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Kunnskapstrening IT

En ny arena for
bedrifter, universitet 

og unge talenter 

UT BA

Arena Talenter Bedrifter Universitet



Bakgrunn
  Treningsarena 
for IT-talenter. 

Fra egen computer.
Hver dag. 

Hele uken.
Sammen med
IT-bedrifter og 
universitet.



En generasjon av unge mennesker står 
utenfor det tradisjonelle arbeids- og utdan-
ningssystemet. OECD sin rapport ”Skills 
Outlook” viser at 20 millioner unge i Eu-
ropa står utenfor. Dette representerer en 
stor kostnad for samfunnet (beregninger 
viser at samfunnskostnaden for et menneske 
som ikke involveres i arbeidslivet er ca 20 
MNOK over et livsløp).  
Den norske regjering søker nye strategier 
for å møte utfordringen og kommer i 2015 
med en stortingsmelding om voksne og 
utenforskap. Kunnskapsminister Torbjørn 
Røe Isaksen sier - i en kommentar til Skills 
Outlook: “Samfunnet går  glipp av store 
ressurser hvis disse menneskene forblir 
utenfor arbeidslivet. For å opprettholde 
velferden i fremtiden, er vi avhengige av at 
hver enkelt av oss får utnyttet sitt potensial”.

Dette er en global utfordring - også ut over 
Europas grenser. Den amerikanske under-
visningsminister Arne Duncan skriver dette 
om utenforskapet.
Situasjonen sammenfaller med andre og 
viktige samfunnsendringer:
• Arbeidsmarkeder innen IT ekspanderer 

voldsomt. Abelia er blant sentrale aktø-
rer som peker på dette.

• Unge mennesker har vokst opp i en digital 
tidsalder med stor uformell kompetanse 
(som tradisjonelle arbeidsmarkeder og 
skolesystem ikke har vært “moden” for)

• Teknologiendringer gjør det mulig å or-
ganisere kunnskapstrening og kompe-
tanseutvikling på helt nye måter 

Idé
En samhandlingsarena for unge IT-talenter 

og IT-bedrifter - faglig ledet av fremragende universitet 
og kultivert av veiledere og coacher. 

Bakgrunn

Kunnskapstrening IT er en helt ny lærings- og  
utviklingsplattform - skreddersydd for it-talenter utenfor arbeid 

og utdanning. I tett samarbeid med sultne IT-bedrifter og  
ledende universitet - skal IT-talenter kobles tilbake til bedrifter 

som vokser og til en inspirert kunnskapsutvikling. 



Nye talenter
til ekspansive
it-bedrifter



• IT-bedrifter skal få tilgang til talenter 
og nytenkende ungdom

• IT-talenter får en arena der de kan  
bruke og videreutvikle sin kompetanse

• En samhandlingsarena - for 
IT-bedrifter, IT-talenter og universitet -  
som tilfører næringsliv og samfunn mer 

digital kompetanse 

• Unge som har stor uformell  
kompetanse innen IT og som er 

utenfor arbeidsliv og skole

• Unge som vil dele og  
videreutvikle sin kompetanse

• IT-bedrifter som leter etter talenter

• Universiteter som vil engasjere seg 
i nærings- og samfunnsutvikling

Mål

Målgrupper

Mer om våre mål
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Treningsarenaen består av uvalgte 
talenter, faglige veiledere, oppdrags-
givere (bedrifter) og coacher. Det er 
et trygt sted der talentene kan utvikle 
sine kunnskaper sammen med andre 
- etablere nye relasjoner og nettverk 
og inspireres til videre utdanning og 
arbeid. 

Treningsarenaen er webbasert og 
med lokale/regionale treningsleire.
En treningsgruppe vil bestå av 10-15 
talenter. 

Gruppen vil arbeide med konkrete 
oppdrag og i dialog med bedriftene 
og veiledere utvikle løsninger. 

