Omvärldsarenan - Omar
Boel Sandskär, projektledare Enheten för samverkan och
utveckling, SLU

K3-projekt finansierade av Vinnova
17 st projekt med syfte att:
• stärka den svenska högskolesektorns kapacitet för samverkan med det

omgivande samhället
• stärka samverkanskapacitet och kvalitet från individ- till systemnivå, och

från initiering till genomslag.
SLU är involverade i flera av dessa – Fredrika von Sydow koordinator.
Löptid för Omar är 2018-2020.
https://k3-projekten.se/

Omvärldsarenan - Omar
Syfte
Utveckla kunskapen om omvärldens roll för samverkansarenor
Stärka samverkanskapaciteten hos deltagande lärosäten
Vidareutveckla befintliga arenor baserad på ”best practice” erfarenheter. Även utnyttja
de tidigare projekten ICECAP och CARENA (inom forskning och utbildning)
Öka kunskapen om att följa upp och utvärdera samverkan – måluppfyllelse för både
externa intressenter och lärosätet
Studera styr- och organisationsformer för arenor

Vem är med?

Åtta lärosäten som projektleds av Mats Rydehell, Högskolan i Skövde

1. Högskolan i Skövde (ASSAR)
2. Högskolan Väst (Hälsoakademin)
3. Jönköping University (SPARK)
4. Lunds universitet (olika strategiska samverkansområden)
5. Högskolan Halmstad (Examensarbeten och studentprojekt i

samverkan)

6. Högskolan Kristianstad (Hälsa i samverkan)
7. Högskolan i Borås (Science Park Borås: Smart textiles)
8. SLU

Tre samverkansarenor utvalda i projektet för SLU:s del:
• SLU Partnerskap Alnarp
• Tankesmedjan Movium
• SLU Kompetenscentrum Företagsledning

Webbplatser:
http://partnerskapalnarp.slu.se
https://www.movium.slu.se/
www.slu.se/kcf

Konkreta förslag
(hinder/möjlighet/organiseras hur?/innehåll/ansvarig?)
1.

Återkommande möten mellan PSR
(programstudierektorer) och samverkansarenor.
Modell för att involvera programnämnden.

2.

Använda Canvas för att skapa ett
”samverkansrum” för varje utbildningsprogram.
Exempelvis flikar för exjobb, studiebesök,
gästföreläsare, fall från verkligheten och praktik.

3.

Använda cases från omvärlden, via
samverkansarenor i kurser. Kontaktperson för
utbildning.

4.

Samarbeta med SLU Alumn och deras nätverk.

Flera förslag:

Kandidatexamen – hur skapar vi
god anställningsbarhet efter
generella program?

Boel Sandskär, boel.sandskar@slu.se
040-41 50 82

1j. Vad har vi lärt oss av OMAR-projektet? Utbildningskonferensen
2020-08-20
Diskussionsledare: Boel Sandskär; rumsvärd och anteckningar: Åsa Ode.
Fem punkter till Padlet:
• Listor med var SLU:are hamnat efter studierna populära.
• Reflektera över sitt lärande under utbildningstiden och hitta sätt att formulera vad man kan,
t.ex. genom att hitta uttryck i utbildningsplanen.
• Generella kompetenserna viktiga.
• Samverkansarenorna har stor potential som borde kunna utnyttjas (mer) av studenterna. T.ex.
via workshops, seminarier, direkt kurskoppling eller via exjobb.
• Bra att komma ihåg att personerna som rör sig i de olika organisationerna (bransch- och
samverkanskonstellationer, kårer etc) ändras, inte minst på studentsidan. Ta inte för givet att
man vet vad som finns och vad de gör.

Kandidatexamen – hur skapar vi god anställningsbarhet efter generella program?
Viktigt med de generella kunskaperna, inte bara ämneskunskaper.
Vore bra med stöd till studenterna för att de ska kunna kommunicera vad de kan, t.ex.
portfolioprojekt.
SLU Karriär har karriärsidor på webben och CV-granskning. De har även workshops, både allmänna
och bokningsbara. Listor från var folk hamnat efter SLU är mycket omtyckta. Man tipsar också om att
kolla LinkedIn efter jobb som verkar intressanta, och att ta kontakt och våga fråga t.ex. hur man nått
sådant jobb.
Kompetenskartläggning.
Man brukar ha med någon (f.d.?) student på utbildningsinformation och uppsökande ibland.
Det vore bra med samlad nätverkskarta, som man kan skapa utifrån olika program via PSR.
Viktigt att reflektera över sitt eget lärande under utbildningstiden, och knyta ihop det med vad som
kommer sedan.
Ge studenterna verktyg för att bli sina egna reklamskyltar, t.ex. övning i att skapa hisspresentation.
Utbildningsplaner och kursplaner innehåller mycket formuleringar som kan vara bra för att sätta ord
på vad man kan.
SLU Karriär har studentservice via sin karriärportal där studenterna bl.a. kommer åt exjobb och
praktik utifrån. De lägger ut på webben, men vidareförmedlar också via mail till programstudenter.
Alumnernas betydelse som förebilder. SLU Alumn har letat alumner via t.ex. LinkedIn för att skapa
exempellistor.

Hur kan studenter utnyttja nätverken som OMAR m.fl. arenor erbjuder? Partnerskap Alnarp har öppna
workshop som också välkomnar studenter.
Viktigt att komma ihåg att det kommer nya studenter varje år. Många nätverk måste upprepa sitt
budskap och presentera sig om igen för dessa nya studenter, inte räkna med att alla vet vilka de är.
Vad har vi lärt oss av OMAR? Samverkansarenorna är väldigt lärorika, stor potential som inte
utnyttjas till våra studenter. Kan förbättra genom att:
• Workshops och seminarier
• Koppla arenakontakt till specifik kurs
• Exjobb. Dock svårt eftersom företagens bild skiljer sig från SLUs bild av vad detta innebär.
• Matchning kräver dessutom mycket resurser.
Vi får inte glömma att visa karriärvägen inom SLU, synliggör forskarkarriären mer, och hur vägen
kan se ut. Hur mycket marknadsför vi SLU som arbetsplats? De studenter som skriver sin uppsats
inom projekt får mer insyn.
I Umeå är det ganska mycket samverkan i och med omstöpningen av jägmästarprogrammet; vad är
det för kompetens som efterfrågas av näringslivet.
Karriärguiden är en självhjälp för studenter. Självskattning. Måste uppdateras.
Om någon SLU Alumn har något intressant att dela med sig av så saknar de en ingång till SLUs
studenter. Samverkanssidan på webben har en kontaktingång, men det är ingen som hittar den.
Vad är SLU Alumn? Det går lite fram och tillbaks. Det bjuds ofta in talare till arbetsmarknadsdagar,
och då är det studentkårerna som bjuder in. Kårerna är överlag bra på att söka upp och bjuda in
alumner.

