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NYHETSBREV NR. 01/19 

BYGG- OG MILJØDAGEN 2019 – siste nytt
Årets Bygg- og miljødag arrangeres 5. november. Samme dag er det også
årsmøte i Næringslivsringen. 
 
Det jobbes nå med klargjøring av områder for bedriftsstand. Informasjonsskriv
om påmelding til standplass er under forberedelse. Påmelding for
Næringslivsringens medlemsbedrifter åpner 3. april og påmelding for ikke-
medlemmer åpner 24. april. Invitasjon til denne delen av arrangementet
kommer som separat sak. 
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REKRUTTERING
Rollemodeller til skolebesøk - samarbeid på tvers 

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering tar
initiativ til samarbeid på tvers av sektorer for
å øke rekrutteringen til realfag og
teknologifag. Ved å legge til rette for
rollemodellbesøk i skolen gjør vi det enklere for
virksomheter å bidra til å øke ungdommens
kunnskap om mulighetene innenfor realfag- og
teknologifagene, og dermed også
for økt rekruttering til egen bransje.  

Rollemodellens oppgave er å fortelle om seg selv, utdanningen sin og arbeidet
sitt, og å vise hvordan hun eller han bruker realfagene i sin arbeidsdag. Har din
virksomhet ansatte som dere ønsker å vise frem? 
   
Les mer på www.rollemodell.no eller ta kontakt med ansvarlig for ordningen,
Guro Rørvik, guro.rorvik@realfagsrekruttering.no.

MEDLEMSSAMLING 21. MARS 2019
Som vi meldte i forrige nyhetsbrev, blir
medlemssamlingen i 2019 arrangert 21. mars på
Radisson BLU Hotel Trondheim Airport. Tema er
NTNUs satsing på innovasjon fra
forskningsprosjekt sammen med bedrifter i
næringslivet. En slik satsing er ny for norske
universiteter og byggområdet er først ute med å
invitere til felles diskusjoner om aktuelle
muligheter og å teste ut en modell for videre
samarbeid.

Temaene som er valgt ut til denne første samlingen er mobilitet, vann og avløp
og sirkulær økonomi. 
 
Hvis du vil delta aktivt med din erfaring og kompetanse vil du kunne få
innflytelse på hvordan problemstillingene vinkles og kanskje vil du sammen
med andre aktører fra nettverket kunne konkretisere mulige problemstillinger til
videre innovasjonsløp. Erfarne innovasjonsledere vil fasilitere oss trygt
igjennom slik at vi lander med noe helt konkret. Snakk blir til handling!
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FAGSEMINARER PÅ NTNU GJØVIK OG
NTNU ÅLESUND
Næringslivsringen vedtok i 2018 at det skulle
arrangeres egne byggdager på campusene på
Gjøvik og i Ålesund for å informere om
studietilbudet til næringslivsbedrifter og for å
presentere næringslivet for studentene. Tema på
Gjøvik var «Framtidens byggeri» med
foredragsholdere som Magne Aanestad Bjertnes,
Sweco, Lars Petter Bingh, Statsbygg, Peter
Sandrup, BetonmastHæhre m.fl.

I Ålesund var tema «Smart City» med bl.a.
demonstrasjon av Smart Lab. Bente G. Vikhagen
fra Ålesund kommune fortalte om Ålesunds
ambisiøse satsing på FNs Smart City-program.
Ellers var det foredrag bl.a. fra Per Gunnar Røe,
Universitetet i Oslo, Per Henrik Rometveit,
Veidekke, Joachim Salomonsen, Asplan Viak,
Odd Erik Sandøy, ÅF, Lilija Zhupanova, Statens
vegvesen og Arnstein Skinnarland,
BuildingSmart.

Begge arrangementene skal evalueres før det
vedtas hvordan de skal videreføres.

STUDIEPROGRAMMENE
NTNU vil i nærmeste framtid lyse ut stillingen som studieprogramleder for
studieprogrammene på bygg- og miljøteknikk. Nåværende studieprogramleder
har sagt opp stillingen til fordel for en aktiv pensjonisttilværelse. Det er ønskelig
med kompetanse og erfaring fra ulike deler av næringslivet i denne stillingen og
vi oppfordrer alle som kan tenke seg å ta aktiv del i utvikling av
studieprogrammene på NTNU bygg, til å vurdere å søke når utlysingen
kommer.

Studieprogrammene ved alle universiteter må gjennom en reakkreditering med
jevne mellomrom. Dette er nå gjort for byggstudiet og det er hyggelig å melde
at dette har gått bra. Det er noen merknader som det skal jobbes videre med,
men dette gir ikke grunn til bekymring.
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REKRUTTERING
Det råder en viss bekymring for utviklingen av kvinneandelen ved de ulike
studieprogrammene på byggområdet. Næringslivsringen har derfor bestemt
seg for å utrede situasjonen for å kunne vurdere om det er grunn til å sette
dette tydeligere på dagsorden.
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