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På workshop 3 kigger vi dybt i krystalkuglen i forhold til
fremtidens kompetencebehov - og udfordrer os selv og
hinanden til kreativt vanebrud.
Formålet med workshoppen er,
 at give dig en smagsprøve på de nyeste tendenser
og fremtidsscenarier indenfor kompetencebehov i
små og mellemstore virksomheder,
 at give dig værktøjer til forene struktureret og
kreativ tænkning, så du kan blive endnu stærkere til
problemløsning og nytænkning i dagligdagen og
 at understøtte implementering af din nye viden når
du kommer hjem.

“Vanebrudsrevolutionen" er tre farverige og handlekraftige dage, hvor du går foran med at
udfordre en række vaner for ydelser, procedurer og kommunikation i din organisation. Vaner,
som med fordel kan nytænkes og bringes stærkt ind i fremtiden. I et oplevelsesfyldt marathonsetup, bliver du udrustet med letanvendelige, vanebrydende værktøjer og gør dig klar til - trin
for trin - at gå foran med iværksættelsen af selvvalgte, håndfaste vanebrud "derhjemme".

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 – 11.45 VELKOMMEN! v/ Louise Højsgaard Nielsen
Herefter overtager Thomas Lütken, VovemoD med Vanebrudsrevolutionen del 1
Midt på eftermiddagen kommer Gete Villefrance fra Region Midt og fortæller om de foreløbige resultater af
analysen Fremtidens kompetencebehov i Region Midtjylland
Vi fortsætter derefter med mere vanebrud frem til kl. ca. 18.00
Kl. 18.00 – 19.00 Fri leg/Samle appetit/Ud i det blå/Vandondulering
Kl. 19.00 – 20.00 Middag
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Kl.7.00 – 9.00 Morgenmad (starttidspunkt afhængigt af hvor morgenfrisk og sulten man er…)
Kl. 9.00 – 17.00 Vanebrudsrevolutionen del 2
Kl. 17.00 – 18.30 Fri leg/Samle appetit/Ud i det blå/Vandondulering
Kl. 18.30 – 19.30 Middag

Kl.7.00 – 8.30 Morgenmad og udcheckning (værelserne skal være forladt senest kl. 8.30)
Kl. 8.30 - 11.45 Vanebrudsrevolutionen del 3
- Indeholdende ”Hvad nu?!”- proces og eksamen…
Som forhåbentlig kan øge muligheden for, at ny viden og inspiration nemmere kan omsættes i
praksis når vi er kommet hjem, kufferten pakket ud og hverdagen melder sig igen.

Kl. 11.45 – 12.00 TAK for denne gang!
Kl. 12.00 – 13.00 Frokostbuffet - for alle der har tid og lyst inden afrejse
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