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BLIV ENDNU MERE KREATIV



VELKOMMEN TIL 
FAGFESTIVAL
På HK Privats Fagfestival hylder vi dig og dine kreative
kompetencer. Vi serverer et væld af sjove aktiviteter og
inspiration til, hvordan du bedst sætter dine kreative evner i
spil.

Vi har særligt fokus på evnen til at kaste sig ud i nye
løsninger, forenkle processer, spotte alternativer, turde
bryde med vanerne og dele friske ideer med chefen,
kollegerne, dine medstuderende eller samarbejdspartnerne.

Læs om de mange aktiviteter på de følgende sider og
sammensæt dit eget program for dagen.

Vi glæder os til en sjov dag i kreativitetens tegn!

HA' EN FED FAGFESTIVAL!

Har du spørgsmål under festivalen - enten til
program, frokost eller andet praktisk - skal du
endelig tage fat i en af os. 

Vi er mange tilstede og klar til at hjælpe dig hele
dagen.

Før og efter festivalen kan vi kontaktes på mail:
foredrag@hk.dk

SPØRGSMÅL?

mailto:foredrag@hk.dk


KREATIV TÆNKNING
RAMMEN OM DET HELE

Kreativ tænkning er ikke en medfødt gave eller abstrakt
egenskab. Det er for alle. Det kræver blot den rette
indstilling og lysten til at blive en stærk spiller på det
kreative felt. Og så skal du finde modet til at bruge dine
ideer og perspektiver aktivt. Kreativiteten kan og bør
trænes – men du er allerede godt på vej. For med din
erfaring og faglighed, står du på et helt unikt fundament af
brugbar viden.

Kreativ tænkning er en eftertragtet kompetence på
arbejdsmarkedet. Der er stor efterspørgsel på innovative
hjerner, der kan bidrage med faglige og kreative løsninger.
Det handler om evnen til at spotte sammenhængen
mellem opgaver, systemer og arbejdsgange og at komme
udfordringer til livs og dermed optimere dagligdagen.

Kreativ tænkning er én af de i alt 8 kompetencer, HK Privat
har udpeget til at være fremtidens vigtigste. 

Læs mere, se videoer og øv dig med uddannelses-
materiale om kreativ tænkning og de resterende 7
kompetencer på hk.dk/fremtidenskompetencer 

http://www.hk.dk/fremtidenskompetencer
http://www.hk.dk/fremtidenskompetencer
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FESTIVALPLADSEN

Fra kreativ tænkning til freestyle rap
v. Pede B og Mads Korsgaard

Frokost

Intro til dagen

Impro comedy: Generationsclash på
arbejdspladsen 
v. Ubudne Gæster

Velkommen

Kaffe & kage

Et Fucking Arbejdsliv LIVE: 
Om at skabe sit eget arbejdsliv 
m. Caroline Dan fra "Bachelor"

Tak for i dag
v. Pede B

Oplev kollisionen mellem psykologi og
freestylerap , når psykologen Mads
Korsgaard og rapmusikeren Pede B
giver dig et unikt indblik i
menneskehjernens kreative
maskineri.

ET FUCKING ARBEJDSLIV

PEDE B & MADS KORSGAARD

UBUDNE GÆSTER

Ubudne Gæster er en dansk impro-
comedy-gruppe, der optræder med
gakkede improvisationsdiscipliner.
Fælles for alle disciplinerne er, at
publikums forslag sætter rammerne
for hver enkelt scene – resten er op til
de hjælpeløse spillere og deres
forskruede fantasi!

Augusta og Thor optager et nyt
afsnit af podcasten ”Et fucking
arbejdsliv” LIVE - og det er med
besøg af Caroline Dan fra TV2
programmet "Bachelor".

http://ubudnegaester.dk/om-os/discipliner/


MØDELOKALET

MØD TRINTRIN

I Mødelokalet møder du Trine og Trine.
Sammen står de bag konsulent-
virksomheden TrinTrin, som arbejder
med udvikling af mennesker og
organisationer ved bl.a. at kombinere
kreativtet med ledelse.

11.10

13.00

14.00

14.50

Har du leget med din hjerne i dag?  
(50 min.)

Flere hjerner tænker bedst
(45 min)

Tomme hjerner buldrer mest
(40 min)

Grafisk facilitering - tegn dit møde
(40 min)

Har du leget med din hjerne i dag?

På workshoppen bliver du klogere på,
hvordan din hjerne får de bedste
muligheder for at tænke kreativt, og
hvordan du skaber rammerne, så dine
møder fremover bliver både sjovere
og mere udbytterige. 

Du får 6 trin til bedre og mere kreative
møder, og du kommer uden tvivl til at
opleve noget nyt. 

