Alumnverksamhet på SLU
• Basen, som är förutsättningen för SLU:s alumnverksamhet,

genomförs av centrala alumnkoordinatorer

• Den centrala alumnverksamheten har egna aktiviteter > ”Alumnåret”
• Hela organisationen, särskilt utbildningarna, är gemensamt ansvariga

för alumnverksamhet på SLU. Mycket potential finns i programmens
egna alumnnätverk.

• Fokus för 2020-21 är intern förankring och utveckling av

engagemangsmodeller.
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Alumnaktiviteter lokalt

Engagemang
• Våra studenter vill bidra genom att…
–
–
–
–
–
–

vara mentor för studenter
vara gästföreläsare
stå värd för studiebesök
vara exjobbshandledare
erbjuda praktikplats (företagsbesök, pilot genomförd)
delta i och arrangera återträffar/ alumni-kvällar

• SLU Alumni Ambassadors (internationella alumner som

studentrekryterare - påbörjat)

Frågor
• Hur använder ni alumner i utbildningsverksamhet i nuläget?

Vilka lärdomar har ni gjort? /erfarenheter

• Hur håller ni kontakt med/koll på alumner i nuläget?
• Vad ser du som en relevant och realistisk nivå på alumnaktiviteter inom

ditt program/kurs?

• Vilken typ av information kan alumnkoordinatorer bidra med? På vilket

sätt och hur ofta vill ni helst ha den informationen?

• Om ni inte har någon alumnaktivitet nu, vilka hinder är det som finns?

SLU utbildningskonferens 2020

2020-08-20

Minnesanteckningar grupp 1h. Hur kan vi använda SLU:s alumner?
Diskussionsledare: Karin Bennmark; rumsvärd och anteckningar: Maria Sterner
Fem punkter till Padlet:
 Fånga profilpersoner i branschen som draghjälp
 Branschråd både kompletterar och konkurrerar med SLU-alumnbas.
 Thesis day -stor möjlighet för alumnverksamheten att utvecklas.
 Linked in -ett smart verktyg att hitta alumner på egen hand för PSR eller
kurs/programansvariga.
God samverkan mellan SLU central projektadmin och programrepresentanter en förutsättning för
framgång
Inledning med presentation (pp bifogas). Projektet inrättades 2018 av UN för att förstärka alumniverksamheten vid SLU. Karin Benamarker är projektledare och arbetar från hösten 2020 på heltid
med verksamheten. Organisationen erbjuder ett centralt stöd i vissa frågor men primärt avses att
arbetet med aluminkontakter ska ske genom programmens egna nätverk med alumner. Projektet har
en basverksamhet som utgörs av
• Databas
• Nyhetsbrev
• Stöd till lokala nätverk
• Stöd vid thesis day
En ny databas som förvaltas centralt har skapats, där tidigare studenter, oavsett examen från SLU, kan
registrera sig som alumner och ange hur och på vilket sätt de vill ha kontakt med SLU. Antingen
enbart ta emot nyheter och information eller om de aktivt vill engagera sig som gästföreläsare eller
kontaktpersoner för exempelvis studiebesök etc.
Nyhetsbrev skickas ut till medlemmar i databasen 2-3 ggr/år. Samt enkäter och riktade förfrågningar.
Registret kan även användas av programansvariga och kursledare för att hitta föreläsare och
inspiratörer. I databasen finns idag ca 3000 tidigare studenter registrerade. De flesta av dessa vill bidra
som föreläsare värd för studiebesök mentorer och vara ambassadörer. Det krävs behörighet för att
använda databasen och förfrågningar ställs till projektgruppen om möjlighet med hjälp till sökning
eller utskick. Självbetjäning är inte möjlig i dagsläget men på sikt kanske PSR bör ha behörighet?
Under övervägande finns tankar på att skapa ett alumni advisory board vid SLU som inte är
programkopplat alls.
Hippologprogrammet har eget register och har god koll på sina alumner. Hjälper till med att tipsa om
jobb. Använder alumni i reportage om olika arbetsplatser som en del av marknadsföring. Har alumniträffar med dagsaktuella föreläsningar. Genomför egna alumin-enkäter, frågar bland annat om
önskemål om fortbildningsaktiviteter som SLU kan arrangera för yrkesverksamma inom branschen.
Resurser för att arbeta aktivt med alumni nätverket för hippologprogrammet finns genom hästnäringsstiftelsen som även sköter även marknadsföring. Hippologprogrammet tipsar som att knyta
profilpersoner till sig som draghjälp att få med fler i alumni-nätverket.

Viktigt för studenter på kurser att få arbetslivskontakter genom studiebesök och gästföreläsare.
Inspirerande och motiverande för studenter. Därför är en data bas med kontaktuppgifter till alumner
värdefull.
Vid programutvecklingsplanering behövs ofta externa inspel. Finns det risk för en konflikt mellan
alumnibasen och specifika branschråd? Erfarenheten är att alumner fokuserar på sitt program eller
campus.
Thesis Day har visat sig ge många möjligheter för utveckling av alumni-verksamheten och rekrytering
av nya alumner. Dock finns ännu mycket att utveckla kring konceptet.
Uppmaning till alla att ”nöta in” begreppet Alumni i många sammanhang.
Genom att tagga aktiva uttag i databasen finns möjlighet att kartlägga notera notera vilka som deltar
ofta och vilka som inte alls tillfrågas dels för att sprida deltagandet och dels för få flera perspektiv.

