
 

 

Kreativ på Kommando 

 
Workshop om at lade effektivitet og kreativitet gå hånd i hånd og få mere ud af 
dét, som allerede er. 

 
 
 

PROGRAM  
Fredag den 14. november 2014 - kl 09.00-12.00 
I Fremsynet på Fremtidsfabrikken, Jessens Mole 11 på Svendborg Havn 
 
 
Denne formiddag vil vi udforske områder for effektivitet, idé-udvikling og vækst, 
baseret på de aktuelle begreber: 

• “Tænk ud over rammerne” - ”Out Of The Box Thinking”  og  
• ”Lille indsats med et stort udbytte” - ”Work smarter, not harder”  

 
Med teori og praktiske øvelser, vil vi blive inspireret til at kunne idé-generere og 
bryde vanetænkning, når potentialer skal frigives og vi skal få endnu mere ud af 
dét, der allerede er.  
 
- Og det behøver ikke at være hårdt og kedeligt. Faktisk vil formiddagen vise, at 
det kan være energifyldt og livgivende, at få sat gang i kreativiteten med respekt 
for effektiviteten - og få optimeret de to hjernehalvdele. 
 
Vi vil zoome ind på: 

• Praktiske metoder, der fremmer kreativitet og idé-udvikling  
• Inspiration til optimering af hjerneprocesser  
• Teknikker og tankesæt, der fremmer vækst og synergi 
• Praktisk læring om hvordan det er muligt at "udvide kagen", i stedet for "at 

presse citronerne"  
• Aktiv, konstruktivt brug af problemer, fejl, begrænsninger, som springbræt 

til nye ideer 
 
 
 

INSPIRATOR OG FACILITATOR  
 
Kirsten Krogh fra Out Of The Box 
 
Out Of The Box har specialiseret sig i udviklingsforløb inden for samarbejde, 
kreativitet og potentialeudvikling. De er kendte for at have gode værktøjer til at 
skabe vækst og få mere ud af de ressourcer, der allerede er. Ikke ved at presse 
citronerne yderligere, men ved at tænke ”ud over rammerne” og se nye 
muligheder i det eksisterende. 
 
Kirsten Krogh er cand. negot. og proceskonsulent med speciale i 
udviklingsprocesser. Hun underviser desuden i kommunikation, 
kreativitetstænkning og innovation og er tilknyttet DJØF Efteruddannelse, som 
underviser. 
 

http://www.out-of-the-box.dk/

