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Innovationspraktikken er en 
ny og anderledes mulighed for 
at udveksle erfaringer mellem 
offentlige arbejdspladser.  
Erfaringer, som kan føre til, at 
du opdager nye og bedre måder 
at løse dine opgaver på.

Praktikken er en rejse i det 
offentlige innovationslandskab, 
hvor ny inspiration kan springe 
frem af det personlige møde 
mellem mennesker. Uanset om 
du rejser ud som praktikant,  
får besøg af en rejsende udefra 
eller tager imod en hjemvendt 
med rygsækken fuld af nye 
tanker.

Ligesom en god rejse kræver 
en vellykket innovationspraktik 
imidlertid forberedelse, omtanke 
og plads til refleksion.

Forbered jer ved at følge de 
enkelte trin i denne guide.  
På den måde sikres det bedst 
mulige udbytte af Innovations
praktikken for både praktikant, 
praktikvært og afgivende  
arbejdsplads.

God fornøjelse!
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Før praktikken
Forberedelse er helt afgørende 
for en god innovationspraktik. 
Med klare aftaler, forventnings- 
afstemning og en plan for  
praktikforløbet sikrer I, at alle 
lærer så meget som muligt. 

FØ
R PRAKTIKKEN
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AFGIVENDE 
ARBEJDSPLADS

      Giv praktikanten tid til  
at forberede sig.

      Signalér tydeligt, at I 
bakker op om praktikken.

      Sørg for, at praktikanten 
kender afdelingens  
mål med at sende en 
praktikant afsted.

      Skab forudsætningerne  
for, at praktikanten kan 
“undværes” i praktik- 
perioden.

      Planlæg på forhånd, 
hvordan I vil bruge den  
nye viden, praktikanten 
kommer hjem med.

      Sørg for, at praktikanten 
kan deltage i den for-
beredende workshop  
op til praktikugen.

PRAKTIKANT
   Sørg for, at alle parter 

véd, hvad I hver især har 
som mål med praktikken 
og forventer af forløbet. 
Skriv dine egne konkrete 
mål med praktikken ned.

      Sæt dig grundigt ind i 
praktikstedet. Hvordan er 
arbejdspladsen organise-
ret, hvilke mål arbejder de 
efter og hvordan? Kig på 
deres hjemmeside eller 
spørg, om de har noget 
materiale, du kan få 
tilsendt.  

      Få styr på det praktiske: 
Hvor skal du møde, skal  
du selv have fx computer 
eller andre redskaber 
med, er der særlige krav 
til påklædning, osv.?

      Fortæl praktikværten,  
hvis du har særlige behov 
– såsom allergier, et 
planlagt lægebesøg midt  
i praktikken eller børn,  
der skal hentes inden et 
bestemt tidspunkt.

      Læg en plan for, hvordan 
du kan undværes i de  
dage, du er væk. Så und- 
går du at blive forstyrret 
undervejs. Er der fx noget 
vigtig information, som  
skal overgives til kolleger, 
før du rejser?

PRAKTIKVÆRT
      Læg et program for 

praktikken og send det  
til praktikanten. Tjek evt. 
COI’s forslagsskitse som 
kan findes på hjemme-
siden www.coi.dk/ipraktik.  
Gå gerne i detaljer med, 
hvad der skal ske hvornår. 
I behøver ikke lave særlige 
aktiviteter, praktikanten 
kan godt være “fluen på 
væggen” – men det er rart 
at vide på forhånd, hvad 
der skal ske.

      Sørg for, at der er en  
fysisk arbejdsplads til  
praktikanten.

      Orientér alle i afdelingen 
om, at praktikanten 
kommer, hvorfor og hvor 
længe.

      Sørg for at udvælge en  
fast kontaktperson til 
praktikanten – og en 
reserve, hvis kontakt- 
personen bliver syg eller 
forhindret.

Gode råd
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AFGIVENDE 
ARBEJDSPLADS

         Hvad er jeres konkrete  
mål med at sende en 
praktikant afsted?

      Hvad vil I gerne have,  
praktikanten kommer  
hjem med?

      Hvordan vil I sammen 
gøre brug af de erfaringer, 
som praktikanten høster?

PRAKTIKANT
         Hvad håber du konkret at 

få ud af praktikopholdet? 
– fx løsninger der kan 
kopieres, nye samarbejder 
eller andet?

      Hvad vil du gerne blive 
klogere på – fx dit fag, 
arbejdsmetoder, nye 
samarbejdsformer,  
innovationsmetoder,  
nye måder at inddrage 
borgerne på eller andet?

Gode spørgsmål

PRAKTIKVÆRT
         Hvad vil I konkret have  

ud af at tage imod en 
innovationspraktikant?

      Hvad kan I bruge prak- 
tikantens blik på jeres 
arbejdsplads til?

         Hvad vil være de mest 
lærerige situationer at 
inddrage praktikanten  
i – for jer såvel som for 
praktikanten?

