Hvorfor tage i
innovationspraktik?

# ipraktik
Innovationspraktik er en genvej til innovation, for
når offentlige arbejdspladser bytter medarbejdere,
vil værdifuld viden vandre fra ét sted til et andet.
Potentialet fremgår af, at to ud af tre innovationer
i det offentlige i dag sker gennem samarbejde på
tværs, mens tre ud af fire innovationer er genbrug
af andres løsninger.
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INNOVATIONSPRAKTIK

Hvorfor deltage
i Innovationspraktikken?
Innovationspraktik er en genvej til at skabe højere kvalitet og effektivitet
gennem innovation. Tre ud af fire innovationer i den offentlige sektor er helt
eller delvist genbrug af andres løsninger, og fire ud af fem innovationer sker
i samarbejde med andre uden for arbejdspladsen. Samtidig viser forskning og
erfaring, at innovationer i høj grad spredes gennem relationer. Og Innovationspraktikken skaber netop nye relationer.
Derfor er der værdi at hente. Uanset om du på din arbejdsplads er vært
for et besøg fra en eller flere innovationspraktikanter – eller om du selv
rejser ud.
Det siger værterne:
• 92 procent anbefaler andre at blive praktikværter
• 78 procent er i meget høj grad eller i høj grad tilfredse
•	75 procent har haft konkret nytte af at være værter, bl.a. i form af kendskab
til nye løsninger og inspiration til at justere sine egne måder at arbejde på
• 89 procent har været i kontakt med praktikanten igen efter praktikholdet
Det siger innovationspraktikanterne:
• 96 procent anbefaler Innovationspraktikken til andre
• 88 procent er i meget høj grad eller i høj grad tilfredse
•	75 procent har haft konkret nytte af at være i praktik, bl.a. i form af
kendskab til nye løsninger og inspiration til at justere sine egne måder
at arbejde på

INNOVATIONSPRAKTIK

Hvordan kan min arbejdsplads
og jeg være med?
Innovationspraktik er for alle kommunale og statslige arbejdspladser
over hele landet. Dermed kan 97 procent af alle offentlige arbejdspladser
deltage. Tilbuddet gælder både ledere og medarbejdere.
Det er fuldstændigt frivilligt at deltage. Det gælder både for de arbejdspladser, der sender en praktikant ud eller som er værter. Og for de
praktikanter, der tager afsted og skaber nye relationer for sin arbejdsplads.
Det særligt heldige er, at dét, som er helt almindeligt på din arbejdsplads,
kan være nyt og nyttigt for andre. Derfor behøver hverken du eller din
arbejdsplads være hyperinnovative for at deltage.
Det eneste, der kræves for at blive praktikvært, er
•	At du og din arbejdsplads er nysgerrige og har lyst til at dele viden
og blive inspireret
•	At I kan stille jer til rådighed for besøg for 1-3 praktikanter i 2-5 dage.
Vælg frit
•	At du som praktikvært deltager i en forberedende workshop forud
for praktikugen
•	At et tilstrækkeligt antal praktikanter tilmelder sig med interesse
i jeres fagfelt og del af landet
Det eneste, der kræves for at blive innovationspraktikant, er
•	At du og din arbejdsplads er nysgerrige og har lyst til at dele viden
og blive inspireret
• At du aftaler med din arbejdsplads, at det er en god idé
•	At du som praktikant deltager i en forberedende workshop forud for
praktikugen
•	At et tilstrækkeligt antal praktikværter tilmelder sig. Du opnår højere
prioritet som praktikant, hvis din egen arbejdsplads også er praktikvært
Det med småt
Praktikstedet betaler ikke løn til praktikanten, der oppebærer
sin sædvanlige løn hos egen arbejdsgiver. Udgifter til transport,
logi mv. betales af praktikantens egen arbejdsgiver.

Skal besøget være for en,
to eller tre praktikanter?
Som vært har du mulighed for frit at vælge, om du vil have besøg af en,
to eller tre praktikanter. COI hjælper dig med en grundskitse til et fleksibelt
program, så planlægningen klares lettere.
Det kan være en fordel at have flere praktikanter, da der så kan indlægges
tid til sparring mellem dem, hvor praktikstedets medarbejdere ikke nød
vendigvis behøver at deltage.

