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Prosjektlederens hjørne
NCE Raufoss har hatt et
travelt år så langt i 2010.
Det vekker stor
oppmerksomhet at vår
kvinnesatsing er oppe og
går, det er fint! Stort takk til alle som har
deltatt i nettverket, det er takket være
dere prosjektet lever! Det blir skrevet
bok om oss; Innovasjon Norge og den
svenske tilsvarigheten Vinnova finansierer
boken ”Innovation and Gender” som
kommer ut i disse dager. NCE Raufoss
Kvinnearena beskrives som en case i
boken og vi gleder oss stort til
lanseringsfesten samt, ikke minst, til å
lese boken. /Emma Østerbø
Kvinnearena
Vi hadde en meget fin og interessant
Kvinnearenasamling i oktober. Reidun
Gravdahl, Marianne Løken og gründerne
bak Selma-system, Kari-Anne Haug og
Anne Marthe Dahl Zettervall utgjorde en
nydelig samling foredragsholdere og vi
har fått god tilbakemelding i etterkant av
samlingen. Reidun Gravdahl er nå
Fylkesvaraordfører men har bakgrunn fra
fabrikksgulvet på Raufoss. Med både
truckførerbevis og verv i klubben så har
hun vært en foreganger og rollemodell for
mange Raufosskvinner gjennom årene.
Marianne Løken jobber med
forskningsstudien Vilje-con-valg og er
tilknyttet Naturfagssenteret ved
Universitetet i Oslo. Vi gleder oss til å
følge med på Mariannes ”realfagsjenter” i
årene som kommer. Hele NCE Raufoss kan
være ekstra stolte av ”våre egne”
gründere Kari-Anne Haug (hun jobber
også på VP metall og for Total-gruppen)
og Anne Marthe Dahl Zetterwall. Med stor
vekt på design og ved bruk av et bredt
nettverk har de utviklet Selma-system, et
komplett system for søppelsortering med
nøye gjennomtenkte løsninger for
funksjon, design og materialvalg.
Kvinnearenasamlingen ble fasilitert av
prosjektgruppens Ingjerd Synstelien fra
Benteler og Margrethe Skattum fra
Plastal. Takk for godt arbeid!

Kvinnefokus
Årets andre Kvinnefokussamling innebar
kurs i presentasjonsteknikk. Kurset var
både nyttig og morsomt, samtidig som
det inneholdt en del skumlere elementer
der deltakerne fikk tøye sine egne
grenser ved å holde presentasjoner foran
publikum. Kurset ble holdt av skuespiller
Sibeth Hoff som har røtter i regionen men
som nå mest agerer i hovedstaden.
ALFA
Det seneste tilskuddet i Kvinnearenafamilien er et flunkende nytt prosjekt,
nemlig ALFA Rollemodellbyrå. Allerede
ved oppstart i 2008 satte NCE Raufoss
Kvinnearena som mål at vi skulle stille
opp som rollemodeller i barnehager,
skoler og høgskoler. I samarbeid med
RENATE-senteret, Oppland
Fylkeskommune og Vitensenteret
Innlandet er nå arbeidet i gang med å
etablere ALFA i Oppland som første fylke
i landet. Prosjektet skal virke for å få
ungdom til å velge å studere realfag.
Gjennom rollemodellbesøk i skoler i
regionen skal rollemodeller med
realfagsutdannelse gi realisten et ansikt
og fortelle elevene om sine egne valg og
tanker om utdannelse i sin ungdom og om
hva vi egentlig gjør på jobb, noe som er
svært så abstrakt for mange unge. Vi
søker primært yngre rollemodeller med
relativt fersk realfagsutdannelse (maks ca
5 år siden endt utdannelse). For mer
informasjon, se RENATE-senterets
nettsider www.rollemodell.no.
Planer for 2011
Prosjektgruppen legger nå planene for
2011. Har du ønsker eller innspill – ta
kontakt med prosjektledelsen. Vi søker
også etter nye medlemmer til
prosjektgruppen. Har du lyst å bidra til at
NCE Raufoss Kvinnearena skal bli enda
bedre? Kontakt: emma.osterbo@sintef.no

God Jul og Godt nyttår!
Hilsen Prosjektgruppen