WORKSHOPS  
– FORBEREDELSERNE BEGYNDER HER

I ugerne op til Innovationspraktikken er der forberedende workshops i hele 
landet. De er en meget vigtig del af Innovationspraktikken, og det er en fordel, 
hvis både praktikant og vært deltager, da I til workshoppen sammen kan  
begynde forberedelserne af praktikforløbet. Det er dog ikke en betingelse  
at både vært og praktikant deltager.

FØ
R PRAKTIKKEN
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Under praktikken
Ærlighed, åbenhed og sam-
taler mellem praktikant og 
praktikvært er forudsætningen 
for en udbytterig praktik-
periode. Praktikanten skal 
have rum til at tage alt det 
nye ind, og alle parter vil få 
stor glæde af at skrive ned 
eller tage billeder undervejs, 
så de nye indtryk ikke bliver 
glemt igen. 
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U
N

DER PRAKTIKKEN
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AFGIVENDE 
ARBEJDSPLADS

    Sørg så vidt muligt for  
at “frede” praktikanten  
i praktikperioden. Forstyr 
ikke med mails, telefon- 
opkald og sms’er, hvis  
det på nogen måde kan 
undgås.

PRAKTIKANT
    Skriv ned undervejs, hvis 

du har mulighed for det: 
Hvad bider du mærke i? 
Hvad inspirerer dig?  
Hvad undrer dig?

    Tag billeder eller små 
videoer. Brug mobiltele-
fonen og del gerne via 
sociale medier, men husk  
at spørge om lov først.

    Snak løbende med prak- 
tikværten om arbejds- 
dagen. Hvad overrasker 
jer hver især?

    Sæt tid af til at tænke 
over det, du oplever. Brug 
et kvarter eller en halv 
time sidst på dagen til at 
skrive ned, hvad du har 
oplevet.

    Afslut gerne hver dag 
med at snakke arbejds- 
dagen igennem med 
praktikværten. Hvad har 
været dagens mest 
markante oplevelser? 
Hvad har overrasket jer 
hver især?

PRAKTIKVÆRT
      Sørg for at aktivere 

praktikanten. Lad prak- 
tikanten “skygge” en eller 
flere medarbejdere eller 
tage del i et team. I kan 
også give praktikanten  
en konkret opgave, der 
skal løses i løbet af 
praktikken.

    Tag noter. Skriv ned, 
hvordan praktikanten 
reagerer på jeres arbejds-
måder.

    Snak løbende arbejds- 
dagen igennem med 
praktikanten. Hvad over- 
rasker jer hver især?

    Bed praktikanten give  
tre gode råd på den 
sidste dag, baseret på 
sine oplevelser i løbet af 
praktikken. Sørg for, at 
alle relevante medarbej- 
dere er til stede, fx ved  
et lille afslutnings- 
arrangement.

Gode råd

BRUG 
#IPRAKTIK

Del dine oplevelser og deltag i samtalerne  
om Innovationspraktikken.

FØLG COI 
PÅ TWITTER
@OffentligInno
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AFGIVENDE 
ARBEJDSPLADS

      Hvordan forbereder I  
en “hjemkomst”, hvor 
arbejdspladsen kan få 
glæde af praktikantens 
erfaringer?

PRAKTIKANT
    Hvad gør de på praktik- 

stedet, som du eller din 
arbejdsplads kan lære af?

      På hvilke områder kan du 
lære praktikstedet noget?

    Er der noget, du undrer  
dig over?

Gode spørgsmål

PRAKTIKVÆRT
    Hvordan kan I gøre det  

så let som muligt for  
praktikanten at indgå  
i hverdagen?

    Hvad vil I specielt  
gerne have praktikantens 
blik på?

    Hvilke situationer og 
arbejdsmetoder ser ud  
til at undre praktikanten?

    Hvordan kan I bruge 
praktikanten til at blive 
klogere på jer selv?

FORTROLIGHED

Praktikant og praktiksted har under og efter praktik
ken pligt til at behandle følsomme oplysninger om 
hinanden fortroligt. Hvis I ønsker det, kan I under
skrive en særskilt fortrolighedserklæring.

U
N

DER PRAKTIKKEN
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Efter praktikken
Det er nu, de nye indtryk kan 
blive til innovation – erfaringer 
er nemlig kun noget værd, 
hvis de bliver brugt. Derfor  
er det vigtigt med en grundig 
tilbagemelding umiddelbart 
efter praktikken. 
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EFTER PRAKTIKKEN
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AFGIVENDE 
 ARBEJDSPLADS

    Sørg for, at praktikanten 
giver sine oplevelser 
videre, helst inden for få 
dage efter, at praktikken  
er overstået. Sæt tid af til 
en snak med de relevante 
medarbejdere på arbejds-
pladsen.

