
                      
 
 

  

Summer Innovation School 
Innovasjonskurs med vekt på fornybar energi for studenter i sommerjobb, 
ansatte og andre interesserte i samarbeid med Engage på NTNU  

 
Flere bedrifter i Fornybarklyngen ansetter sommerstudenter. I mange av sommeroppgavene 
ser man at egenskaper som omfatter evne til å tenke nytt, forretningsutvikling og arbeid i 
team er viktige. I samarbeid med Engage på NTNU har vi utarbeidet et felles program som et 
tilbud til medlemmer i Fornybarklyngen. Programmet inkluderer to svært engasjerende 
dager med presentasjoner og gruppeoppgaver i juni samt frivillig avslutning i august.  

Hvem passer det for? 
Studenter som din bedrift skal engasjere for sommeren, hvor arbeidet enten dreier seg om 
innovasjon, arbeid i team eller forretningsutvikling. Programmet skal gi studentene verktøy for å 
strukturere arbeid med innovasjon og forretningsideer, og et verktøy for å strukturere teamarbeid i 
studentgruppene.  

Programmet er bygd opp for å inspirere, engasjere og gi studentene verktøy som kan gi 
sommerjobben en kickstart. Presentasjonene blir holdt av svært dyktige foredragsholdere. 
Også andre interesserte som for eksempel ansatte, mentorer eller andre kan delta, men hvis 
programmet bli fulltegnet vil studenter bli prioritert. 

Hva får man 
- To dager kursing for sommerstudentene innen innovasjon med hovedvekt på tre verktøy: 

o Design Thinking 
o Business Model Canvas 
o Team kontrakt 

- Avslutningsmiddag med mulighet for å presentere ideer fra sommerarbeidet 
- Mentorer og medarbeidere kan delta sammen med studentene (avhengig av plass)  
- Lunch til alle deltakerne to dager 
- Diplom for gjennomført kurs 

  

https://www.ntnu.edu/engage


                      
 
 

  

Program 
Programmet er foreløpig, og det kan forekomme endringer.  

Deler av programmet vil foregå på engelsk. 

 

Tirsdag 19. juni Hva  Hvem 
08.30 – 09.00 Velkommen, introduksjon av bedriftene Engage + bedriftene 
09.00 – 11.30 Design Thinking del l Federico Lozano, NTNU 
11.30 – 12.00 Lunch   
12.00 – 15.20 Design Thinking del ll Federico Lozano, NTNU 
15.30 – 16.30 Innovasjonsprosesser i Powel Tonje Evanger, Powel 

 
Onsdag 20. juni Hva  Hvem 

08.30 – 11.30 Innføring og utfylling av Business Model 
Canvas Engage  

11.30 – 12.00 Lunch  
12.00 – 13.00 Introduksjon til Pitching Engage 

13.00 – 14.00  Fire fornybarcase og kommersialisering av 
teknologi 

Ståle Svenning, Trønder 
Energi 

14.00 – 15.30 Arbeid i Team, hvordan skrive og bruke en 
teamkontrakt Engage 

 
Onsdag 22. august Hva  Hvem 
18.00  Middag Frivillig 

 Presentasjoner fra 1-2 av studentgruppene 
per bedrift Studentgrupper, frivillig 

 

 

Påmelding og pris 
Tilbudet gjelder for medlemmer i Fornybarklyngen. Prisen er satt til 1000 kroner per deltaker.  

Vi ønsker påmelding med indikasjon på antall for henholdsvis studenter og evt andre innen 1. mars 
2018. 

 
Påmelding og spørsmål rettes til. 

 

Ole Svendgård 
Klyngeleder 
Telefon: +47 913 83 159 | Epost: ole@fornybarklyngen.no 
 
Fornybarklyngen - Renewable Energy Cluster 
www.fornybarklyngen.no 
 

https://www.ntnu.edu/engage
mailto:ole@fornybarklyngen.no

