
tmINVITATION
DEN 16. -18. APRIL 2018
LEGOLAND - DANMARK

Byggearbejdet på et CO-SY som kan leve efter KOBRA’s afslutning er nu på vej ind i sin 
allermest spændende fase ! Og vi inviterer derfor hermed til møde i Billund hos LEGO 
den 16. - 18. april. Udgangspunktet for mødet er jeres arbejde på Tånga Hed i januar - og 
målet er at blive mere konkrete og visuelle på hvordan et levedygtigt CO-SY 
ser ud, føles og agerer.

Indtil nu, har vi i CO-SY arbejdet meget med Business Model Canvas og andre værktøjer som har til formål at  
fremstille og forstå forretningsmodeller. Formålet hermed har været to-delt:

1. At definere netværket CO-SY
2. At dele værktøjer, som kan bruges i arbejdet med virksomheder

Sammen er kompetencemæglerne fra Norge, Sverige og Danmark blevet enige om, at CO-SY skal være et 
netværk for erfaringsudveksling. Heri findes en fælles værdi idet vi samtidig har mange aspekter som adskiller 
de forskellige partnere i forhold til kerneopgaver, brugere, organisering og finansiering. Herfra har vi en ambition 
om at nå et skridt videre; nemlig at omsætte denne erfaringsudveksling til produkter, som er relevante for 
os selv og for vores forskellige typer af brugere - og som dermed kan sikre et økonomisk fundament og 
omdrejningspunkt for CO-SY post KOBRA. 

Og det er derfor fokus i den resterende del af projektperioden: at definere et levedygtigt CO-SY som skaber 
værdi med et unikt tilbud på vores fælles ÖKS-arena

Hvis du har lyst til at bidrage til dette arbejde - både nu i den resterende del af projektperioden og efter - så 
glæder vi os til at bygge fremtidens CO-SY sammen med dig hos LEGO i Billund i april! 

TILMELDING 
VIA UDSENDT LINK. 

SÅ HURTIGT SOM MULIGT - OG SENEST MANDAG DEN 19. MARTS 2018



THINK WITH YOUR HANDS 
AND LISTEN WITH YOUR EYES!

PROGRAM
16. APRIL:
Frem til kl. 19:00 ANKOMST og check ind på Hotel Legoland
Kl. 19.00 FÆLLES MIDDAG    
Aftenen er afsat til individuelle møder, forberedelse og socialt samvær.

17. APRIL: 
OBS! Hele dagen er med obligatorisk deltagelse

Kl. 7.30-8.30 Morgenmad
Kl. 8.30 – 17.00
• THE STATE OF CO-SY 
         / Input fra BMC work/Arbejdsgruppen m.fl.
• UDVIKLING OG ORGANISERING AF VIDENSKLYNGER  - ERFARINGER OG EKSEMPLER
        /Stefan Brendstrup fra PLUSS øser erfaringer ud. 
• FROKOST
• LEGO SERIOUS PLAY – THE CHALLENGE
       / Adm. Dir.  Micael Buckle og team fra IntHRface facilitere eftermiddagen.
(Vi kan bruge LEGO® SERIOUS PLAY® til at udforske organisatoriske udfordringer, fornyelsesprocesser, 
strategiudvikling, teamudvikling og meget mere. LEGO®SERIOUS PLAY® er udviklet hos LEGO Company i 
samarbejde med førende forskere inden for strategi og organisationsadfærd)
• MERE OM LEGO SERIOUS PLAY
        Efter The Challenge vil der være en kort introduktion til hele LEGO Serious Play, herunder 
        muligheden for at blive trænet som facilitator.
Kl. 17.30 PAUSE
Kl. 19.00 FÆLLES MIDDAG OG HYGGE

18. APRIL:
Kl. 7.30-8.30: MORGENMAD
Kl. 8.30: OPSAMLING PÅ ARBEJDET MED THE CHALLENGE
Er vi tættere på en model for et fremtidigt samarbejde? Har vi nærmet os et beslutningsgrundlag 
vi kan præsentere i vores organisationer?
Kl. 10.00: AKTIVITETER EFTER AFTALE/CHECK OUT

Der er mulighed for rundvisning i LEGO House kl. 14.30 - vælg ved tilmelding.
Derudover kan aftales møder med Jobcenter/Erhvervscenter/Besøg på Uddannelsescenter
Virksomhedsbesøg (Stauning Whisky) eller bruges tid på individuelle møder. 
Kontakt arbejdsgruppen hvis du har særlige ønsker.


