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Tidsplan for innovasjonsarbeidet  

 

Tidsplan prosess:  

08.45   Oppmøte elever Rådhussalen – elevene finner sine plasser 

09.05:   Velkommen fra ordfører 

09.15:   Kick-off UE 

10.00-10.15: Oppstart Bli kjent, grupperegler og fordeling av ansvar/roller på gruppen  

10.15-10.25:  Grønn fase: Forstå 

10.25-10.35:  Pause med frukt 

10.35-11.00: Blå fase: Idejakt 

11.00-11.15:  Lilla fase: Valg 

11.15-11.45:  Oransje fase: Bearbeide 

11.45-12.15:  Lunsj 

12.15-12.35:  Rosa fase: Forberede Pitch 

12.35-13.30: Pitch 

13.30-13.45:  Avslutning/takk for innsatsen 
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10.00 -10.15 Gruppen  

• Presentasjonsrunde på gruppa (5 min) 

• Elevrepresentanter legger fram en gruppekontrakt og fordeler roller/ ansvar. (5 min) 

• Gruppenavn og gruppebilde postes på #???????????????(5 min)  

 

 

10.15-10.25  

• 1: Forstå oppdraget: Gruppeleder leser oppdraget høyt (2 minutter) 

• 2: Hva skal oppdragsgiver ha hjelp til? Hva er problemet? For hvem? Hvorfor? 

• Tenk alene: 1 minutt  

• Diskuter med de to nærmeste (2 min) 

• Hvordan forstår dere oppdraget? Legg frem for hverandre- diskuter (5 min) 

• 3: Dersom dere er enige om oppdraget, gå videre      
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10.35- 11.00 Blå fase: Idejakt 

• 4: Mine favorittideer til konkrete tiltak – skriv ned så mange ideer du kan individuelt, en ide 

per post-it lapp. (5 min) 

• Presenter ideene dine for gruppa. Legg ut post-it-lappene på 

bordet. (10 min) 

•  Diskuter ideene. (Sorter, prøv å kombinere ideene og lag nye 

ideer. Har noen prøvd ideen fra før? Kan tidligere ideene/ 

eksisterende ressurser brukes i en ny sammenheng/ på en ny 

måte?  

Slå sammen og plasser post -it lappene i idebanken på 

prosessverktøyet. (10 min) 

 

 

 

11.00-11.15: Lilla fase: Valg 

• 6: Finn de beste ideene. Velg ut din favoritt. (1 min) 

• 7: Vurder ideene. Plasser din favoritt-ide inn i diagrammet på plakaten. (2 min)  

• 8: Bærekraft: Kan ideene bli bærekraftige løsninger? Diskuter hvilke bærekraftsmål som dere 

blir viktige for Steinkjer kommune i framtiden. 

• 9: Velg en ide: Bli enige om en ide dere går for (Stem?) (5 min) 
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11.15-11.45: Oransje fase: Bearbeide  

 

Fordel oppgaver: Leder tar ansvar og skriver inn alle bidragene på PC 

• Beskrivelse av løsningen: Hvem er målgruppa? Hvorfor?  hva er hensikten med løsningen?       

• Finn et navn på konseptet 

•  Hvordan gjennomføre løsningen? 

• Forbered en muntlig pitch på 1 min  

•  Legg inn et bilde som illustrerer løsningen med en kort beskrivelse av ide på Instagram - 

#?????????  

11.45-12.15: Lunsj 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.15-12.35  Rosa fase: Forberede Pitch 

12.35-13.30: Pitch 

13.30-13.45:  Avslutning/takk for innsatsen 


