
SKEMA 3.4: Handlingsplan/afrapportering for aktiviteten Dialog 

 

 HANDLINGSPLAN 

Fra 1.7.2014 til 31.12.2014 

HALVÅRSRAPPORT 

Fra [dato] til [dato] 

ÅRSRAPPORT 

Fra [dato] til [dato] 

Formål 

Hvad skal opnås 

med aktiviteten? 

Hvad skal 

aktiviteten gøre for 

deltagerne?  

At skabe en inspirerende designudstillingen i 

et samarbejde mellem designkollektivet 

Rundkant og en gruppe virksomheder 

gennem en proces der foregår online på 

Join.dk samt fysisk dialog mellem 

virksomheder og designere. 

 

I 2014 er dette tema Dialog. Medlemmerne af 

kollektivet vil arbejde i par, fra forskellige 

fagligheder. Ved at koble kollektivet med en 

gruppe danske virksomheder er det ønsket at 

grundlag for en kickstart af ny innovation 

mellem virksomhederne og Rundkant. 

Rundkants formål er ikke at skabe nye 

kommercielle produkter, men ønsket er at 

ved koblingen af virksomheder på deres 

projekter at kunne skubbe deres proces 

endnu videre, og være med til at skabe 

grundlaget for nye profilerende produkter. 

  

For virksomhederne der deltager kan denne 

proces blive til stor inspiration og samtidig en 

mulighed for at prøve at samarbejde på nye 

måder med nogle nye spændende talenter. 

Derudover kan det skabe innovative 

produkter, som kan skabe nye 

forretningsmuligheder.  

 

  

Mål 

Er der evt. 

samfundsmæssige 

Effekter af 

aktiviteter? 

Opstil kvantitative 

mål.  

 

 Mindst 5 virksomheder deltager i 
dialog om udformning og mål for 
produkterne 

 Mindst 5 virksomheder får 
inspiration til at udvikle nye 
innovative produkter  

 Mindst 5 virksomheder får mulighed 
for at samarbejde med nyuddannede 
designtalenter omkring udvikling af 
innovative koncepter 

 

Rundkants designere forpligter sig til at 

arbejde på Join.dk og med ca. ugentlige 

intervaller lægge iterationer op. Join.dk vil 

sørge for at processen bliver dokumenteret.  

 

Virksomhederne vil ud over at stille aftalte 

  



materialer til rådighed for projektet også 

være aktive i processen på Join.dk. De 

virksomheder, der har mulighed for det vil 

også stille prototype produktions 

muligheder til rådighed. 

 

Innovationsnetværket står for 

dokumentationen af forløbet samt en form 

for katalog. Innovationsnetværket varetager 

kontakten til virksomhederne, og 

behjælpelig er i det omfang, det er muligt.  

Videnspredningsaktiviteter 

Projektet foregår på Join.dk, hele processen 

bliver dermed dokumenteret og erfaringerne 

indgå i arbejdet med videreudvikling af 

platformen, og samt i det videre arbejde med 

web baseret open innovation. 

Aktiviteter 

Opstil hovedakti-

viteter/milepæle i 

punktform.  

 Dialog mellem virksomheder og 
designerne om udformning og mål 
med produkterne 

 

 Udvikling af åben udstilling hvor der 
under udstillingen bliver der lavet 
åbne workshops og andre 
vidensdelingsaktiviteter- 23. august 

 

 Udvikling af katalog -august 

  

Deltagere  

Nævn videninstitu-

tioner og de centrale 

private virksomhe-

der, som forventes 

at deltage mere 

indgå-ende i 

aktiviteterne  

Angiv projektleder. 

 De involverede nylige afgængere fra 

 Designskolen Kolding  

 Kunstakademiets Designskole, 

(projektleder) 

 Arkitektskolen Aarhus, samt 

undervisere fra de tre institutioner. 

 Kvadrat, Gabriel, Kopenhagen Fur, 

Fritz Hansen, Egetæpper 

 Development Centre UMT  

  

Vidensprednings-

plan 

Beskriv planlagte 

markedsføring- og 

videnspredningsakti

viteter. Hvordan 

skal resultaterne 

udbredes til andre?  

 

 

 

Projektet foregår på Join.dk, hele processen 

bliver dermed dokumenteret og erfaringerne 

indgår i arbejdet med videreudvikling af 

platformen samt i det videre arbejde med 

web baseret open innovation. 

 

Derudover udvikles der et udstillingskatalog 

samt: 

 

 Åben udstilling, hvor resultaterne 
vises og via workshops under selve 
udstillingen 

 Pressemeddelelse som sendes til 
relevante fagmedier og nationale 
medier 

  



 Via Innovationsnetværkets 
nyhedsbrev og hjemmeside 
 

 Der udvikles et katalog til 
udstillingen 

 


