NY KOMPETANSE FOR EI NY TID Kan europeisk samarbeid bidra til å utvikle framtidsretta
kompetanse i Hordaland?
ONSDAG 19. APRIL 2017,
KL. 10.00 - 15.30
Stad: Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen i Bergen
Møteleiarar:

PROGRAM

Kathrin Jakobsen, seksjonsleiar Forsking, internasjonalisering og analyse,
Hordaland fylkeskommune.

DEL 1: 10.00 - 13.00
09.30 - 10.00 Registrering – kaffe/te og rundstykker
10.00 - 10.15

Kompetanseutvikling i eit internasjonalt perspektiv
Oddrun Samdal - Viserektor for utdanning, Universitetet i Bergen

10.15 - 10.30

Europeisk samarbeid som verktøy i den regionale satsinga
på kompetanseutvikling
Regional plan for kompetanse og arbeidskraft, som er under utarbeiding,
skal bidra til at arbeidslivet i Hordaland har den kompetansen dei treng
for å sikre innovasjon, konkurransekraft og verdiskaping i eit samfunn i
stadig endring . Gjennom samarbeid med andre europeiske regionar kan vi
finne felles løysingar og utveksle god praksis.
Bård Sandal – Fylkesdirektør for regional utvikling,
Hordaland Fylkeskommune
Merete Mikkelsen – Direktør Vest-Norges Brusselkontor
BC – Senter for internasjonalisering av utdanning (SiU)

10.30 - 11.30

Samarbeid om ny kompetanse
Den auka endringstakten i samfunnet gjer at kravet til kompetanse vil
endre seg stadig raskare. Det er difor viktig at hordalandssamfunnet
rustar seg for å møte desse endringane på ein proaktiv måte.
Kva moglegheiter ligg i dei europeiske programma for samarbeid
mellom utdanning og arbeidsliv?
Right skills for the right future – prosjektmoglegheiter i
Nordsjøprogrammet
Kate Clarke – Nasjonalt kontaktpunkt,
Interreg North Sea Region Programme
Samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv – i Erasmus+
Berit Angelskår – SIU
Gode døme på internasjonalt prosjektsamarbeid i Hordaland
Marit Einen - Hordaland fylkeskommune

11.30 - 11.45

Pause

11.45 - 12.30

Praksis under utdanning
Det er per i dag ulike krav til praksis mellom utdanningar og mellom
privat og offentleg sektor. Praksisopphald i utlandet kan bidra til auka
kompetanse og nye perspektiv. Kan vi bruke utvekslingsordningane i dei
europeiske programma på ein meir sys-tematisk måte?

Agnes Mowinckels gate 5
Postboks 7900
5020 Bergen
Telefon: 55 23 90 00
E-post: hfk@hfk.no
www.hordaland.no

Læreplassar i fag- og yrkesutdanninga
Torbjørn Mjeldstad – fagopplæringssjef, Hordaland fylkeskommune
Praksis i høgare utdanning
Kristin Skogedal - Universitetet i Bergen

Hordaland fylkeskommune har ansvar
for å utvikle hordalandssamfunnet. Vi gir
vidaregåande opplæring, tannhelsetenester
og kollektivtransport til innbyggjarane i
fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg
til rette for verdiskaping, næringsutvikling,
fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit
nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar
for å ta vare på fortida, notida og framtida
i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske
organ i fylkeskommunen.

Praksisopphald i Europa gjennom Erasmus+,
Christina Elmar og Carl Endre Espeland - SIU
Praksissamarbeid mellom næring og byggfag,
Trond Remme - Internasjonal koordinator Vossaskulane
Kompetanseutvikling og kunnskapsdeling på tvers av landegrenser
Christer Økland - Restaurant 1877
12.30 - 13.00 Karriererettleiing og rekruttering
Karriererettleiing til unge, vaksne og eldre innbyggjarar er spesielt viktig
i eit samfunn i stadig endring. Karriererettleiing er både eit verkemiddel
for at den einskilde skal ta gode val og for at arbeidslivet skal få tilgang
til den kompetansen dei har behov for. Kan vi lære noko av andre
europeiske regionar?
Gode val for individ og samfunn
Kjell Helge Kleppestø, Senter for yrkesrettleiing
Samarbeid om karriererettleiing – prosjektmoglegheiter i Nordplus,
Senter for Internasjonalisering av utdanning
Rekruttering til fiskerifag
Trond Wahl, Hordaland fylkeskommune
13.00 - 13.45 Lunsj

DEL 2: 13.45 - 15.30
13.45 - 14.00 Kva ønskjer vi i Hordaland å løfte inn i internasjonale
samarbeidsprosjekt? SIU, VNB og HFK
14.00 - 15.15

Diskusjonsgrupper
• Nye krav til kompetanse
• Praksis under utdanning
• Karriererettleiing og rekruttering
Deltakarar og innleiarar diskuterer gruppevis dei aktuelle tema.
Her vil det være mogleg å ta opp idear og problemstillingar, og knytte
kontaktar for framtidig samarbeid. SIU, HFK og VNB bistår med råd og
tips om bruk av EU-programma.

15.15 - 15.30

Vegen vidare
Kathrin Jakobsen – Hordaland fylkeskommune

Påmelding:

Via kurs og møtekalender:

Påmeldingsfrist: 12. april.

