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Hei!
Håper dere alle har hatt en fin sommer og
starter høsten fulle av energi.
Frokostmøte
I juni gjennomførte NCE Kvinnearena
frokostmøte med presentasjon av NCE
Raufoss og Innovasjon Norges
kvinneaktiviteter. Begge presentasjonene
finnes på våre nettsider
www.kvinnearena.no. Det var et ønske
om å gjenta frokostmøter med tema. Vi
kommer tilbake til det i løpet av høsten.
Styrekurs
Videregående styrekurs ”Styrearbeid i
omstillingstider”, ble holdt i april med 20
deltakere. Godt mottatt!
Bokprosjekt
Vi har blitt kontaktet av Innovasjon Norge
for å delta i deres felles bokprosjekt med
Vinnova (”svenske Innovasjon Norge”) om
Innovation & gender. Forfatteren har
vært her og fått en gjennomgang av vårt
prosjekt. Det blir spennende å se hvilken
omtale vi får. Boklanseringen blir i Madrid
i oktober. Det blir også en lansering i
Norge.
Rollemodeller
Arbeidet med rollemodeller går videre.
RENATE- Nasjonalt senter for
realfagsrekruttering, inviterer
arbeidslivet innenfor offentlig og privat
sektor med på en nasjonal dugnad for å
etablere rollemodellbyrået Alfa. Alfa skal
bestå av yrkesaktive rollemodeller med
realfaglig/teknologisk bakgrunn – som
skoleklasser kan bestille på nett.
Senteret skal i samarbeid med
arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene
bidra til å styrke stillingen til de
matematiske, naturvitenskaplige og
tekniske fagene i samfunnet. Senterets
primære oppgave er å bidra til god
rekruttering til de aktuelle studiene og å
øke kvinneandelen. Mer om RENATE
senteret finnes på
www.renatesenteret.no.
Målet innen utgangen av 2010 er å få på
plass 20 rollemodeller i hvert fylke.
Rollemodellene skal representere et
mangfold fra både offentlig og privat

sektor, og forplikter seg til å gjennomføre
to skolebesøk pr. år.
I dialog med RENATE senteret og Oppland
Fylkeskommune ble det konkludert med
at Vitensenteret Innlandet og NCE
Kvinnearena er godt egnet til å ha en
rolle i realiseringen av rollemodellbyrået
Alfa og at Oppland kan utarbeide en
samarbeidsmodell som kan være et godt
eksempel for andre fylker og regioner.
Dette inkluderer et utstrakt samarbeid
med Fylkeskommunen, NHO Innlandet,
Trainee Innlandet og flere. Oppland kan
gjennom dette få den første fylkesvise
”kick off” i 2011.
Aktiviteter høsten 2010
NCE Kvinnefokus inviterer til 2-dagers
kurs i presentasjonsteknikk. Sibeth Hoff
som skal lede kurset er skuespiller med 6
års erfaring fra kursing av næringslivet i
inn- og utland. Gjennom mye praktisk
trening ”på gulvet” tar Sibeth tak i dine
personlige styrker og hjelper deg å bygge
videre på disse. Det skapes en trygg
ramme slik at du tør strekke deg.
Allerede neste gang du presenterer kan
du ta nye teknikker i bruk.
Kurset passer for alle som presenterer i
jobbsammenheng enten dette er internt
eller ekstern.
Kursdager: 2.11 og 3.11 eller 2.11 og
4.11. Det kommer invitasjon når tiden
nærmer seg.
Det blir Kvinnearenasamling 20. oktober,
program sendes ut separat.
For prosjektgruppen i NCE Raufoss
Kvinnearena, Kari Broberg

