Hvordan kan vi sprede ’best practice’ på
tværs af offentlige services?
Og kan man skalere intimitet?
Få en inspirerende start på dagen med korte oplæg og debat
Fredag d. 26. okt. 8:308:30 -10 i MindLab

Tiderne, hvor der var rigeligt med ressourcer til at udvikle offentlige løsninger er slut. Derfor må vi tænke i nye tilgange, som kan hjælpe os til at få
mere af den positive forandring for samfund og borgere, vi ønsker.
MindLab inviterer til seminarrækken MindLabMorgen, hvor vi inviterer
ledende praktikere og tænkere ind til korte oplæg og dialog om nye og
smartere veje til offentlig udvikling.
En af UK's førende kapaciteter inden for design, strategi og innovation i
den offentlige sektor, Charles Leadbeater,
Leadbeater besøger MindLabMorgen, hvor
han vil dele sin viden om spredning og skalering af 'best practice'. Bjarke
Møller, Ansvarshavende chefredaktør, Mandag Morgen vil give sit bud på
best practice udfordringen i et dansk perspektiv. Morgenmødets centrale
spørgsmål er: Hvordan spreder vi lovende servicekoncepter til stor skala?
Hvorfor er det så svært at overføre gode idéer og praksisser fra én sammenhæng til en anden, og hvad kan man gøre for at få det til at lykkes?
MindLabMorgen er gratis og populære - så tilmeld dig!
v. Mette Kramer på info@mind-lab.dk – notér 26. okt. i emnefelt
Dørene åbner 8:20 – vi byder på kaffe & croissant
MindLab, Slotsholmsgade 12, 1216 København K
Mere om:

Charles Leadbeater,
Forfatter, tænker og partner i rådgivningsvirksomheden Participle
www.charlesleadbeater.net
Mere om:

Bjarke Møller,
Ansvarshavende chefredaktør, Mandag Morgen
www.mm.dk
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Program
8:20

Kaffe & croissant

8:30

Indledning ved Christian Bason, MindLab

8:40

Oplæg ved Bjarke Møller.
Møller. Fokus på Danmarks udfordringer
når det gælder spredning af innovative velfærdsløsninger

9:00

Refleksionsøvelse

9:02

Oplæg ved Charles Leadbeater.
Leadbeater. Hvilke modeller kan effektivt sprede god praksis på tværs af den offentlige sektor?

9: 25

Panel & dialog

9: 45

Fri dialog og netværk

10:00

Tak for nu & god dag

Læs mere om MindLabMorgen
MindLabMorgen på: www.mind
www.mindmind-lab.dk
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