Treningsarenaen (A)

Veiledning
Coaching

Teknologi/
teknisk plattform

Web (Live!)
Treningsleire (lokalt & regionalt)

Oppdrag (fra bedrift/universitet)
Teamwork

Levere produkt/resultat til bedrift
Akkreditering

Nye handlingsrom for talentutvikling
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Talentene har tilegnet seg kunnskap 
og ferdigheter som arbeidslivet tren-
ger. De har et potensiale som kan 
dyrkes videre - i en fruktbar sam-
handling med bedrifter og eksperter. 

De unge - som skal delta i kunn-
skapstreningen - vil ofte ha utfor-
dringer som trenger særlige tiltak. 

Kunnskapstreningen vil gi talentene 
en ”boost” i retning av mer kunnskap 
og bedre ferdigheter. 

Relasjoner mellom bedrifter og ta-
lenter og mellom talenter og akade-
mia - vil gi unge mennesker nye stier 
til arbeid og utdanning. 

 

Talentene (T)

Talentspeiding
Coaching

Motivasjon

Personlig utvikling
og karriereplan

Relasjoner til IT-bedrifter
- grunnlag for rekruttering 

og ansettelser hos bedrifter

Nye relasjoner mellom talent og ekspertise
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Bedriftene skal være inspirerende og 
morsomme oppdragsgivere og men-
torer i kunnskapstreningen. 

Kunnskapstrening IT gir bedriftene 
en ny arena for effektiv relasjonsbyg-
ging med samfunnets talenter. 

Bedriftene vil samarbeide tett med 
universitetene i utvikling av oppdra-
gene til talentene.

Når treningsoppdragene er fullført, 
kan bedriftene bruke resultatene i 
sin egen produktutvikling. 

Bedriftene (B)

Rekruttere
unge talenter

Bearbeide nye,
 potensielle medarbeidere

Samarbeide med 
universitetene/FoU

Utvikle oppdrag
til trening

Rolle som 
mentorer

Nye relasjoner i arbeidsmarkedet
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Universitetets eksperter skal lede 
den faglige utviklingen og gjen-
nomføringen av oppdrag. De skal 
også lede den pedagogiske tilret-
teleggingen av oppdragene, ak-
sjonsforske og evaluere resultate-
ne av kunnskapstreningen. 

 

Universitetene skal også stimulere 
forbindelsen mellom små og mel-
lomstore IT-bedrifter og ledende 
akademia - og på denne måten 
skape nye arenaer for forskning og 
utvikling i IT-bedriftene. 

Universitetet (U)

Utvikle oppdrag til trening
Pedagogisk tilrettelegging

Faglig veiledning

Samarbeid med bedrifter
Akkreditering

Forskning

Nye relasjoner mellom IT-bedriftene og FoU



kunnskapstrening it
a crowd training system

Det handler om å finne unge med 
kunnskap, kreativitet og engasje-
ment - alt det som skal til for å bygge 
ny kunnskap, myldrende idérikdom 
og brennende engasjement. 
Det er ingen skolebenk - men en ny 
arena fylt med spennende oppdrag, 
sultne bedrifter, ledende fagfolk, 
veiledere og coacher. 

Kunnskapstrening IT  er en arena 
for kunnskapsutvikling, personlig 
vekst og nye karrieremuligheter. 
Det er også et unikt samspill mellom 
IT-bedrifter (med skarpe hjerner og 
varme hjerter), ledende akademia 
og unge talenter. 
Det er framtid. Skapt i dag.  

UT BA

Arena Talenter Bedrifter Universitet

Annerkjennelse er alltid 
starten på noe nytt

Studiesenteret.no (prosjekteier) • U Nordic • Stockholms Universitet  
Høgskolen i Nesna • NAV Troms • Superplus • Jupiter • Avikom • PlusPoint • 

Flow • Moose on the Loose • Ramsalt • Minar • Skoleverket 


