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NÆRINGSLIVSRINGEN OG KORONA

Næringslivsringen er som alle andre påvirket av koronaviruset og
smittevernbestemmelsene. Vi leier kontor hos NTNU som har bestemt at ansatte skal ha
hjemmekontor. Siste melding er at dette gjelder til 18. mai så får vi se hva som skjer etter
det. Det betyr at Næringslivsringen har hatt hjemmekontor siden 12. mars 2020. Styremøtet
27. april 2020 ble gjennomført på Teams. Det samme gjelder andre møter mellom
styremedlemmer eller medlemsrepresentanter. Kontakten med studenter og ansatte ved
NTNU foregår også gjennom Teams, e-post og meldinger.
1. mai 2020 var overskriften på lederen på bygg.no: «Denne tabben kan vi ikke gjøre igjen».
Dette var en henvisning til den finansielle krisen på slutten av 1980- og begynnelsen av
1990-tallet som medførte mer eller mindre stopp i byggnæringen. Dette påvirket særlig
rekrutteringssituasjonen som mer eller mindre stoppet opp. Som Arve Brekkhus skriver; I
prinsippet forsvant en hel generasjon ingeniører i denne perioden - …. . Byggstudiet ved
den gang NTH var nærmest et åpent studium. Dette førte i sin tid til etableringen av
Næringslivsringen som skulle jobbe med rekruttering og kvalitet knyttet til siv.ing.-studiet
ved NTH/NTNU. I dagens situasjon må vi også ta vare på de nyutdannede og vise at
næringen tenker lenger enn til dagen i dag. Det kommer dager etter dette hvor landet skal
bygges og rammene rundt folks liv skal ivaretas gjennom gode bygg og en velfungerende
infrastruktur. Da må vi ha de beste folkene på plass til å utføre arbeidet.

__________________________________________________________________________________________________________________

FREMTIDENS TEKNOLOGISTUDIER (FTS) - STATUS
Fristen for Fremtidens Teknologistudier (FTS) fase 1 er utsatt. Prosjektet jobber fortsatt med aktivitetene
i fase 1. Prosjektet har så langt første utkast klart til to “integrerte kompetanseprofiler» for hhv.
bachelor ingeniør og 5-årig integrert master - dvs. profilbeskrivelser som ikke er delt opp i kunnskap
– ferdigheter – generell kompetanse, men består av et antall (p.t. 12) «integrerte» kompetansepunkter, der
hvert punkt går på tvers av flere av de fire ulike «dimensjonene» av kompetanse (som uttrykt f. eks. i «4-D»rammeverket til Fadel & co, World Economic Forum-rammeverket, eller CDIO Syllabus-rammeverket). Det
er også påbegynt en tilsvarende profil for ph.d.

___________________________________________________________________________________________________________________

BYGG- OG MILJØDAGEN 3. NOVEMBER 2020
Planleggingen av Bygg og miljødagen er godt i gang og invitasjoner til å leie
standplasser er sendt ut. Datoen er 3. november og stedet er Realfagsbygget på
NTNU Gløshaugen, Trondheim.
For dere som er usikker på om det er mulig å arrangere BM-dag i 2020, så kan vi
si at det kan bli aktuelt å endre dato, MEN BM-dag SKAL arrangeres. Dagen er nå
viktigere enn noen gang for å vise at det fortsatt skal rekrutteres til næringa og at
det er plass til nyutdannede i bedriftene.
Vi skal holde dere orientert!

_____________________________________________________________________________________________________________________

STUDIEPROGRAMRÅDET FOR BYGG- OG MILJØTEKNIKK
Etter at ledelsen ved NTNU besluttet å avslutte undervisningen på campus som følge av koronasituasjonen, var
emneansvarlige og faglærer raskt ute med undervisning på nettet i vårens emner. Undervisningen på nett har i all
hovedsak gått meget bra. Enkelte studenter har til og med kommentert at undervisningen på nett var bedre enn den
fysiske klasseromsbaserte undervisningen. NTNU forbereder og gjennomfører nå hjemmeeksamener i alle fag.
Vurderingsformen på eksamen for byggstudentene vil i hovedsak bli bestått/ikke bestått.
Ledelsen ved NTNU har vært opptatt av studentene sitt psykososiale miljø i denne perioden. Tilbakemeldingene fra
studentene er at det går bra med de aller fleste. Mange reiste hjem når de ikke fikk tilgang til lesesaler m.m. på
campus og er fortsatt hjemme. Det er fortsatt noe usikkert hva som vil bli situasjonen til høsten. Det vurderes i dag
flere scenarioer, og vi avventer avklaringer fra politisk og administrativ ledelse.

____________________________________________________________________________________________________________________

MØTE MELLOM BYGGSTUDENTER I ÅLESUND OG BYGGNÆRINGEN
Studentene på NTNU bygg i Ålesund arrangerte i samarbeid med Næringslivsringen sitt
årlige Bygg- og miljøseminar. I tillegg til faglige innlegg fra talerstolen kunne studentene treffe
sentrale aktører og medlemmer fra næringslivet på stand. Noen knyttet kanskje også kontakt
med sin neste arbeidsgiver?
Per Fjellstad fra programvareselskapet Catenda var ikke i tvil om at arrangementet er en god
rekrutteringsarena for bedriften.
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