KJØREPLAN
Morgendagens boligløsninger, tidligfase innovasjonsprosess

KONTAKTER

Sted:
ANSVARLIG

Rekvisitter:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Notatbøker
Visittkort (A4) alle deltagere
Teip ruller x 5 stk
Post it´s ( 5 team m ulik farge) 10 pk.
Penner ( Svarte markers og fargetusjer mm)
A3 ark
Papirrull til bord
Flipovere x 5 stk
Innsiktskort (A4 print + klipp)
Navneskilt (deltakere lager selv)
Musikkliste - spotify.
Mac converter
Presentasjon
Klokke til tidtaging

Hensikt/hovedmål:
A. Finne og utvikle nye, helhetlige og realiserbare løsninger på boformer, bomiljø og møteplasser mellom generasjoner, og tjenester knyttet til disse.

Ønsket resultat:
1. Beskrivelse og enkel visualisering av to eller flere løsninger som er identifisert/utviklet og som deltakere i prosjektet ønsker å gå videre med

Hvilke spørsmål ønsker vi svar på?
Hvilke spørsmål skal vi stille?

PROGRAM

Dag 1

NÅR

MIN

HVA - AKTIVITET

HVORDAN

HVORFOR
Sjekke at alt
stemmer, tider
og pauser etc.
Bli samstemte og
tydelige.

09:30

15

Gjennomgang av kjøreplan med prosjekteiere og fasilitatorer
Dag 1 og 2.

Utdeling av
printet kjøreplan

11:00

45

Utdeling av
printet kjøreplan

11:45

15

12:00

60

13:00

15

Oppstartsmøte - Gjennomgang av dagen
- Rollefordeling
- Hva vil gjøre dagen spesiell for deltakerne?
- Tegne opp lerret på bord
- Gruppeinndeling per bord
Velkommen - Deltakere ankommer.
- Utdeling og utfylling av visittkort
- Eksemplifiser med eget ferdig utfylt visittkort
Lunsj
- Kort intro fra representant for prosjekteier/problemeier.
- Plenums intro - hvordan dele visittkort
- Deling av innhold på visittkort med de rundt bordet
- Innsamling av visittkort og montering på vegg
Oppstart
-Intro Cathrine, Siri, Tom
-Gjennomgang av plan/mål for dagen. Kort intro til prosess,inkl. kaffepauser.
-Gjennomgang av hvordan vi jobber oss gjennom samlingen og hvordan de
ulike fasene kan oppleves
- Gruppeindeling
-Pauser og hvordan vi tar dem.
Kunnskapsgrunnlag
- Intro øvelse - hva ser vi etter?
- Les igjennom. Trekke ut 3 innsikt i stillhet på post it´s
- Del kunnskapsgrunnlaget i gruppen og roter arkene

13:15

30

13:45

30

Inspirasjonsgalleri - Gå i stillhet og se på “galleriet” og trekk ut eksempler på post it´.
- Del i gruppen. Hva inspirerer oss?

Print A4 ark

Bli kjent, dele
mer enn navn og
firma
Bli kjent, dele
hvorfor deltakere
er her, hva vi
brenner for.

Presentasjon

Felles målbilde,
avklare
forventninger for
dagen.

Printe ut
eksemplarer til
alle gruppene
Post it´s
Printe ut 2 stk A3
Henge opp på
vegg.
Post it lapper

Trygge deltakere i
prosessen.
Finne temaer de
ønsker å utforske
Trekke ut
innsikter
Gruppen finner
eksempler
sammen

ANSVARLIG

Innbyggerintervju
- 5 intervjuer
- Notere i bok. Trekke ut innsikter.

En fra hver
gruppe
intervjuer

14:20

40

Innbyggerrportrett
-intro til øvelsen
-gruppearbeid
-Dele i plenum - 3 min per gruppe

Bli tydeligere på
behov.

15:00

30

Deltakerintervju - Vi er alle eksperter
-Runde med alle deltakere, intervju hverandre
--Trekk ut funn på lapper
-Del i gruppen din. Hva oppdaget du som var spennende? - 15 min

Samle innsikter
og behov fra
deltakere

15:30

20

15:50

30

15:50
16:00

10
10

Create and connect dots
-intro øvelse. hva er en dott? - 2 min
-i stillhet skriv ned minst 5 punkter - 10 min
-del i gruppen - 8 min
Innovasjonsspørsmål
-Intro øvelse
-Formuler eget spørsmål i gruppene
-Del i plenum mellom gruppene
Kaffepause
Eye opener - Brick exercise
Ta ulike perspektiver
Hvordan er man kreativ? Se ulike perspektiver. Kreativitet kommer i bølger…

Individuell
oppgave. Gruppe
deling.
Gruppe

Sette riktig fokus
for ideutvikling.

Intro Visjonsfasen
16:40

30

17:10

3

17:15

45

Hva ville mor ha gjort?
-intro øvelse
-gruppe ideutvikling
Intro til Ekspert intervjuer
-plan for gjennomføring.
Reformulere

Ideer post it´s

Vis på
presentasjon

-intro øvelse
-gruppearbeid
-evt dele i plenum om tid

18:00

45

Snacks i rommet
Ekspert intervjuer
-Gruppe velger selv hvem de vil snakke med.
-intro øvelse (hvorfor, hvorfor…)
-forberede intervju og spørsmål

Velge en person
basert på tenkt
relevans.
Alle gjester må få
en gruppe å
snakke med.

15

19:00
19:30

Gruppe evaluering
-Hva lærte vi? Hva sitter vi igjen med? Hva betyr det for utvikling av et
konsept?
Hvordan bruke middagen og kvelden best?
-Snakk med andre grupper om deres funn fra ekspert intervjuene og ta
innsikter med dere tilbake til gruppen.
Slutt
Middag

Verifisere
antagelser.
Trekke ut
innsikter og
behov.

PROGRAM
NÅR

MIN

08:00

08:30

Dag 2

15

HVA - AKTIVITET
Oppstartsmøte -Gjennomgang av dagen
-Hva vil gjøre dagen spesiell for deltakerne?
-Tegne opp lerret på bord
VELKOMMEN
- Gjennomgang av plan/mål for dagen.
Gruppe innsjekk - Hvor står vi? Hva har vi tenkt på/sovet på?

08:45

30

HVORDAN

HVORFOR

ANSVARLIG

Utdeling av
printet kjøreplan

Presentasjon

Felles målbilde,
avklare
forventninger for
dagen.

Ideutviklingsøvelse
Ide Jackpot/Memory cards

9:30

20

10:05

10:55
11:00

5
30

Bright Stars
-intro øvelse
-gruppearbeid
P.O.I.N.T
-intro øvelse
-Gruppesamtale
Kaffepause
Intro Prototype

Prototyping - Storyboard
-intro øvelse
-gruppeøvelse
Testing
-ring en venn, få innspill, verifiser interessen, innhenting av sitate, juster

e

Alle

storyboard.
11:30

Siste justering og forberede endelig presentasjon
-identifisere klare funn. planlegge presentasjon
Venture templet
-3 sider ppt mal (3 steg for å ta det videre) Oppsummering av konsept.

12:00
13.00

-Presentasjon - deling av storyboard
Lunsj
- Avsjekk
Slutt

