INBJUDAN

INNOVATIONSVECKAN I KRONOBERG 2022!

– EN DEL AV NATIONELLA INNOVATIONSVECKAN 3–7 OKTOBER
Innovationsveckan samordnas av bl.a. SKR och Vinnova och är ett nationellt event för att
uppmärksamma alla som utvecklar offentlig sektor. Verklighetslabbet vill lyfta fram Kronoberg
på Innovationsveckan, i år gör vi det tillsammans med olika aktörer i länet, bl.a. Coompanion Kronoberg, Växjö kommun, Linnéuniversitetet, Växjö Linnaeus Science Park och Almi.
Du som är nyfiken på utveckling och innovation är hjärtligt välkommen att ta del av våra aktiviteter
under Innovationsveckan Kronoberg 2022! Obs. vissa av aktiviteterna kan du delta digitalt och vissa
kan du delta på plats, mer info finns under varje programpunkt.
Mer information om de nationella aktiviteterna hittar du på innovationsveckan.nu.
Läs mer om Verklighetslabbet på regionkronoberg.se/verklighetslabbet
KONTAKTPERSON:
Silvia Anderchen, innovationsledare
Silvia.anderchen@kronoberg.se

PROGRAM MÅNDAG 3 OKTOBER
14.00-15.00

VERKTYG FÖR ANVÄNDARCENTRERAD CIRKULÄR DESIGN
Introduktion till forskningen om användarcentrerad cirkulär design och en presentation av designverktygen
Use2Use Design Toolkit. Digitalt deltagande.
ARRANGÖR: INNOVATIONSLÄNKEN, VÄXJÖ LINNAEUS SCIENCE PARK OCH ALMI
För mer info och anmälan.

15.00-16.30

BEHAVIOUR AS A TOOL FOR CIRCULAR DESIGN
How do you engage your customers to be more circular? Workshop with focus on involving and benefitting
from patterns of human behaviour in the creation of products, services and systems for a circular economy.
Lokalt deltagande, Framtidsvägen 14, Växjö.
ARRANGÖR: INNOVATIONSLÄNKEN, VÄXJÖ LINNAEUS SCIENCE PARK, ALMI AND LINNAEUS UNIVERSITY
För mer info och anmälan.

PROGRAM TISDAG 4 OKTOBER
12.15-13.00

HUR JOBBAR EN TJÄNSTEDESIGNER MED KOMPLEXA SAMHÄLLSUTMANINGAR?
Vår tids samhällsutmaningar är många och komplexa, ingen organisation eller aktör kan ensam lösa dem. Vi
kommer att ge exempel på hur vi arbetade med ett projekt kring barnfattigdom och hur vi involverade användare, utförare och beslutsfattare i processen. Lokalt deltagande, World Trade Center Växjö - Södra Järnvägsgatan 4B, Växjö.
ARRANGÖR: VERKLIGHETSLABBET REGION KRONOBERG
För mer info och anmälan.

PROGRAM ONSDAG 5 OKTOBER
13.00-16.00

LÅT OSS TILLSAMMANS BLI ÄNNU BÄTTRE PÅ INNOVATIONSARBETE
Hur gör Region Kronoberg respektive Växjö kommun för att lösa framtidens utmaningar? Vad kan vi lära av
varandra? Vad gör forskarna på Linnéuniversitetet med nya forskningsresultat? Hur kan jag som företagare i
regionen kroka arm och samarbeta? Det här eventet är en arena för att visa olika offentliga aktörer angreppsätt
för att främja innovation och dela erfarenhet aktörer emellan. Det är också en inbjudan till företag i näringslivet att hitta vägarna in till offentlig sektor, för att samverka för nya lösningar och en starkare region. Lokalt
deltagande, Smålandssalen i Växjö kommunhus - Norra Järnvägsgatan 7, Växjö.
ARRANGÖR: LINNÉUNIVERSITETET, VERKLIGHETSLABBET, VÄXJÖ KOMMUN OCH VÄXJÖ
LINNEAUS SCIENCE PARK
För mer info och anmälan.

17.30-18.30

HÅLLBART FÖRETAGANDE – TILLVÄXT KONTRA SAMHÄLLSNYTTA
Går det att leva på att skapa samhällsnytta? Under seminariet finns möjlighet att lyssna på och samtala med personer som har valt att leva på att driva verksamhet och skapa samhällsnytta. Vi kommer att
lyfta utmaningar, hinder, möjligheter och drivkrafter hos våra samhällsentreprenörer. Får man lov att
tjäna pengar samtidigt som man skapar samhällsnytta? Det och många andra fördomar hoppas vi får
svar på. Välkomna! Digitalt eller lokalt deltagande, World Trade Center Växjö - Södra Järnvägsgatan 4A.
ARRANGÖR: COOMPANION KRONOBERG
För mer info och anmälan.

PROGRAM TORSDAG 6 OKTOBER
13.00-15.00

ERFARENHETSUTBYTE OCH LÄRANDE AV INNOVATIONSPRAKTIK - ENDAST INTENRT
Innovationspraktik är ett koncept med syfte att främja spridning av innovation, lärande och goda idéer över verksamhets- och sektorsgränser. I september har Verklighetslabbet genomfört innovationspraktik i Kronobergs län med praktikanter och praktikplatser från både offentliga och privata sektor.
Vad har vi lärt oss, vad var den största behållningen av praktiken? Vilka inspirationer har vi fått och
hur ska vi förmedla nya kunskaper i organisationen? Obs. endast för deltagare från årets Innovationspraktik.
ARRANGÖR: VERKLIGHETSLABBET REGION KRONOBERG

PROGRAM FREDAG 7 OKTOBER
13.00-14.00

TJÄNSTEDESIGN FÖR DUMMIES
Har du hört talas om tjänstedesign och vill veta mer om vad det är? Under en timme får du the
basics och tillfälle att fundera på vad du kan ha det till. Lokalt deltagande, World Trade Center Växjö - Södra
Järnvägsgatan 4B, Växjö.
ARRANGÖR: VERKLIGHETSLABBET REGION KRONOBERG
För mer info och anmälan.

LÅNA VERKLIGHETSLABBET PÅ WORLD TRADE CENTER I VÄXJÖ!
Under Innovationsveckan är ni välkomna att boka hela eller delar av Verklighetslabbet. Hos oss får ni tillgång till kreativa ytor, material och annat – med eller utan
coach på plats!
Erbjudandet gäller både er som deltar som åskådare och som arrangörer.
Boka på verklighetslabbet@regionkronoberg.se