Flere hjerner tænker bedst

Lær at sætte alle
mødedeltageres inputs i spil
på møderne. Gennem
konkrete øvelser oplever du,
hvordan der bliver plads til
alle mødedeltageres bidrag
og inputs. 

Du bliver i stand til at
facilitere et kreativt møde. 

Grafisk facilitering - tegn dit møde

Grib tussen og lær at tegne dit møde.
Tegninger er virkningsfulde, fordi
visuelle elementer er nemme for
hjernen at afkode og huske.  

Alle kan være med, også selvom du
ikke kan tegne. Det lærer du – det
lover vi.  

Tomme hjerner buldrer mest

Nye ideer er afgørende for
udvikling. Men hvordan og
hvornår skabes ideer? Det gør
de, når vi får ro til at lade
hjernen arbejde. 

Lær hvordan du bruger stilhed
aktivt til at skabe nye ideer.  



LAB'ET
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RPA i praksis - ind i maskinrummet
v. Johnny Jensen
(50 min.)

Design Thinking
v. Frederik Zoëga, HK Lab
(45 min.)

No code: At kode uden at kode
v. Jacob Bøtter
(30 min)

No code i praksis: Prøv det!
v. Jacob Bøtter 
(50 min)

Kunstig intelligens
v. Mads Korsgaard
(45 min.)

DESIGN THINKING NO CODE

RPA I PRAKSIS

KUNSTIG INTELLIGENS

Design thinking er en kreativ og
systematisk metode, der kan bruges
til at udvikle idéer og sikre udvikling.
Arbejder man med Design thinking

fokuserer man på fremtidens behov ,
og man arbejder mere intuitivt og

agilt med processen. 

RPA (Robotic Process
Automation) er én af de meste
udbredte teknologier indenfor det
administrative område.
Teknologien muliggør manuelle
administrative arbejdsgange.

På workshoppen får du viden om,
hvad RPA er, kan bruges til og
fungerer i praksis.

Bliv klogere på hvordan nye
teknologier som kunstig
intelligens (AI) og machine
learning kan bruges kreativt. 
Lad dig inspirere af
computeralgoritmer. Lær
hvordan teknologierne kan

 udvide den menneskelige
hjernes kreative råderum, og
hvilke konsekvenser det kan få
for fremtidens arbejdsmarked,
når vi begynder at integrere
teknologier med kreativitet.  

No-code kan oversættes til
software byggepladser. Det er
træk og slip-programmer, der
gør det muligt for ikke-
programmører at programmere
eller bygge apps, hjemmesider,
chatbots mm. Kom på forkant
med fremtiden - hør nærmere
om no-code. 

Vil du bygge din egen app? 
På workshoppen her kan du
afprøve et no-code program i
praksis, og opleve hvor nemt
det kan være at bygge en app.
Det kræver kun din smartphone
og lysten til at kaste dig ud i
det.  

At kode uden at kode

Prøv det!



PERSONALERUMMET

11.05 - 12.00
TALK 1: Diversitet og inklusion: Hvordan får vi
plads til alle på arbejdspladsen?

En verden hvor der i stigende grad sættes spørgsmålstegn ved
normer, er også en verden hvor vi i stigende grad oplever at
støde sammen på tværs af generationer, udtryk, identiteter og
verdensanskuelser. Men selvom der i det møde kan opstå
usikkerhed, er det også en mulighed for nye ideer, tanker og
positiv forandring – hvis altså vi skaber rum til forskellighed. 

Derfor spørger vi paneldeltagerne: Hvordan får vi plads til alle på
arbejdsmarkedet?

Efter en kort gennemgang af de vigtigste begreber omkring
diversitet og inklusion, vil der være panelsamtale og plads til at
du kan stille spørgsmål og dele dine overvejelser.

MØD FAHAD SAEED

I Personalerummet møder du Fahad
Saeed, som  er professionel moderator,
og som igennem en årrække har
modereret Fahads Forsamlingshus. 

13.00 - 14.00
TALK 2: Vend kontoret på hovedet - om
nye krav og rammer på arbejdet 

I kølvandet på nedlukningerne i 2020 har mange spurgt sig
selv: Hvad er det gode (arbejds)liv i dag? 
Og hvordan skaber vi rum og tid til, at vi kan præstere bedst i
alle livets arenaer – på arbejdspladsen, i hjemmet og for os
selv? 

I dette panel hører vi forskellige bud på, hvordan et arbejdsliv
kan se ud anno 2022, og sammen udforsker vi om det måske
er tid til at udfordre ”plejer”.

