INNOVATIONSCAMP AFSNIT I
I uge 43 (23.-27. oktober 2012) deltager Gribskov Kommune i
Innovationscampen Afsnit I. Innovationscampen er arrangeret af Hørsholm
Kommune, Kaospiloterne og KulturMetropolØresund og foregår på det
nedlagte Hørsholm Sygehus.
Børne- og Ungeområdet i Gribskov Kommune ønsker, at Innovationscampen
bibringer spændende, skæve, nye og anderledes vinkler til det konkrete
arbejde med at udvikle attraktive og bæredygtige lokalsamfund - børnebyer.
På Innovationscampen skal vi afprøve nye metoder til samspil og
samarbejde. Vi skal udvikle nye ideer og hjælpe dem med at tage form. Helt
konkret består Innovationscampen i at bringe forskellige mennesker sammen
- et fremmed sted - for på en ny måde at omsætte tanker og ideer.
I fællesskab skal vi udvikle den fiktive Gribskov Børneby. Hvordan Gribskov
Børneby ser ud, og hvad der kendetegner Børnebyen, kan du være med til at
give dit bud på.
Gribskov Kommune inviterer alle idérige, kreative politikere, fagpersoner,
forældre, børn, unge, frivillige og borgere til at deltage i Innovationscampen
på Hørsholm Sygehus 23. - 25. oktober 2012.
Vi får stillet en nedlagt hospitalsstue til rådighed i tidsrummet kl. 11.00 –
16.00 og kl. 15.30 – 20.00. Hver dag vil inspirerende oplæg og forskellige
metoder hjælpe os til at få ideerne frem i lyset.
Innovationscampen munder ud i en Festival, som vil være åben for alle
interesserede fredag 26. oktober og lørdag 27. oktober i tidsrummet kl.
13.00- 17.00. På Festivallen præsenteres Innovationscampens ideer og bud
på Gribskov Børneby i vores tildelte hospitalsstue.
Vi håber, at mange har lyst til at deltage i Innovationscampen, hvor vi skaber
og omdanner vores hospitalsstue til Gribskov Børneby. Og i Festivallen, hvor
resultaterne af Innovationscampen, vises frem.

Tilmelding til Innovationscamp
Ønsker du at deltage i Innovationscampen tilmelder du dig ved at skrive en
mail til konsulent Line Rovelt (linro@gribskov.dk). Husk at angive hvilke
moduler, du har mulighed for at deltage i. Ønsker du at deltage i Festivallen
møder du blot op – og invitér gerne hele familien med.
Innovationscamp moduler:
Modul A: tirsdag den 23. oktober kl. 11.00-16.00
Modul B: tirsdag den 23. oktober kl. 15.30-20.00
Modul C: onsdag den 24. oktober kl. 11.00-16.00
Modul D: onsdag den 24. oktober kl. 15.30-20.00
Modul E: torsdag den 25. oktober kl. 11.00-16.00
Modul F: torsdag den 25. oktober kl. 15.30-20.00
Festival fredag den 26. oktober kl. 13.00- 17.00
Festival lørdag den 27. oktober kl. 13.00-17.00
(Festivallen kræver ikke tilmelding).

Gribskov Børneby ligger i det naturskønne Nordsjælland. Gribskov Børneby
består af en skole med elever fra 0.-9. klassetrin (1-2 klasser pr. årgang), to
daginstitutioner med i alt 40 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn og fire
dagplejere, der har legestue på skolen. Især idrætsforeningen og den lokale
borgerforening er aktiv og velfungerende.
Borgerne i byen har et stort ønske om at bevare lokalsamfundet og have et
attraktivt tilbud til børn og unge.

