SPIN IN
2020
HVAD ER DIN VIRKSOMHEDS BÆREDYGTIGHEDSUDFORDRING ?

Hvis vi skal nå en bæredygtig forvaltning og eﬀektiv udnyttelse af naturressourcerne, må vi hjælpe hinanden
med at ﬁnde nye løsninger.
Lifestyle & Design Cluster inviterer sammen med Det Kongelige Danske Kunstakademiets Designskole,
Designskolen Kolding, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet til SPIN IN for små og mellemstore virksomheder fra design- og livsstilsbrancherne.
SPIN IN 2020 bidrager til at løse bæredygtighedsudfordringer med udgangspunkt i virksomhedens aktuelle
udfordringer og med afsæt i FN’s 17 verdensmål.
Det DU får ud af at være med:
Friske øjne på udfordringen og den nyeste viden om bæredygtighed, udvikling indenfor materialer, teknik og
business - og ikke mindst kompetencer inden for digitalisering, kommunikation og æstetik
Vi leverer et tværfagligt team på op til 4 nyuddannede/kandidatstuderende specielt sammensat til jeres
udfordring, med den relevante faglige viden til jeres sammenhæng.
VI leverer endvidere en tovholder som sikrer kommunikationen mellem virksomheden og teamet i processen. Tovholderen er med, når I starter opgaven og ved afslutningen
Vi leverer afslutningsvis en video, som beskriver et fremtidsscenarie. Videoen giver et konkret bud på,
hvordan jeres udfordring kan løses og den kan sætte retning på fremtidig udvikling for jer - og jeres samarbejdspartnere.
I leverer en udfordring samt viden, materialer, og så mange konkrete data som muligt for at sikre, at teamet
kan arbejde tæt på jeres virkelighed
I afholder teamets udgifter til transport, diæter og evt. overnatning i forbindelse med projektet.
VI ARBEJDER I 2 SPIN IN FORMATER
•
SPIN IN SHORT SPRINT.
Varighed 4 dages.
Fra mandag, den 28. september til og med torsdag, den 1. oktober 2020
Arbejde foregår på virksomheden.
Kick-oﬀ på udfordring første dag og præsentation af løsningsforslaget sidste dag for virksomheden og interessenter.
•
SPIN IN LONG SPRINT
Varighed 4 møder over 6 uger.
Onsdag, den 7.oktober til fredag, den 18. november 2020.
Der arbejdes sammen - men hver for sig.
Kick-oﬀ og præsentation på virksomheden, mellemliggende afholdes 2 møder på digital platform

SPIN IN
2020
VIGTIGE DATOER
25.juni
Deadline for beskrevet bæredygtighedsudfordring, udfyld venligst nedenstående
skema.
12.august
Deadline for en uddybet bæredygtighedsudfordring samt tilgængelig og relevant data.
Mail modtages med skema til udfyldelse.
7.september
Information om jeres tværgående team samt praktisk information

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER
Navn
Adresse
Kontaktperson
E mail
Telefon

BESKRIV DIN VIRKSOMHEDS BÆREDYGTIGHEDSUDFORDRING

Hvilket Spin in format vil passe jeres virksomhed og udfordring bedst?
Kommentere venligst nedenfor
SPIN IN SHORT SPRINT, 4 dage på virksomhed
SPIN IN LONG SPRINT, 4 møder over 6 uger
Tak for jeres deltagelse!

HAR DU SPØRGSMÅL TIL PROJEKTET, SÅ KONTAKT
Aarhus Universitet
Projektleder og Lektor Marianne Huang
Designskolen Kolding
Prorektor Lone Dalsgaard Andre
Kunstakademiets Designskole
Dekan Mathilde Aggebo
Syddansk Universitet
Specialkonsulent Lone F. Toftild

E-mail: mph@cc.au.dk
E-mail: lda@dskd.dk
E-mail: magg@kdak.dk
E-mail: lft@sdu.dk

