VÆR MED TIL ET BRAG AF EN FEST!
Vi hylder morgendagens bæredygtige løsninger sammen med uddannelsesog forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og hjerneforsker Peter Lund
Madsen, når vi stiller skarpt på, hvordan du kan løfte FN’s Verdensmål i
partnerskaber og skabe forandring globalt ved at starte lokalt.

ONSDAG D. 20. NOVEMBER 2019 KL. 11.30 - 16.00

Roskilde Universitet, Store Auditorium (Bygning 00), Universitetsvej 1, 4000 Roskilde
De ledende organisationer ARGO, Boligselskabet Sjælland, Dansk Retursystem, Mangor &
Nagel Arkitekter, Rambøll, ROCKWOOL Intl. A/S, Roskilde Kommune og Roskilde Universitet
zoomer ind på, hvordan vi sammen kan skabe løsninger til gavn for samfundet. Få nye
ideer og bliv klogere på social innovation, klimatilpasning, nudging, byggeri, genbrug og
affaldssortering, når innovatører pitcher morgendagens løsninger.
Hør nærmere om de politiske ambitioner om grøn forskning og nye løsninger ved
uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og lyt med, når borgmester
Tomas Breddam fortæller om social innovation i Roskilde. Gå ikke glip af den skarpe
hjerneforsker og entertainer Peter Lund Madsen, der fortæller om omstillingsparathed og
forandring gennem drømme, kreativitet og videndeling. Oplev Thomas Ravn-Pedersen fra
Verdens Bedste Nyheder, der gør dig klogere på, hvordan verdensmålene er verdens
vigtigste plan og en kæmpe invitation til fremtidens virksomheder. Glæd dig til en festlig
dag med masser af COnnecting, COsurprises, COshakes, COcktails og ikke mindst til
overrækkelsen af Roskilde Kommunes Klimapris. Se programmet på næste side.

TILMELD DIG HER
Arrangementet er gratis. Tilmeldingen er bindende og skal ske senest d. 13. november 2019.
Du er velkommen til at invitere dine kollegaer eller videresende invitationen til andre, som
du mener, kan have interesse i konferencen.

Sammen sætter vi scenen for, hvordan vi gennem social innovation og entreprenørskab
kan løfte FN’s verdensmål. Festen er en kulmination på årets COCONF innovationsforløb

Indledende pitchrunder
For deltagende Pitchers, Challengers og andre nysgerrige sjæle
10.00
Pitch sessions for
de 6 COchallenges

09.30
Registrering & COffee

11.30
Registrering, COlunch & COnnecting
12.15
Velkommen til COCONF19
moderator Peter Kjær, prorektor, Roskilde Universitet
12.25
Nye løsninger og grøn
forskning lokalt og globalt
Ane Halsboe-Jørgensen
uddannelses- og forskningsminister

12.35
Social Innovation i Roskilde
Tomas Breddam,
borgmester, Roskilde Kommune

12.45
CObreak & shake
12.50
Morgendagens løsninger (del I)
Hør hvordan ledende organisationer arbejder med FN’s Verdensmål
– innovatører pitcher morgendagens løsninger og nye partnerskaber etableres

ARGO og
Dansk Retursystem:
Hvordan hjælper vi borgerne
til at sortere deres affald
endnu bedre, så vi kan
genanvende endnu mere?

Boligselskabet Sjælland:
Nem, effektiv
og fleksibel
affaldssortering
i alle hjem

Rambøll og
Mangor & Nagel:
Koncepter for fremtidens
innovative boformer

13.35
Verdensmålene – verdens vigtigste plan
Thomas Ravn-Pedersen, direktør, Verdens Bedste Nyheder

13.50
COffee & COnnecting

14.15
Morgendagens løsninger (del II)
Hør hvordan ledende organisationer arbejder med FN’s Verdensmål
– innovatører pitcher morgendagens løsninger og nye partnerskaber etableres

ROCKWOOL Intl. A/S:
Forbedre indsamling af
plast-forpakninger på
byggepladsen

Roskilde Kommune:
Hvordan skaber vi sammen nye
jobmuligheder og fleksibilitet
på arbejdsmarkedet for
udsatte borgere?

Roskilde Universitet:
Hvordan gør vi Campus
mere bæredygtigt
gennem ændret
adfærd?

15.00
Ulven kommer, ulven kommer – eller gør den?
Peter Lund Madsen, hjerneforsker og entertainer

15.25
VerdensmålsCOren
Publikumskåring
af største bidrag til
FN’s Verdensmål

15.40
Roskilde Kommunes
Klimapris 2019
Jeppe Trolle,
formand,
Roskilde Kommunes
Klimaråd

15.50
Blæredygtige
studerende
Kåring af de
studerende og
uddeling af præmier

16.00
Afrunding efterfulgt af COcktails & COnnecting
Hyld nye partnerskaber over et glas bobler
* Vi forbeholder os ret til at lave ændringer i programmet.

