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Hvad kan vi gøre i vores egen hverdag 
for at opfylde FNs verdensmål 3 og 4, 
på en ny og kreativ måde ?

Hackath  n

8.00-9.00: Oplæg til dagen, Auditoriet
Louise Opprud Jakobsen, New Ways of Working, holder oplæg og forklarer 
om Hackathon

9.00-9.30: Refleksion 
Grupperne finder til deres grupperum/pladser, hvor de kan tale om spørgs-
målet - hvad betyder det for dem - og hvorfor er det vigtigt? 
Grupperne vælger deres navn.

9.30-9.50: Pause

9.50-11.20: Arbejde med IDEEN. Blive gode til ”Ja, og...”.
Her går grupperne i “grøn zone” der er en kreativ zone hvor man ikke må 
sige nej/nedgøre andres ideer/rationalisere. Det hele handler om at finde på 
løsninger. Masser af ideer - gerne vilde, store og det gør ikke noget at de er 
lidt urealistiske. Målet er en oplevelse med masser af kreativitet. 

11.20-11.50 Pause

11.50: Samling i Auditoriet
Alle samles i 5-10 minutter i auditoriet hvor Louise forklarer hvordan ideen 
kan finpudses, visualiseres og gøres klar til pitch. Hvad er det gode pitch? 
og hvordan forløber det foran dommerpanelet!

12.00-13.20 Færdig til pitch
Grupperne færdigudvikler deres ide. Finpudser den, og gør den klar til at 
blive visualiseret. 
Øver præsentations “pitch” og gør klar til at præsentere foran alle de andre. 
Materialer til rådighed. Planchepapir, tusser.

13.40 Pitch sessions
Hver gruppe har 1,5 min på scenen til at pitche deres ide, og forklare hvor-
dan det er en kreativ ny løsning på mål 3 og 4 i deres hverdag på EUC Nord-
vest

14.40 Dommerpanelet vurderer alle ideerne, og gør klar til at annoncere  
VINDERE og præmie

15.00 TAK for i dag


