
CHANGEMAKER

We believe in the existence 
of more than ONE possible future. 

And in shortening the distance 
to the best of these futures for changemakers 

- by challenging assumptions and asking questions.

We do this by creating new connections 
between people, places and mindsets   
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du har til opgave at gøre noget lettere/bedre/hurtigere ( eller drøm-
mer om at gøre det!) i en virksomhed, organisation, kommune eller 
region
du ønsker at åbne øjnene for nye muligheder, vende dine perspektiver 
og udfordre dine egne antagelser, svar og verdensbilleder og HANDLE 
anderledes
du er nysgerrig på mulige fremtider for dig og din organisation eller 
virksomhed

CHANGEMAKER?! WHO? ME?

JA! HVIS        

SÅ er CHANGEMAKER  et sted for dig!
Det er et laboratorium for nytænkning og læring, hvor vi vender tingene helt på 
hovedet. Og hvor det handler om at frisætte din og dine meddeltageres viden, 
tanker, ideer og nye løsninger - ved at stille nye spørgsmål og arbejde med forskellige 
modeller at tænke fremtiden ind i.

Initiativet er sprunget ud af et nordisk projektsamarbejde mellem 
uddannelsesinstitutioner, kommuner og regioner som har til  formål at afdække og 
analysere fremtidens behov for kompetencer - og at eksperimentere med nye former 
for læring til at imødegå disse behov. 

Navnet er inspireret af de Makerspaces eller FabLabs hvor der er mulighed for at 
arbejde med fysiske produkter til fremtiden. Men hvor udgangspunktet også er, at det 
er deltagernes egne idéer og kreative energier, der driver værket. Her er ingen på-
forhånd-givne løsninger eller svar - og ingen passive tilskuere. 

I CHANGEMAKERSPACE arbejder vi derfor med forskellige forsøg og 
udviklingsaktiviteter og inviterer til samtænkning og samskabelse på workshops, i 
værdinetværk, med inspiration, på nye mødesteder og med nye typer af kurser.

Og det hele med det 
overordnede formål, at 
forkorte  DIN rejsetid til 

fremtidens succeser.


