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Innovationskonference
for social- og sundhedsskolerne

Nu er det tid til at tilmelde dig til en spændende dag, hvor vi med oplæg, workshops og 
posterpræsentationer sætter spot på innovation og entreprenørskab i social- og 
sundhedsuddannelserne.

Vær med den 26. november, hvor vi har inviteret dygtige innovationsfolk til at give dig 
inspiration og værktøjer til, hvordan du kan bringe innovation og entreprenørskab ind på 
din skole og i din organisation. 

På dagen kan du blandt andet møde innovationsforsker og lektor Charlotte Wegener, 
Kaospiloterne, Handlemod, Malene Alstrup og Fonden for Entreprenørskab. 

Konferencen er særligt for undervisere og ledere på SOSU-skolerne og alle andre med 
interesse for innovation i uddannelserne. 

Du kan se programmet, tilmelde dig konferencen og finde information om, hvordan du 
kan deltage i postersessionen med en poster om jeres arbejde med innovation og 
entreprenørskab på nedenstående hjemmeside.

Vi glæder os til at se dig.

Dato 
26. november 
kl. 9-15 

Lokation
SOSU Fyn
Blangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ

Tilmelding til konferencen sker på
www.sosuranders.dk/innovationskonference

Tilmeldingsfrist 
15. november 2021

Pris
250 kr. pr. 
konferencedeltager 



$

9.00  Indflyvning, kaffe og præsentation af dagen og Innovationsportalen,
  v. René Dybdal, udviklingschef på Randers Social- og Sundhedsskole

9.20  Innovation på SOSU-uddannelserne, v. Lektor Charlotte Wegener

10.00 Kort mellemlanding

10.15 Workshopsession del 1
  1. Innovations- og entreprenørskabsundervisning, v. Malene Alstrup
  2. Handlemod, v. handlemodsagenterne Anne Eggebrecht og Peter Matzen
  3. Kaospiloterne

11.15 Frokost

12.00 Workshopsession del 2
  1. Innovations- og entreprenørskabsundervisning, v. Malene Alstrup
  2. Handlemod, v. handlemodsagenterne Anne Eggebrecht og Peter Matzen
  3. Kaospiloterne

13.00 Postersession m. posterpræsentationer fra tilmeldte skolerepræsentanter
  
13.45 Kort mellemlanding

14.00 Fonden for Entreprenørskab, om fondens arbejde og muligheder for   
  støtte af innovations- og entreprenørskabsprojekter, 
  v. projektleder Beate Laubel Boysen, Fonden for Entreprenørskab 

14.30 Landing og afslutning på dagen, v. René Dybdal, udviklingschef på 
  Randers Social- og Sundhedsskole

Program

Posters
Alle er velkomne til at bidrage med en poster til postersessionen. Har du spørgsmål eller 
ønsker at deltage med en poster på dagen, bedes du henvende dig til konferencearran-
gørerne forud for dagen på mail ckw@sosuranders.dk eller rdy@sosuranders.dk.
 
Posterne skal omhandle din skoles/institutions arbejde med innovation, og kan favne 
bredt og præsentere alt fra specifikke projekter, I har arbejdet med eller skal til at kaste 
jer over, undervisningsmaterialer I har udviklet til strategiske retninger, I på 
skolen/institutionen har taget. 

Posteren skal laves i et A1-format, og du bedes selv medbringe din poster på dagen.
 
Vi håber, at flere af jer har lyst til at byde ind med en poster omkring jeres arbejde med 
innovation på skolen/institutionen.