Læs om paneldeltagerne 

på næste side

Gennem 16 år har Fahad arbejdet med det voksende felt for diversitet
og inklusion. Bl.a. som medstifter af LGBT+ organisationen Sabaah. Til
daglig arbejder Fahad med internationale og danske virksomheder,
som underviser, facilitator og rådgiver.

Efter samtalerne kan du få bevæget kroppen til en
omgang ”silent kontormotion” sammen med Dansk
Firmaidræt.

15.00.-15.30 Silent kontormotion

https://www.facebook.com/fahadsforsamlingshus


PERSONALERUMMET

PANELDELTAGERE - TALK 2
Vend kontoret på hovedet: Om nye
krav og rammer på arbejdet 

Sigrid Svane 
Grafisk designer og medlem af HK. Fik ved en
lønforhandling forhandlet sig frem til en 4-dages
arbejdsuge, som giver hende mulighed for at
bruge en dag om ugen på kreativitet,
linoleumstryk og sig selv.

Søren Sørensen
Sektorformand for HK Privat i HK Østjylland. 
En af Søren mærkesager er at få indført 30
timers arbejdsuger.

Sadaf Hayat
Uddannet pædagog, men satte for få år siden
sikkerheden over styr og sprang ud i livet som
selvstændig designer og syerske. Med brandet
Atelier Sardin syer hun udvalgte designs på
bestilling, og gennem sit univers på Instagram
engagerer hun sine følgere i sine tanker om
bæredygtighed, antikapitalisme, social
uretfærdighed og om at være en lille fisk i det
store ocean.

PANELDELTAGERE - TALK 1
Diversitet og inklusion: Hvordan får
vi plads til alle på arbejdspladsen?

Marie Valentin Beck 
Konsulent og strategisk rådgiver med fokus
på, hvordan virksomheder skaber værdi
gennem diversitet og inklusion.

Muneeza Rosendahl 
Direktør i foreningen Lige Adgang, som
arbejder for at skabe lige adgang til
uddannelse, job og fællesskaber for alle,
der oplever begrænsninger fx relateret til
sprog, hudfarve, religion, køn, faglighed og
socioøkonomisk baggrund.

Gitte Geertsen 
Næstformand i HK Privat og tidligere
tillidsrepræsentant i 3F. Arbejdsmiljø og
ligestilling er blandt Gittes mærkesager.

Daniel Esmann
HK’er ansat i lager- og logistikbranchen. På
tidligere arbejdspladser har han oplevet
uønsket opmærksomhed og upassende
spørgsmål pga. sin seksualitet, og han ved
derfor, hvad det betyder, at temaet bliver taget
alvorligt på arbejdspladsen.



LEGEPLADSEN

11.00

13.00

15.00

Dialogcafeén er åben
(60 min.)

Kom til langbordssamtale om
Fremtidens arbejdsmarked
(75 min.)

Byg din kompetenceprofil af LEGO

Dialogcafeén er åben
(60 min.)

Hele
dagen

På legepladsen kan du gå på opdagelse i mindre aktiviteter,
som gør dig  klogere på dine styrker og udviklingspotentialer. 

Tag en snak om emner som fx karriere, livslang læring,
fremtidens arbejdsmarked, fællesskab, arbejdsglæde,
samarbejde etc.

Mangler du en samtale- eller  spillemakker, sørger vi
naturligvis også for dét, 

Invitér kolleger eller andre
festivaldeltagere med

i Dialogcafé

Til Langbordsamtaler kan 
du blive udfordret på

 dine perspektiver

Snup en hjernepause
med et spil minigolf

Hvor mange kan du
slå i bordfoldbold?

Byg din kompetenceprofil 
af LEGO-klodser



Er du freelancer?

Mød HK's freelance specialist 

og bliv klogere på arbejds-

livet som freelancer  

OPSLAGSTAVLEN

Gør os klogere på dit fag. 
Kom forbi og fortæl os, hvad du arbejder med, 
og hvad der fylder i dit arbejdsliv. 

Så vi kan vi sammen blive endnu skarpere på dine
ønsker, behov og mulighederne i dit arbejdsliv. 

Lynvejledning med
Karrieretelefonen

Trivsel
Udvikling i jobbet
Jobsøgning
Karriereskifte
Efteruddannelse

Mød Karrieretelefonen og få
lynvejledning inden for:

HK JOBBØRS

find eller bliv
headhuntet til dit
næste job med HK

Jobbørs



FIND VEJ
På kortet får du overblik over alle
områder på Fagfestivalen. 

Har du brug hjælp på din vej, skal du
endelig spørge.



Vi udvikler løbende nye kompetencegivende aktiviteter

Tilmeld dig på hk.dk/medlemskurser 

http://www.hk.dk/medlemskurser
http://www.hk.dk/medlemskurser
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