
Kreativitet, empati og mening 

i morgendagens arbeidsliv 

En møteplass for akademia, næringsliv og kulturliv med 

søkelyset på: 

 Hvordan vi skal arbeide sammen i fremtiden 

 Stimulere skaperglede 

 Bidra til nytenkning i arbeidslivet 

Skapende Sirkler, 16.-17. oktober, Trondheim 

Delta på hele eller deler av konferansen 

Arbeidsliv 2.0: 



Noen av årets bidragsytereNoen av årets bidragsytereNoen av årets bidragsytere   

Steen Hildebrandt, Ph.D., Professor i organisasjons– og 
ledelsesteori ved Århus Universitet. I 2010 ble han kå-
ret til Danmarks beste foredragsholder innen for ledel-
sesområdet og i ti år ble han valgt som årets beste 
MBA-underviser i Danmark. Steen kommer for å snak-
ke om hva som kreves av fremtidens virksomheter. 

Kristin Wigum, Forsker/
Ph.D og Industridesigner 
med fokus på helhetlige 
designløsninger som under-
støtter et bærekraftig ar-
beidsliv. 

Linn Slettum Bjerke, Daglig 
leder Kibu AS.  Forteller om 
hvordan organisasjoner 
kan utvikle medarbeidere 
ved bruk av kunstneriske 
bidrag og lek. 

Oddne Lægreid, prosessle-
der hos Future Fields, Kao-
sPilot og arrangør av Art of 
Hosting. Oddne vil både 
bidra med en historie og 
en workshop 

Johannes Smidt, Sivilarki-
tekt hos Agraff AS. Agraff 
sikrer tidlig inndragelse og 
perspektivforståelse igjen-
nom metodikken Arkitekts-
port. 

Stian H. Pedersen, skuespil-
ler ved Trøndelag Teater, 
kunstnerisk ansvarlig og har 
skrevet en rekke skuespill, 
musikaler og revyer.  Vinner 
av NM i Impro. 

Berit Rian, leder for Næ-
ringslivsforeninga i Trond-
heim. Berit kommer med 
innspill på hvordan dagens 
næringsliv må møte mor-
gendagens utfordringer. 



Program: Onsdag 16. oktober 
 
08:30 Registrering og kaffe 
09:00 Foredrag og gode historier 
11:30 Paneldebatt mellom næringsliv,  
  politikere og akademia 
12:30 Felles lunsj 
13:30 Parallellsesjoner med forskjellige 
  workshops 
16:00 Slutt  
 
Torsdag 17. oktober 
 
08:30 Morgenkaffe 
09:00 Workshops og faglige refleksjoner 
12:00 Felles lunsj 
13:00 Symposium og gode historier 
15:00 Slutt  

Sted:  Strandveien 43, Nyhavna, Trondheim. 

Middag: Mulighet for felles middag onsdag kveld. 

Påmelding: Via nettsidene www.skapendesirkler.no 

Pris, kun dag 1:  1.495,- / 795,- (stud.) 
Pris, hele konferansen: 2.295,- / 1.195,- (stud.) 
 
For ytterligere informasjon ta kontakt med oss via  
www.skapendesirkler.no eller info@skapendesirkler.no. 
 



Få utforsket egne problemstillingerFå utforsket egne problemstillingerFå utforsket egne problemstillinger   

Om oss bak konferansenOm oss bak konferansenOm oss bak konferansen   

Skapende sirkler  er et fellesskap av prosessledere som arbeider i grenselandet næringsliv, 

kultur og akademia. I tillegg til å være prosessledere har vi bakgrunn fra bl.a. forskning, for-

midling/undervisning, kulturbaserte næringer, design, bedriftsutvikling, gründervirksomhet 

og osteproduksjon. Alle våre fasetter bidrar til å gjøre Skapende sirkler til en unik smeltedi-

gel for innovativ prosessledelse. 

For fullstendig program og løpende 

oppdatering over bidragsytere se 

www.skapendesirkler.no 

På dag 2 har du mulighet til å bestemme både dagens innhold og resultat. Vi invite-

rer deg til å ta med en egne idéer eller utfordringer fra egen organisasjon og utfors-

ke disse sammen med nysgjerrige støttespillere og prosessledere. 

Vi i Skapende sirkler gir deg verktøyene og prosessene for at du skal lykkes med 

dette.  

Ønsker du ikke å bruke egne idéer/utfordringer vil du få mulighet til å arbeide med 

en konkret case—og bruke den til å teste ut nye måter å arbeide sammen på. 


