
Lær at tænke nyt og udvikle dine ideer og realiser dem!

HK Hovedstaden og NEXT Kursuscenter København har i samarbejde, 
udviklet en spændende uddannelse i Innovation. Har du lyst til at blive 
bedre til at skabe gode og innovative ideer og omsætte dem til virke-
lighed, er kurset lige noget for dig.

Her vil du få mulighed for at finde ud af og gå i dybden med, hvad In-
novation er. Med afsæt i Innovations tankegang kan du sige farvel til 
problemer og goddag til udfordringer. 

En praksisnær Arbejdsmarkedsuddannelse, hvor Innovation ikke 
akademiseres. Innovation er idéer og nytænkning, der omsættes til 
praksis og gør dig i stand til at arbejde aktivt med dit arbejdsliv på en 
måde der skaber større arbejdsglæde for dig selv og samtidigt styrker 
og udvikler den arbejdsplads 
du er på.

• Innovation igennem ideudvikling

• Kreativ tankegang og ideudvikling

• Innovationskultur

• Mønsterbrud og ”Tænke ud af boksen”

• Innovation skaber forandring

• Innovationstyper

• Strukturerede innovationsmetoder 

• Sådan får du dit budskab igennem

• Projektstyring/-organisation 

• Præsentationsteknik 

• Effektiv kommunikation

• Netværk og fremtidig sparring

KURSUSSTART 1. MARTS 13. SEPTEMBER
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HK INNOVATIONSUDDANNELSEN

  Modul 1

Innovation og kreativ idé generering
(amufag: 47845) 

  Modul 2

Innovative processer i den administrative praksis
(amufag: 47606)

  Modul 3

Ledelse af innovationsprocesser
(amufag: 47472)

  Modul 4

Projektorienteret arbejde
(amufag: 45988)

MODULERNE



HK INNOVATIONSUDDANNELSEN

MÅL

Det overordnede mål er, at Innovation også kan 
bestå af kombinationer af ny viden og kendt viden. 
Det afgørende er, at den viden, der kombineres, 
bliver brugt på en bedre måde eller i nye sam-
menhænge, der har til formål at skabe mere værdi 
inden for kerneområder i dit arbejde.

LÆRINGSFORM

Uddannelsen er procesorienteret og bygger på et 
læringsforløb der veksler mellem teori, praktiske 
øvelser, gruppearbejde, refleksion og personlig 
kreativ udvikling.  

HOLD: 1 Kvik nr: 280727574786

Modul nr Emne AMU nr Dato

1 Innovation og kreativ idé generering 47845 1. + 2. mar.

2 Innovative processer i den administrative praksis 47606 22. + 23. mar.

3 Ledelse af innovationsprocesser 47472 25. + 26. apr

4 Projektorienteret arbejde 45988 22. + 23. maj

HOLD: 2 Kvik nr: 280727574787

Modul nr Emne AMU nr Dato

1 Innovation og kreativ idé generering 47845 13. + 14. sep.

2 Innovative processer i den administrative praksis 47606 4. + 5. okt.

3 Ledelse af innovationsprocesser 47472 8. + 9. nov.

4 Projektorienteret arbejde 45988 6. + 7. dec.

Mødetid 08.10 - 15.30



WWW.NEXTKBH.DK

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Hvor
NEXT - Kursuscenter København 
Baltorpvej 20 A, 2750 Ballerup.

Kursusafdelingen ligger ca. 10 minutters gang fra Ballerup Station  
og tæt ved motorvejen. Vi kan tilbyde gratis parkeringsforhold.  
NEXT - Kursuscenter København har kantine hvor der købes  
forplejning. Mad må gerne medbringes.

Pris og tilskud
Innovationsuddannelsen er en arbejdsmarkedsuddannelse. 
For deltagere som har til og med en erhvervsuddannelse er  
deltagerbetalingen kr. 1.168,- (2017 priser).

Lønrefusion svarer til 100% af højeste dagpengesats. 
Der er mulighed for transporttilskud og  
kost/logi efter gældende regler. Alt materiale er inkl.

For deltagere med højere uddannelse end en erhvervsuddannelse er 
deltagerbetalingen kr. 4.420,- (2017 priser).
Der ydes ikke løntabsgodtgørelse til deltagere med et højere  
uddannelsesniveau end en erhvervsuddannelse.  
Er der tvivl kontakt NEXT - Kursuscenter København.

Vedr. information og tilmelding
www.efteruddannelse.dk

Hold 1: søg på kviknr.: 280727574786
Hold 2: søg på kviknr.: 280727574787

Har du spørgsmål, er du velkommen
til at kontakte vores kursusadministration på

Tel:  3388 0900
Mail: kursus@nextkbh.dk
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