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På workshop 2 får du gode tips til, hvad du skal tænke på, når du er i
dialog om uddannelse med virksomheder – og du bliver trænet i
anvendelse af værktøjer til effektiv og nytænkende kommunikation.
Formålet med workshoppen er;




at give dig et indblik i hvordan dine kollegaer i Norge,
Sverige og Danmark arbejder med uddannelsesdialog i
virksomheder,
at give dig en dybere forståelse af andres og dine egne
kommunikationsmuligheder og –mønstre



at give dig konkrete værktøjer til effektiv kommunikation og
introducere dig til, hvordan du kan anvende dig af
oplevelsesøkonomiske vinkler og brugerdreven innovation i
dialogen med erhvervslivet og



at understøtte implementering af din nye viden, når du kommer hjem.

Lad dig ikke skræmme af de få fastsatte tidspunkter i oversigterne herunder! Vi har helt styr på programmet – og håber, at
du vil slappe af og nyde turen. For at du skal have lidt at sigte efter, har vi noteret klokkeslæt for de vigtigste pejlemærker:
starttidspunkt, fri leg, aftensmad og afslutning. Derimellem lover vi masser af inspirerende oplæg, kaffe og øvrig forplejning
når du trænger.
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Kl. 11.00 – 11.30 Fremmøde & indskrivning
Kl. 11.30 VELKOMMEN! v/Jørgen Jensen og Louise Højsgaard Nielsen
Derefter en perlerække af spændende oplægsholdere – afbrudt af lækker frokost/lunch, varm
kaffe, mulighed for frisk luft og sukkertilførsel når det bliver tiltrængt:
- Indsigtens forbandelse, sproglig isbrydning og kommunikation der virker v/Idébanden
- Markedsføring – ud af boksen v/Jørgen Jensen, Learnmark Horsens
Vinkler på kommunikation med virksomheder på tværs af norden:
- Direkt från verkligheten v/Nicklas Simonsson, Kompetenscentrum Kungsbacka Kommun
- Direkte fra virkeligheten v/Karen Knudsen Synnes, Bærum Voksenopplæring
- Direkte fra virkeligheden v/ Kirsten Petersen, Learnmark Horsens
Oplevelsesbaseret forretningsudvikling – oplever på bundlinjen v/Berit Schau Muster,
Kursuscenteret Silkeborg
Kl. 18.45 – 19.30 Fri leg/Samle appetit/Vandondulering
Kl. 19.30 Middag

. august 2011

g g gramP

GR

g

P gram
ro
r

programPROgrAm
programPRO
programPROgrAm
programPROGR

gramPoO
ampro rampro
ROgrAm P
gramPoOGRamprogram
rogramPoOGRampro ramprogramPROgrAm ProgramPoOGRamprogram
o ProgramPoOGRamprogram
rogramP
pro
ramprogram
grAm

P

P

oOGRam

24

PRO

programPROgrAm

rogramPROGR

. august 2011
Kl.7.00 – 9.00 Morgenmad (starttidspunkt afhængigt af hvor morgenfrisk og sulten man er…)
Kl. 9.00 – 09.10 Introduktion til dagens program v/Louise Højsgaard Nielsen
Herefter styrer Niels Hannemose og Kean Sørensen fra VIA Innovation & Karriere os igennem
en dag i kommunikationens tegn under overskrifterne:
- Effektiv kommunikation
- DISC-adfærdsprofil – styrker og udviklingspunkter
- Brug af oplevelsesøkonomi og brugerdreven innovation i dialog med virksomheder
Det hele naturligvis krydret med rigelige mængder kaffe, frokost/lunsh på et strategisk godt
tidspunkt og kage og frisk luft når det bliver tiltrængt.
Kl. 19.00 – 19.30 Fri leg/Samle appetit/Vandondulering
Kl. 19.30 Middag

Kl.7.00 – 8.30 Morgenmad og udcheckning (værelserne skal være forladt senest kl. 8.30)
Kl. 8.30 – 08.40 Introduktion til dagens program v/Louise Højsgaard Nielsen
Hernæst en hæsblæsende ”Hvad nu?!”- proces faciliteret af Niels Hannemose og Kean
Sørensen fra VIA Innovation & Karriere . Ved hjælp af spørgsmål som:
- Hvilken viden har du fået med dig?
- Hvad fra workshoppen kan du bruge i din hverdag?
- Hvordan?
- Hvilke mål og handlinger skal der til?
øger vi forhåbentlig muligheden for, at eventuel ny viden nemmere kan omsættes i praksis når
vi er kommet hjem, kufferten pakket ud og hverdagen melder sig igen.
Kl. 11.30 – 12.00 Opsamling, afrunding, evaluering og på gensyn/farvel
Kl. 12.00 – 13.00 Frokostbuffet - for alle der har tid og lyst inden afrejse
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Der tages forbehold for ændringer/tilpasninger i programmet

