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Forum for 
social innovation

Netværk og viden til nye velfærdsløsninger  



Hvad er Forum for social innovation?
Social innovation handler om at skabe nye og bedre vel-
færdsløsninger i et samspil mellem den offentlige sektor, 
foreninger, erhvervslivet, socialøkonomiske virksomheder 
og almindelige borgere. Det er omdrejningspunktet for Fo-
rum for social innovation, som faciliteres af Teknologisk 
Institut. 

I den kommende sæson 2018-2019 tilbyder vi fire spæn-
dende seminarer, som med forskellige vinkler dykker ned 
i mulighederne for at skabe bedre velfærdsløsninger. På 
arrangementerne kombinerer vi oplæg fra eksperter og 
praktikere fra ind- og udland med aktiv deltagelse i work-
shops. Samlet får du gennem seminarerne ny inspiration, 
ny viden og et fagligt netværk. 

Målgruppe
Forum for social innovation henvender sig til alle, som ar-
bejder professionelt med at udvikle nye velfærdsløsninger 
i staten, i kommuner, regioner, for interesseorganisationer 
og i sociale virksomheder. 

Arrangement pris
Prisen for et enkelt arrangement pr. person er 
2.100 kroner inklusiv forplejning

Sæsonkort
Et sæsonkort giver mulighed for at deltage med en person 
i alle fire arrangementer i sæsonen. Sæsonkortet er ikke 
personligt. Det betyder, at din organisation kan sende for-
skellige deltagere afsted fra gang til gang.  
Pris: 7.500 kroner

Vi bringer viden i spil 

E-mail: krla@teknologisk.dk
Telefon: 7220 2679
www.teknologisk.dk/32158  

Kontakt for tilmelding

 
 


Kristine Nedergaard Larsen
Koordinator
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1. Hvad kan social innovation?
På dette introduktionsseminar får du den nyeste viden om 
social innovation. Gennem gode eksempler og praktiske 
værktøjer får deltagerne en indføring i det potentiale, som 
social innovation rummer til at gentænke vores velfærds-
løsninger. Vi stiller også skarpt på, hvordan social innova-
tion kan understøttes, måles, skaleres og spredes. 

Afholdes 19. november 2018 i Aarhus 

2. FN’s Verdensmål 
FN’s 17 Verdensmål forpligter alle FN’s medlemslande til 
at lave en indsats for at skabe bedre sundhed, reducere 
forbrug og skabe holdbare udviklingsresultater. Verdens-
målene kræver ligesom social innovation en integreret 
indsats for at nå i mål. Flere virksomheder, kommuner og 
organisationer er allerede i gang med at forankre deres ar-
bejde i Verdensmålene. 

På dette seminar sætter vi fokus på, hvordan et strate-
gisk fokus på verdensmålene kan skabe mer-værdi. Kom, 
hør og diskuter, hvordan FN’s 17 Verdensmål kan anven-
des som et pejlemærke i den lokale indsats for bedre vel-
færdsløsninger. 

Afholdes 30. januar 2019 i Høje Taastrup 

3. Social bæredygtighed i botilbud
Det socialt bæredygtige botilbud sikrer vedvarende be-
boernes livskvalitet. At skabe den rette ramme for bebo-
ernes livskvalitet kræver sammentænkning af de fysiske 
rammer og sociale relationer i botilbuddet såvel som i 
lokalområdet. For at sammentænke disse elementer må 
processen tage udgangspunkt i beboernes behov og livs-
situation, og også have et langsigtet perspektiv i form af 
social vedligeholdelse. 

Dette seminar sætter fokus på, hvordan social bæredyg-
tighed kan fremmes i botilbud til ældre og udsatte med-
borgere. 

Afholdes 1. april 2019 i Aarhus  

4. Capacity building og relationel ledelse 
At arbejde målrettet med social innovation kræver kom-
petenceopbygning i organisationen og en gentænkning 
af ledelsestilgangen. På dette seminar stiller vi skarpt 
på professionsudvikling og kapacitetsopbygning i organi-
sationen i relation til brugerinddragelse og velfærdsinno-
vation. Samtidig kigger vi nærmere på relationel koordi-
nering mellem flere faggrupper som et fundament for en 
gnidningsfri forandringsproces.

Afholdes 13. juni 2018 i Høje Taastrup 
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Teknologisk Institut er en af de førende spillere inden for 
social innovation i Danmark, og har et omfattende net-
værk af eksperter og praktikere på området – både natio-
nalt og internationalt. 

Vi har igennem de seneste seks år drevet et kommunalt 
netværk for social innovation. Gennem workshops, stra-
tegiarbejde, analyser og udviklingsforløb hjælper Tekno-
logisk Institut ministerier, regioner og kommuner med at 
drage nytte af social innovation. Vi tager udgangspunkt i 
international forskning og giver konkrete redskaber til den 
nye velfærd. 

Social innovation: En styrkeposition 
på Teknologisk Institut 
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Karsten Frøhlich Hougaard 
Centerchef

      kafh@teknologisk.dk
      +45 72 20 28 86
      www.teknologisk.dk/38506
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