ARENATRÄFF 25-26 april
Sociala innovationer och socialt engagemang
– Hur bidrar akademin till att lösa samhällsutmaningar?
Varmt välkommen till Örebro universitet!
Intresset för sociala innovationer och socialt entreprenörskap ökar och den 1 februari 2018 fastställde
regeringen en strategi för att stärka utvecklingen av sociala företag. Som ett led i detta efterlyser regeringen
sociala innovationer i form av nya idéer och lösningar som höjer kvaliteten på och förbättrar samhällets tjänster
till medborgarna. Utifrån de samhällsutmaningar som vi idag står inför vill vi under konferensen diskutera på
vilket sätt akademin kan verka för att utveckla och stödja det engagemang och de initiativ som växer fram på
våra lärosäten.
Örebro universitet har som vision att vara ett framstående universitet för en kunskapsbaserad samhällsutveckling. En viktig del är att skapa delaktighet och engagemang hos såväl individer som andra aktörer vilket också
kommer att vara en utgångspunkt för arenaträffen.
Frågeställningar för dagarna är:
•
•
•
•

Hur kan sociala innovationer bidra till att lösa olika typer av samhällsutmaningar?
Vilken roll kan akademin ta i det arbetet?
Vad kan vi lära av varandras framgångar och arbete med sociala innovationer på våra olika lärosäten?
Vilka nya områden kan vi tillsammans identifiera som särskilt gynnsamma för socialt engagemang och
entreprenörskap?

Låt oss inspireras av varandra och dela med oss av idéer och erfarenheter!

Praktisk information
Anmäl dig senast 5 april:
Klicka här för att komma till anmälan
Boende:
Rum finns reserverade t.o.m.14 mars på City Hotel Örebro. Ange kod: UniLink 2018. Övriga hotell som
rekommenderas är Scandic Grand Örebro och Clarion Hotel Örebro.
Deltagaravgift:
Medlemmar 2 000 kr, icke medlemmar 3 000 kr.
Lokal:
Arenaträffen äger rum i Forumhuset på Örebro universitet. Vägbeskrivning till universitetet
Transport:
På lokalbussar är kortbetalning möjligt. Vi har bokat gemensam buss på eftermiddagen 25/4 och den 26/4.
Vid frågor kontakta:
Samverkanskoordinatorer Karin Collén, karin.collen@oru.se, 019-30 32 37 eller
Mattias Dyrvik, mattias.dyrvik@oru.se, 019-30 38 02

PROGRAM
Onsdag 25 april
11.30

Registrering och mingellunch Forumhuset, Örebro universitet

13.00

Välkommen och introduktion

13.10

Samhällsutmaningar och sociala innovationer idag och med en digitaliserad omvärld
– vad kan vi göra?
Eva Holmström, Entreprenör

14.00

Social Impact Lab
En pilot för sociala innovationer med forskare inom akademin
Åsa Allard med forskare, Örebro universitet

14.30

Fika

15.00

Lärarstudenter gör skillnad - pedagogiskt stöd till barn, unga och nyanlända
Skolstödsprojektet och Linje 14
Jan Jämte & Pia Ridderby, Örebro universitet

15.40

Parallella workshops utifrån fem olika frågeställningar

16.20

Summering av eftermiddagen
Eva Holmström

18.30

Fördrink, guidning och middag på Örebro slott
Underhållning av studenter från Musikhögskolan

Torsdag 26 april
09.00

Mötesplats Social Innovation, MSI - Sveriges längsta erfarenhet!
Den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och samhällsentreprenörskap.
Hanna Sigsjö, Malmö universitet

10.00

Vad kan vi lära av MSI? Bikupa

10.10

Fika

10.30

LiU Impact Factory
Stötta studenters sociala innovationer med hjälp av de globala målen
Reidunn Palmkvist, Linköpings universitet

11.00

Wikimedia – En social rörelse för digital kunskapsdelning
Sara Mörtsell, Wikimedia

11.20

Workshop kring framgångar och lärdomar
Vad krävs för det nya ”Fit for the Future”?
Eva Holmström

11.50

Summering av förmiddagen
Vad tar vi med oss till våra lärosäten?
Eva Holmström

12.15

Lunch på Fakultetsklubben
Entréhuset, Örebro universitet

Välkomna!

