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Aalborg universitet

Få ideer til hvad I kan 
gøre i din organisation 

for at skabe mere 
kreativitet og 

innovation

Én ide/PostIt
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I enhver innovation indgår 
mennesker

• Deres kreativitet afgør hvor innovativt det bliver

• Kreativitet er motoren i enhver innovation

• Den kreative er åben overfor ideer og siger ja

• Tør begå fejl

• Kan anvende sin (og andres) viden på nye måder

• Handler (prototyper) på sine ideer

• Skaber impact

• Det kan alle lære/blive bedre til

Kreativitet som uhæmmet 
anvendelse af viden

• At anvende al sin viden i løsning af opgaver

• At kunne inddrage andres viden og løsninger i 
sit arbejde – også fra andre fagområder og 
brancher

• At kunne arbejde på tværs af faglige og 
organisatoriske skel

• At kunne gøre sig fri af tidligere løsninger, 
traditioner, holdninger og mønstre
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Den Kreative Platform?

• En proces hvor mennesker kan være kreative 
sammen – uanset deres baggrund?

• Et sted hvor de faglige, sociale og kulturelle 
barrierer fylder mindre

• Et sted hvor grænser mellem fag og 
professioner forsvinder

• Et sted hvor mennesker får ideer og deler 
viden

Hvad anvendes Den Kreative 
Platform til?

• At få ideer og udvikle nyt sammen

• Til vidensdeling

• Til at skabe en kreativ kultur og et kreativt 
arbejdsmiljø

• Til at skabe kreative mennesker
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Den Kreative Platform indgår i

• Produktudvikling

• Serviceudvikling

• Organisationsudvikling

• Medarbejderudvikling

• Undervisning på alle niveauer

• Facilitering af kreative processer

Kulturen vi skaber med 
Den Kreative Platform

• Deltagerne bliver mere kreative

• Der er højt til loftet

• Fejl og skævheder accepteres

• Det er en JA OG kultur

• Alle kan arbejde sammen med alle
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Hvor anvendes 
Den Kreative Platform?

• På alle typer uddannelsesinstitutioner

• I kommuner og regioner

• I virksomheder

• …og alle andre steder hvor mennesker 
skaber nyt sammen

Creative Genius?

• Et års deltidsuddannelse på AAU

• Kreativ proces og metode

• Udvikling som kreativt geni

• Skabelsen af impact

• Ledelse af Den kreative organisation

• Fokus på dagligdagens små og store opgaver
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Vi kommer gerne og hjælper 
dig i gang

• Kurser (åbne og skræddersyede til dit behov)

• Facilitering af kreative processer

• Organisationsudvikling 

• Projektdeltagelse

Hvis du vil vide mere?

• www.uva.aau.dk Vores hjemmeside

• www.denkreativeplatform.aau.dk Den Kreative Platform

• www.creativegenius.aau.dk Creative Genius

• Kontakt Søren Hansen 20458394 / sh@business.aau.dk
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On-line materialer på
www.uva.aau.dk 

• 3D cases på introduktionsvideoer

• Online forelæsninger om Den Kreative Platform

• Bøger og artikler

• Værktøjskasse 

• Færdige undervisningsforløb

• Undervisningsmoduler du selv kan sammensætte efter behov

• Kurser 

Få ideer til hvad I kan gøre i 
din organisation for at skabe 
mere kreativitet og innovation

• Én ide/PostIt
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Hvis du vil vide mere?

• www.uva.aau.dk Vores hjemmeside

• www.denkreativeplatform.aau.dk Den Kreative Platform

• www.creativegenius.aau.dk Creative Genius

• Kontakt Søren Hansen 20458394 / sh@business.aau.dk

Kreativitet er også at turde…

Eller er det biksemad ?
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