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Gjengir henvendelse under.  Dette skaper ganske mye støy og inngår i en rekke prosjekter av lignende karakter
der vi som arbeidet med FS skal kaste oss inn i det som for oss framstår som lite koordinerte initiativ.  Kan vi
diskutere hva dette dreier seg om på FS planleggingsgruppemøte.   En spesiell utfordring til UiS og UiOA som
kanskje kan orientere.

Vennlig hilsen

Sven Erik Sivertsen

NTNU

Marianne Malkenes Aune hos oss skriver:

«Jeg deltok i møte hos HiOA torsdag sammen med repr. Fra ILU ang det vi trodde var praksisweb. Det viser
seg at det er nok så mye større enn det, og jeg kunne tenkt med å informere dere samt se litt fremover på
hvordan vi ønsker å jobbe og samarbeide med sektoren.

Flere andre i sektoren jobber med utvikling av portaler mot arbeidslivet, blant annet UiS som har motatt 7,5 mill
i medfinansieringsmidler fra DIFI for følgende:

UiS skal mellom anna utvikle:

Ein digital studentekspedisjon der studenten kan vende seg med alle typar spørsmål

Ein samhandlingsportal der eksterne aktørar kan ta kontakt om praksisplassar, studentoppgåver og anna.

Ein oppdragsportal for sensorar, timelærar, eksamensvakter og andre som skal utføre tidsavgrensa oppdrag for
universitetet

Ein portal for å effektivisere administrative bestillingar og innkjøp

UiOA ønsker i tillegg en portal for rekruttering og studieplanlegging….

KD og UHR var tydelige i møtet på at sektorsamarbeid for dette er ønskelig, alle kan ikke lage hver sine
portaler. Ved NTNU har vi mange ulike prosjekter plassert i ulike avdelinger (Utdanning, IT, Kommunikasjon
osv)
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Jeg har et ønske om at vi tar en prat om våre pågående prosjekter og etter hvert lansere en plan for videre arbeid
kommunikasjon, NTNU videre osv…... Det blir også viktig for oss å få koblet de riktige personene på
sektorsamarbeid etter hvert.

Dvs at jeg ser dette som et møte hvor jeg informerer litt om det jeg vet per i dag og at vi lufter noen tanker om
videre arbeid.

Marianne»


