
SKOLE-NÆRINGSLIVSSAMARBEID I REGION VEST



INNHOLD

• Kvem er vi og kva mål har vi?

1. Kva har vi gjort?

2. Kva har vi lært?

3. Korleis kjem vi i gang?

• Per Aarsand

• Dagleg leiar, Vest Næringsråd

• Andreas L. Nordeide 

• Pedagogisk IKT-konsulent, Fjell 
kommune





SKULESEKTOREN I 
REGIONEN

Gradvis fleire med i dette samarbeidet

• Sotra vgs

• Sund ungdomsskule

• Fjell ungdomsskule

• Tranevågen ungdomsskule

• Knappskog barneskule

• 1 videregåande

• 4 ungdomsskuler

• 20 barneskuler

• 2 vaksenopplæringer

• 4934 elevar i den offentlege grunnskulen

• Ca. 900 elevar på videregåande



• Verkstedsgruppen

• Handels-og reiselivsgruppen

• Maringruppen

• Gründergruppen

Vest Næringsråd skal være et talerør for våre 
medlemmer, en kompetansebygger og en 
møteplass/nettverksbygger.

Vest Næringsråd er ein privat medlems-
organisasjon som arbeider for å fremme 
næringslivets interesser i Fjell, Sund og Øygarden. 

Vi har rundt 400 bedriftsmedlemmer.

Vårt overordnete mål er at region Sotra og 
Øygarden gjennom økt konkurransekraft skal bli 
landets ledende næringsregion!





DEL 1. KVA HAR VI GJORT?

• Tidslinje på Vest Næringsråds sider

http://www.vnr.no/


DEL 2. KVA HAR VI LÆRT?



DEN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUSJON?

"I lys av samfunnsutviklingen og erfaringene med dagens læreplaner er det 
behov for å videreutvikle innholdet i digitale ferdigheter som grunnleggende 
ferdighet og samtidig legge økt vekt på digital teknologi som integrert del av 
innholdet i fagene.» 





DEL 3. KORLEIS KJEM VI I GANG?



Innovasjonssteg Handling Region Vest Din region?

1.
Mogelegheiter og 
utfordringar

Kartleggje moglege samarbeidspartnare VNR har oversyn ved kjennskap til regionen

2.
Genere ideer

Etablere samhandlingsarenaer og formalisere 
nettverk

VNR inviterte skule til å søkje på gründerfond
Skule hadde allereie planlagd å satse digitalt

VNR inviterte skulesektor til treff og arrangementer

3.
Utvikle og teste

Etablere felles prosjekt, skaffe middel og 
finansiering 

Energimessen
Offshore Technology Days
Søkje midler

4. 
Argumentere og vurdere

Prøve ut felles prosjekt Energimessen
Offshore Technology Days
Etablere Oppvekstfond

5. 
Levere og implementere

Gjere felles prosjekt og finansiering årleg Energimessen
Offshore Technology Days
Etablere Oppvekstfond

6. 
Spreiing og skalering

Inkludere fleire bedrifter og skuler Invitere fleire og fleire inn i felles prosjekt

7. 
Systemendring

Ha med heile regionen i årlege felles prosjekt Ha med heile regionen i årlege felles prosjekt



«Og vi må bli flinkere i arbeidet med å ruste 
elevene til et fremtidig et arbeidsliv som vil kreve 
høy grad av digital kompetanse, sier 
kunnskapsministeren.»

Andreas.nordeide@fjell.kommune.no

per@vnr.no

mailto:Andreas.nordeide@fjell.kommune.no
mailto:per@vnr.no
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