Quality Innovation Award
Kategori utbildning

Har ni en innovation för skol- eller
utbildningssektorn att lyfta fram?
Quality Innovation Award uppmärksammar och premierar innovationer och de
medarbetare som varit drivande. Utmärkelsen är en unik möjlighet att synliggöra
förnyelsearbete av olika slag. I år söker vi särskilt efter innovationer inom skoloch utbildningssektorn. Vad har ni för nya idéer att lyfta fram och dela med er av?
INNOVATION HANDLAR OM FÖRNYELSE
Quality Innovation Award är en enkel tävlingsform
som ger er möjlighet att visa upp era innovationer
och inspirera andra till nytänkande. Innovationer
kan förutom tjänster och produkter handla
om nya processer, affärsmodeller, arbetssätt,
tillämpningar, design eller teknik etc.
Quality Innovation Award är ett samarrangemang
mellan kvalitetsinstituten i ett tjugotal länder,
vilket innebär att de vinnande bidragen också
kan gå vidare i den internationella tävlingen.
I Sverige svarar SIQ för utmärkelsen i nära
samverkan med Vinnova.
SÅ GÅR DET TILL ATT DELTA
I tävlingsbidraget lämnar ni övergripande bild
av innovationen med en beskrivning av dess
egenskaper och betydelse för omgivningen.
Tävlingsbidragen bedöms utifrån nyhetsgrad,
användbarhet, lärande, kundorientering och
verkningsgrad.
Det finns nio olika kategorier att delta i,
varav en särskilt riktar sig mot skol- och
utbidningsverksamhet. En eller flera vinnare
koras inom de olika kategorierna av en
utsedd domarkommitté.
Deltagande är kostnadsfritt.

Några av 2019 års vinnare.
TIDPLAN 2020
• Sista anmälningsdag 25 september
• Utvärdering och expertutlåtande under oktober
• Beslut i domarkommittén i slutet på oktober
• Bästa innovationerna inom skolkategorin
uppmärksammas på Rikskonferensen Bättre
Skola i Malmö 13-14 januari 2021
• Nationell ceremoni för samtliga vinnare i
Stockholm 1 februari 2021
• Internationell ceremoni i Belgrad, Serbien,
4 februari 2021
VÄLKOMMEN MED ER ANSÖKAN!
Ansökningsformulär finns på www.siq.se/
utmarkelser. Observera att frågorna är ställda på
engelska, men ni kan svara på svenska.
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