Vestvågøy Næringsforum og OPUS Lofoten inviterer herved til

UTDANNINGSKONFERANSE.
Kompetanseløft i Lofoten - hvem kan bidra?

Dato: tirsdag 29.august 2017.
Sted: Vestvågøy, Meieriet kultursenter, Leknes.
Konferansen har som formål å sette utdanning i et livslangt løp, fra barnehage og grunnskole
til høyere utdanning, på dagsorden. Innledningene favner et vidt perspektiv på kompetanse
og utdanning, og innledere fra Vestvågøy kommune, Nordland fylkeskommune og Nord
universitet bidrar med foredrag. Spesielt hyggelig er det at statsråd Torbjørn Røe Isaksen
innleder med visjoner og virkemidler for kompetanseløft i nord.
Hva er status i barnehager og grunnskoler, hva er morgendagens muligheter og behov i
videregående opplæring, hvordan ser framtidens fag- og voksenopplæring ut, hvordan
påvirkes skolen av trender i samfunnet rundt oss, FoU for og i Lofoten, hvordan etablerer
man en forutsigbar satsning på høyere utdanning i regionen – dette er alle viktige spørsmål
som vi håper konferansen kan gi svar på.
Det er satt av tid til meningsutveksling og spørsmål underveis mellom innleggene, og
avslutningsvis blir det en paneldebatt der alle innlederne deltar. Til slutt legges det opp til
dialog der det blir anledning for konferansedeltakerne å møte de respektive innlederne.

Bindende påmelding til: Ann Helen Pedersen annped03@vgs.nfk.no
Frist: mandag 21.august 2017.
Pris: kr. 600,- inkl. lunsj.

VELKOMMEN TIL KONFERANSE!

Kontakt: OPUS Lofoten: Ann Helen Pedersen 756 54789 / Vestvågøy Næringsforening: Søren Fredrik Voie – 959 32343.

Program
0830 – 0900

Registrering.

0900 – 0910

Kunstnerisk innslag ved Vestvågøy kulturskole.

0910 – 0920

Åpning av konferansen. v/ Søren F. Voie, Vestvågøy Næringsforening.

0920 – 0940

Er barnehagene og grunnskolene våre gode nok - trenger vi å mase om kvalitet?
v/ordfører Remi Solberg, Vestvågøy kommune.

0940 – 1000

Vest-Lofoten vgs. – dagens tilbudsstruktur, morgendagens muligheter og behov.
v/rektor Kim Unstad, Vest-Lofoten vgs. / Lofoten Maritime fagskole.

1000 – 1010

Spørsmål/meningsutveksling.

1010 – 1030

Fagopplæring – nye muligheter i ny innpakning.
v/seksjonsleder Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune.

1030 – 1055

Trender i samfunnet – hvordan påvirker disse skolehverdagen?
v/ førsteamanuensis Bjørg Mari Hannås, Nord Universitet.

1055 - 1105

Spørsmål/meningsutveksling.

1105 – 1125

Nordland fylkeskommunes ansvar for voksenopplæring – og videregående
opplæring - to sider av samme sak eller adskilte disipliner?
v/ utdanningsråd Hild Marit Olsen, Nordland Fylkeskommune.

1125 – 1135

Spørsmål/meningsutveksling.

1135 – 1215

Lunsj.

1215 – 1245

Visjoner og virkemidler for kompetanseløft i Lofoten og Nord- Norge.
v/ statsråd Torbjørn Røe Isaksen.

1245 – 1310

Spørsmål/meningsutveksling.

1310 – 1330

Nord Universitet – bachelor og masterutdanninger – relevans og aktualitet til
enhver tid? Hvordan nå Lofotens befolkning med høyere utdanning?
v/ rektor Bjørn Olsen, Nord Universitet.

1330 – 1400

Nord Universitet – FoU for og i Lofoten – samfunnets og næringslivets behov.
Hvordan løses utfordringene? Eksempler fra dagsaktuell forskning.
v/ prorektor Reid Hole mfl.

1400 – 1500

Paneldebatt

1500 – 1600

Kafédialog (idemyldring): deltakere og innledere.

Kontakt: OPUS Lofoten: Ann Helen Pedersen 756 54789 / Vestvågøy Næringsforening: Søren Fredrik Voie – 959 32343.