Rejs alene eller med
en rejsefælle?
Som praktikant har du mulighed for at ønske at rejse alene eller sammen
med en rejsefælle fra din egen arbejdsplads.
Fordelen ved at rejse alene kan være, at du måske lettere kan være åben
over for alt det nye. Til gengæld kan det være lettere at overføre de nye
indsigter til praksis derhjemme, hvis I er flere kolleger, som rejser sammen.

Du må gerne selv finde din
vært – ude eller hjemme
Du må gerne selv finde den vært, som du gerne vil i praktik hos. For eksempel på en spændende arbejdsplads, som du har hørt om – eller hvor du
kender nogen. Du må også gerne bruge Innovationspraktikken til at skabe
relationer på tværs af jeres egen organisation for eksempel i mellem fag
forvaltninger i en kommune. I tilmeldingen er det nemt at vælge selv at
stå for at finde en spændende vært. Tag kontakt og følg instruktionerne
i tilmeldingen.

En ukendt gæst
– eller et familiebesøg?
Få et lærerigt besøg i uge 37 eller rejs selv
ud og besøg en anden offentlig arbejdsplads. Vælg om du som de fleste er åben for
inspiration fra en anden type arbejdsplads
– eller måske fra et sted tættere på eget fag
eller sektor.

Gode grunde til at
blive praktikvært
Det er forbløffende, så meget man får
ud af at skulle sætte ord på sin egen
opgaveløsning. De konkrete spørgsmål og input fra praktikanterne har gjort os
væsentligt klogere på vores næste skridt.
Oveni kommer så værdien af, at vi har fået
blivende relationer til flere andre offentlige
arbejdspladser.
Janni Retoft
centerleder, Jobigen, Viborg Kommune,
2016-vært for tre praktikanter fra Næstved
Kommune og én fra SKAT. I 2015 var
Janni vært for tre praktikanter fra Odense
og Holstebro.

Gode grunde til at blive
innovationspraktikant
Det har været provokerende på den
gode måde – jeg har både set, hvordan
ledelse kan foregå på en anden måde, og
hvordan arbejdsgange kan tilrettelægges
anderledes. Det er helt simple, men effektive
værktøjer, som jeg nu gør brug af hjemme
i Udlændingestyrelsen.
Goran Kreso
Teamkoordinator, Udlændingestyrelsen,
i innovationspraktik hos Lolland Kommune.

Sæt allerede nu kryds
i kalenderen i uge 37
Vælg at være vært eller praktikant i 2-5 dage.
Og reservér gerne allerede nu flere dage.
Så kommer kalenderen ikke til at stå i vejen
for et godt match med en spændende
praktikant/vært.
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Start din deltagelse på
coi.dk/ipraktik/tilmeld
Tilmelding
Match
Praktikaftale
Workshop
Innovationspraktik
Evaluering
Relation

Innovationspraktik
Center for Offentlig Innovation har skabt innovationspraktikken for at gøre
det lettere for offentlige arbejdspladser, medarbejdere og ledere at lære
af hinanden.
Gennem ordningen tilbydes din arbejdsplads som praktikvært at få et
spændende besøg, der giver nyt perspektiv på egne opgaver. Eller du kan
selv komme i praktik på en anden arbejdsplads. Både ledere og medarbejdere
kan deltage.
På den måde skabes personlige møder og nye relationer, så gode løsninger
hurtigere udveksles.
Praktikværterne kan ønske sig besøg af 1-3 praktikanter. Både værter og
praktikanter kan ønske, hvor lang tid besøget skal vare (2-5 dage).
Innovationspraktikken sker hvert år i uge 37. I 2017 er det 11.-15. september.
Det hele er frivilligt, og Center for Offentlig Innovation inviterer alle kommunale
og statslige arbejdsplader og ansatte uanset stilling til at være med. Dermed
kan 97 procent af alle offentlige arbejdspladser over hele landet deltage.
Deltagerne i 2016 fortæller i evalueringen om meget høj tilfredshed, nytte og
nye relationer med andre arbejdspladser. Det gælder både arbejdspladserne
og praktikanterne.

WWW.COI.DK

Center for Offentlig Innovation (COI) er et nationalt center, der understøtter
øget kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor gennem innovation.
COI er etableret af parterne på det offentlige arbejdsmarked.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.coi.dk og følg os på Twitter @offentligInno