      Sæt tid og støtte af til,  
at der kan udvikles nye 
idéer eller arbejdsgange  
på baggrund af erfa- 
ringerne fra praktikken.

 PRAKTIKANT
    Fortæl praktikværten om 

din oplevelse af arbejds-
pladsen. Hvad var de 
gode til? Hvad undrede 
dig?

 
    Forbered en samtale med 

dine kolleger derhjemme. 
Tag fx udgangspunkt i 
denne model:

  1. Beskriv en konkret 
situation under praktikken, 
som gjorde indtryk. Vis 
gerne billeder, hvis du har 
dem.

  2. Forklar, hvad situatio-
nen fik dig til at tænke.

  3. Fortæl, hvordan situa- 
tionen kan inspirere jeres 
arbejdsplads til at blive 
bedre.

  4. Tal om en konkret 
handling, der kan bringe  
jer i den rigtige retning. 

    Følg op med din vært  
på den måde i aftalte  
i praktikaftalen.

PRAKTIKVÆRT
    Sørg for, at praktikken 

afsluttes med en samtale 
med praktikanten, hvor  
I kan få at vide, hvad 
praktikanten har bidt 
mærke i og undret sig 
over. Bed evt. praktikan-
ten give jer tre gode råd.

    Gør det klart for prak- 
tikanten, at I kan tåle  
at høre en ærlig vurdering 
– også af dét, I er mindre 
gode til.

    Fortæl praktikanten, hvad  
I har fået ud af besøget 
efterfølgende – især hvis  
I ændrer praksis som 
følge af praktikken.

Gode råd
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AFGIVENDE 
ARBEJDSPLADS

    Hvad vil I gerne vide om 
praktikstedet?

    Hvilke af praktikantens 
oplevelser eller obser- 
vationer kan inspirere til 
anderledes måder at gøre 
tingene på?

    Kan praktikanten efter  
sit praktikophold udpege 
uhensigtsmæssige 
arbejdsgange hjemme?

    Er der grobund for et 
samarbejde med praktik-
stedet? Måske at de 
besøger jer?

PRAKTIKANT
      Hvad har gjort størst 

indtryk under praktikken?

      Hvordan kan praktik- 
stedets måde at arbejde  
på inspirere din egen 
arbejdsplads?

    Hvad vil du helt konkret  
gå hjem og gøre ander- 
ledes efter praktikken?

Gode spørgsmål

PRAKTIKVÆRT
      Hvad har I lært om jer  

selv ved at have besøg  
af en praktikant?

    Hvad gjorde størst indtryk 
under praktikantens 
besøg?

      Hvilke uhensigtsmæssige 
arbejdsgange gjorde 
praktikanten jer evt. 
opmærksom på?

    Har praktikantens besøg 
givet anledning til at gøre 
noget anderledes frem-
over – og i så fald hvad?

EFTER PRAKTIKKEN
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Er I blevet opmærksomme på en løsning hos 
hinanden, som I gerne vil genbruge? Så kan 
Spredningsguiden hjælpe jer.

Spredningsguiden giver en struktureret samtale, 
der hjælper jer med oversætte en innovation fra 
én kontekst til en anden. Guiden indeholder seks 
faser med tilhør ende værktøjer, som understøtter 
jeres dialog med hinanden og med jeres bagland.
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http://www.coi.dk/spredningsguiden


SPREDNINGSGUIDEN 
GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION 

Vi vil dele vores 
innovation med jer 

Vi vil genbruge 
 jeres innovation  

Tjek
1

Her finder I ud af, om det giver 
mening at sprede innovationen 
fra ét sted til et andet

Tilpas
3

Her bliver innovationen 
tilpasset den nye kontekst

Brug
5

Her tages innovationen i brug 
det nye sted

Test
2

Her prøver I innovationen af 
i den nye kontekst

Fjern
4

Her fjerner I forhindringer og 
gamle vaner, som står i vejen 

for innovationen

Høst
6

Her gør I op, hvad I har 
fået ud af spredningen
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 Innovationspraktik
Center for Offentlig Innovation har skabt Innovationspraktikken for at gøre 
det lettere for offentlige arbejdspladser, medarbejdere og ledere at lære  
af hinanden.

Gennem ordningen tilbydes din arbejdsplads som praktikvært at få et 
spændende besøg, der giver nyt perspektiv på egne opgaver. Eller du kan 
selv komme i praktik på en anden arbejdsplads.

På den måde skabes personlige møder og nye relationer, så gode løsninger 
hurtigere udveksles. 

Guiden her skal hjælpe alle parter med at få det bedst mulige udbytte af 
Innovationspraktikken – både praktikanten, praktikværten og praktikantens 
egen arbejdsplads.

Center for Offentlig Innovation (COI) er et nationalt center, der  
understøtter øget kvalitet og effektivitet i hele den offentlige sektor  
gennem innovation. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.coi.dk  
og følg os på LinkedIn og Twitter @OffentligInno
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