NORVEŠKA, DEŽELA, KJER
ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

DELODAJALCI

SOOBLIKUJEJO

VSEBINE

V času od 18. do 22. junija sem sem sodelovala v Erasmus plus izmenjavi na Norveškem pod
okriljem Skupnosti VSŠ. Namen izmenjave je bil spoznati dobre prakse s področja
zagotavljanja ustreznih kompetenc v višjem strokovnem šolstvu in sodelovanja šol z
delodajalci.
Izmenjave na Norveškem smo se udeležili koordinatorji višjih strokovnih šol iz projekta
BuildPHE dr. Tanja Angleitner Sagadin, mag. Peter Mihelčič in dr. Anita Goltnik Urnaut ter
strokovni sodelavki Skupnosti VSŠ Jasmina Poličnik, vodja sekretariata, in Alicia-Leonor
Sauli-Miklavčič, vodja projektov.

V zelo pestrem in bogatem programu smo spoznali dve združenji delodajalcev in sindikat, 5
višje in visokošolskih institucij ter delovno organizacijo, kjer skrbijo za ustrezno usposobljenost
bodočih kadrov kar v lastnih delavnicah znotraj podjetja. Spoznali smo številne novosti in
primere dobrih praks, ki bi jih lahko uvedli tudi pri nas.
Svoje spoznavanje zagotavljanja ustreznih kompetenc in načinov sodelovanja med šolami,
delodajalci in državnimi institucijami smo začeli na Nacionalnem konzorciju podjetij Norveške.
Kot največja organizacija za delodajalce je konzorcij pomemben poslovni lobist, ki aktivno
sodeluje pri političnih odločitvah v zvezi z izobraževanjem kadrov za gospodarstvo. Srečali
smo se tudi s predstavniki Abelie, združenja trgovcev in delodajalcev, ki skrbi za interese
podjetij s področja informacijske tehnologije, telekomunikacij, raziskav in razvoja,
izobraževanja svetovanja. Srečali smo se tudi s predstavnikom sindikatov v parlamentu, ki
spodbuja tudi pridobivanje ustreznih kompetenc za bodoče in obstoječe zaposlene in vpliva na
politične odločitve v zvezi z izobraževanjem.
Na obiskih šol so nas seznanili s študijskimi programi (ki trajajo od pol leta do treh let),
njihovim posodabljanjem, sodelovanjem z delodajalci, načini izvajanja praktičnega
izobraževanja in razkazali sodobno opremljene prostore.

Za opremljanje ene izmed učilnic na šoli za dizajn so poskrbeli kar študenti sami.

V Oslu, kjer smo bivali, smo si med drugim ogledali tudi stavbo, v kateri je sedež organizacije
za podelitev Nobelovih nagrad in skakalnico Holmenkollen, ki je tik nad mestom. Po vožnji z
ladjo po fjordu, smo videli cerkev, ki je na “potujočem otočku”.

,
V Vilkersundu pa smo si ogledali skakalnico, kjer je bil dosežen svetovni rekord v poletih.
Na obisku smo bili poleg vzorne organizacije srečanj in ogledov, navdušeni nad odlično
povezavo in sodelovanjem med združenji delodajalcev, sindikati in šolami pri oblikovanju
zakonodaje, šolske politike in študijskih programov. Na vse šole, ki smo jih spoznali, se za
razpis prijavi veliko več študentov, kot jih lahko sprejmejo, zato je pomemben faktor uspešnosti
študija tudi selekcija študentov pri vpisu. Opazili pa smo tudi, kako na Norveškem posvečajo
veliko pozornost kvaliteti življenja in skrbijo, da zaposleni niso ves dan vpeti v službene
obveznosti. Večina z delo zaključi ob 16.00 in se posveti prostočasnim dejavnostim in družini.

