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FREMTIDENS TEKNOLOGISTUDIER (FTS) - WORKSHOP MED NÆRINGSLIV OG NTNU 15. JANUAR 2020 
NTNU skal i perioden 2019- 2021 gjennomføre prosjektet Fremtidens teknologistudier (FTS). Nærmere informasjon om prosjektet med mandat, 
planer med mer finner en på nettsiden: https://www.ntnu.no/fremtidensteknologistudier. Prosjektet er nå i hovedfase 1) Kartlegging og konsept, som 
avsluttes i løpet av første kvartal i 2020. Hovedaktiviteter i denne fasen er å drøfte styrker og svakheter ved dagens studie-portefølje, samt å tilrå 
ønskede kandidatprofiler for fremtidens NTNU-teknologer og overordnede prinsipper for teknologiutdanningene ved NTNU. 
 
Prosjektet ønsker å ha god dialog med arbeids- og næringslivet, og tar sikte på å avholde minst to større samlinger med arbeids- og næringslivet i 
prosjektperioden. På workshopen med næringslivet og NTNU 15. januar 2020, som var den første av disse, var det flere deltagere fra bygg- og 
anleggsnæringen. Tilbakemeldingene fra disse var at workshopen var godt arrangert og var nyttig. For NTNU ga workshopen gode innspill til det 
videre arbeidet i FTS-prosjektet. FTS-prosjektet vil arrangere minst en workshop til for å informere om og drøfte resultatene fra prosjektet. 
Det er viktig at næringslivet involverer seg i dette arbeidet. Innspill fra bygg- og anleggsnæringen vil være viktig både til det sentrale FTS-prosjektet 
og for videre oppfølging innenfor byggområdet. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

MEDLEMSSEMINAR 26. FEBRUAR 2020  
Årets medlemsseminar holdes i Mjøstårnet (Wood Hotel), Brumunddal, onsdag 26. februar 2020 fra kl 10 til 17. 

 
Tema blir byggbransjens bestilling til prosjektet Fremtidens teknologistudier. Hvis den framtidige utdanningen ved NTNU 
fortsatt skal gi gode studenter til bransjen, er det viktig å påvirke både innhold og form på framtidig utdanning. Gjennom 
Næringslivsringens medlemsseminar har medlemsbedriftene anledning til å påvirker hvordan utdanningstilbudet utvikles og 
at dette skjer i tråd med den utviklingen som bransjen ser for seg. Det er viktig at alle stemmer blir hørt og at en så 
omfattende og viktig bransje for samfunnets utvikling, er på banen og kommer med sine forventninger og behov. Dette gir 
også styret og daglig leder en bedre innsikt i behov og forventninger.  
 
SETT AV DAGEN OG LA DIN STEMME BLI HØRT! 
Invitasjon og program er sendt til kontaktpersonene hos medlemsbedriftene. 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

STUDIEPROGRAMRÅDET FOR BYGG- OG MILJØTEKNIKK  
 
 
 
En viktig oppgave for styret i Næringslivsringen er deltakelse i 
studieprogramrådet for studieprogrammene innen bygg- og 
miljøteknikk. Prosessen med å restrukturere sammensetningen og 
forankringen av studieprogrammene etter fusjonsprosessen, ble 
sluttført i 2019.  Samtlige av styrets næringslivsmedlemmer inngår 
nå i studieprogramrådet. For NTNUs representasjon er det en liten 
justering for å sikre faglig bredde og geografisk representasjon. 

____________________________________________________________________________________________________________________  
NYTT MEDLEM 

Næringslivsringen ønsker Nye Veier velkommen som nytt medlem og ser fram til samarbeid. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 YBN (Yngre Betongnettverk) I TRONDHEIM 
Yngres Betongnettverk (YBN) er et nettverk for unge i betongbransjen. Målet er å spre kunnskap og knytte nettverk - og ikke minst fremme 
interesse for betongfaget blant studenter og nye i bransjen. Arrangementene er basert på frivillighet og er gratis å delta på. Dette er derfor en fin 
mulighet til å skaffe seg faglig påfyll og bli kjent med andre betongentusiaster. 
 
YBN støttes av Norsk Betongforening og Norsk Forening for Betongrehabilitering.  
 
Nå har endelig YBN fått et lokallag i Trondheim! I februar møtte 22 unge, betonginteresserte deltagere fra ulike deler av betongbransjen for en 
omvisning av Lysgården. Lysgården er et moderne kontorbygg som stod ferdig sommeren 2019. Presentasjonene og omvisningen hadde fokus på 
eksponert betong, utstøping med høy presisjon og smarte løsninger i byggesystemet noe som resulterte i en lærerik og interessant ettermiddag.  

 
YBN Trondheim ledes i dag av Camilla Tveit fra Dr.techn.Olav Olsen AS. I styret 
er også Anniken Malmo fra Aas-Jakobsen Trondheim AS, 
Torunn Gjerdset fra Dr.techn.Olav Olsen AS og Yannick Anton fra SINTEF. Vi vil 
fortsette med faglige og sosiale arrangementer og har planer om et nytt 
treff til høsten. Vi håper at enda flere unge betonginteresserte vil delta på 
framtidige arrangement. 
 
 

For å finne info om oss kan du gå på Facebook-siden: «Yngres Betongnettverk- Trondheim». 12.mars 2020 blir det  bedriftspresentasjon med YBN 
og påfølgende middag.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ntnu.no%2Ffremtidensteknologistudier&data=01%7C01%7CLillian.Fjerdingen%40norconsult.com%7C9bf829d139004ff5a48b08d7b05b64a5%7Cce25ca93004f44f4a6b5eb22b45815aa%7C0&sdata=YWyK20pBrZb5LDVannno30UJRswdlacxAI%2Bac7C1MXQ%3D&reserved=0

