Sådan designer vi
den offentlige sektor
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- Et seminar om offentlig innovation den 29/9
Hvordan kan vi løse nogle af de store udfordringer i den offentlige sektor - med design?
Kolding Kommune har siden 2012 arbejdet med visionen: Kolding - Vi Designer Livet
På dette seminar vil du blive præsenteret for en række konkrete designprojekter.
Kom og se hvordan design gør en forskel i Kolding Kommune.

13.00

Ulrik Jungersen,

“Kolding - vi designer livet!”

Ulrik har gennem en årrække stået for integrationen
mellem design, erhverv og den offentlige sektor.

Hør om Kolding Kommunes strategi og praksis inden for
designdreven innovation. Hør hvordan borgerens liv sættes
i centrum gennem designmetoder!

Christian Bason,

“Design og velfærd - hvordan og hvorfor?”

designchef i Kolding Kommune

13.20

direktør i Dansk Design Center
Christian har beskæftiget sig indgående med at
udvikle og implementere design metoder i den offentlige sektor. Christian er tidligere leder af Mindlab og
forfatter til flere bøger om den offentlige innovation.

Når offentlige ledere møder deres udfordringer med en
designattitude - fremfor en beslutningsattitude - bliver de i
stand til at skabe meningsfulde løsninger.

Pause

14.20
14.50

Nicolai Mendgaard-Larsen & Uffe
Thorup Thomsen,

“Walk the talk - tre konkrete eksempler på
velfærdsdesign”

Uffe og Nicolai har stor erfaring med at drive designdrevne innovationsprojekter i både det private og det
offentlige.

Hvordan arbejder man med design i den offentlige sektor?
Med tre konkrete eksempler fra det socialpædagogiske felt,
sygedagpengeområdet og frivillighedsområdet vil der blive
givet konkrete værktøjer til designtænkning i en offentlig
kontekst.

Rikke Vestergaard

“Fremtidens offentlige sektor”

partnere i MADE

15.45

kommunaldirektør i Kolding Kommune

16.00

Et strategisk blik for fremtiden i den offentlige sektor.

Tak for i dag!

Dato:

Deltagelse:

Sted:

Arrangør:

Parkering:

Tilmelding:

Tirsdag den 29. september fra kl. 13.00 - 16.00

Festsalen, Pædagogisk center.
Dyrehavevej 108B, 6000 Kolding

Der er parkeringspladser i området ved
Pædagogisk center

Det er gratis at deltage (No show fee på 250kr.)

Kolding Kommune, Business Kolding & designbureauet MADE

Send en mail med emnet “Design i den offentlige
sektor”, til uddannelse@kolding.dk med navn,
organisation og telefonnummer.
Tilmeldingsfrist 24/9 - Først til mølle

