
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ta chansen att gå en 

Specialutformad innovationsutbildning 
för verksamma inom Leader  

 

Kursstart: 15 september respektive 1 november 
Sista dag för intresseanmälan: 20 juni respektive 1 september 
 
Det finns ett stort intresse bland personer som är verksamma inom Leader att lära sig mer om 
innovationsprocessen. Därför har SLU i samverkan med Landsbygdsnätverket tagit fram en 
specialutformad innovationsutbildning. 
 
Utbildningen ska ge ökad kunskap om innovationsprocessen och ökad förmåga att coacha 
innovatörer på landsbygden – både nu och i framtiden.  
Utbildningen är delvis webbaserad och genomförs i fyra delar: 
 

 en lunch-till-lunchträff i Katrineholm. Tillfället anpassas till anmälda deltagare. 

 en Skypeföreläsning om aktuellt regelverk, som Jordbruksverket håller i. Tillfället anpassas till 
anmälda deltagare. 

 ett webbaserat material om innovation. 

 tre timmars individuell coachning som bokas av deltagarna själva. 
 

Modulerna i utbildningen är: 
 Modul 1: Att tillgodose behov genom innovation 

 Modul 2: Värdeskapande processer 1 

 Modul 3: Värdeskapande processer 2 

 Modul 4: Att stimulera och stödja innovationsutveckling i olika verksamheter  

 Modul 5: Akademin som innovationsmotor 

 Modul 6: Att skapa motivation och 
handlingskraft 

 Modul 7: Skypeföreläsning om regelverk 
som möjliggör innovationer 

 



 

Övningar 
 Övningsuppgifter för konkret tillämpning av kunskapen i den egna verksamheten. 

 Quizzar som hjälp för egen instudering av teoriavsnitten. 

 Frivilligt slutprov med flervalsfrågor (självtest). 
 

Kostnad 
Kostnad per deltagare: 6 000 kr exklusive moms vilket också inkluderar internat vid den fysiska 
träffen samt den individuella supporten. (Minst 8 deltagare krävs för kursstart.) Vid minst 20 
deltagare sänks kostnaden till 5 500 kr exklusive moms. Utbildningen genomförs av SLU inom ramen 
för Landsbygdsnätverkets verksamhet och medfinansieras av Landsbygdsnätverket. 
 
Kursstart sker den 15 september respektive 1 november. 
 
Intresseanmälan görs via SLU:s webbplats. 
Sista dag för intresseanmälan är 20 juni (för utbildning med start 15 september) respektive 1 augusti 
(för utbildning med start 1 november). 
 
Se film om innovationsutbildningen här. 
 

Kontakt 
 

Inger Pehrson 
Samordnare, Landsbygdsnätverkets innovationsnätverk 
Inger.pehrson@jordbruksverket.se 
072-9775901 
 

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/radnu/kurser/InnovationLeader/
https://www.youtube.com/watch?v=BBeAyQBYLR8
mailto:Inger.pehrson@jordbruksverket.se

