
bedriften/organisasjonen. Kreative prosesser legger fokus på å teste ut ideer
på et tidlig stadium, slik at du raskt får tilbakemelding fra brukerne dine om
du treffer deres behov eller ikke.

Endring og innovasjon er synonymt med noe nytt. Basert på tilbakemelding
og samhandling med omverden vil du, og teamet ditt, derfor lære hvordan
dere kan skape løsninger som umiddelbart kan tas i bruk.

Modul 6: Innovasjonsledelse i egen organisasjon

Den siste modulen vil gi kunnskap om hvordan løsningene kan
implementeres i bedriften eller organisasjonen. Mot slutten av programmet
presenterer hvert team sitt arbeid og endelige løsning til eiere av
problemstillingen, de andre deltakerne på programmet og relevante
interessenter. Dette vil fungere som den endelige leveransen i programmet,
men teamene vil også få tilbud om en mentorordning i en periode framover.

MER OM PÅMELDING PÅ NESTE SIDE

