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INVITASJON
til alle som er opptatt av innovativ næringsutvikling i vår region

Seminar: Kreativitet og virksomhet
Hvordan få utdanning, lokalsamfunn,
næringsliv til å samhandle om nyskaping?

Tid: Mandag 27. mai 2013, Kl. 09.45 til 15.00
Sted: KODE Kunstmuseene i Bergen

Seminar: Kreativitet og virksomhet

Program

Tid: Mandag 27. mai 2013, Kl. 09.45 til 15.00
Sted: KODE Kunstmuseene i Bergen,
Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum, Nordahl Bruns gate 9

09.45

Registrering				

10.00

Velkommen

Påmelding: www.hib.no/aktuelt/konferanse

Nyskaping i samarbeid mellom utdanning og næring

Bedrifter som får fornyet konkurranseevne. Som kan rekruttere skreddersydd,
høykvalifisert arbeidskraft. Som har tilgang til forskning og kunnskap som sikrer
unik omstillingsevne og fornyelse. Høres det ut som en utopi?
Seminaret “Kreativitet og virksomhet” vil belyse hvordan entreprenørskap og
innovasjon kan oppstå når vi klarer å bryte gamle barrièrer mellom de og oss,
mellom fag og kompetanseområder, mellom utdanning og næringsliv, mellom
før og nå. Dette er ikke et seminar om gode intensjoner, men en lansering av
metoder, prosesser, aktører og samarbeid som skal gi håndfaste resultater i vår
region.
Seminaret er et samarbeid mellom HiB, Flettverk og EU-prosjektet “Clear”.
Senter for nyskaping ved Høgskolen i Bergen er et forsknings- og
kompetansesenter innen innovasjon og entreprenørskap.
Flettverk er en fasilitator for grensesprengende og nyskapende samhandlingsprosesser mellom utdanning, lokalsamfunn og næringsliv.
Clear er et internasjonalt EU-prosjekt med mål om å utvikle strategier for å øke
bevisstheten i utdanningen om betydningen av kreativitet i nyskapingsprosesser.
Se utstillingen “Flettverk på Dale”
Resultatet av hva 9 tekstildesignere fra KHIO og Dale of Norway fikk til
gjennom en ukes kreativt samarbeid.

10.10

10.50

Nyskaping og kreativitiet
– utdanningenes rolle i regional innovasjon
			
Flettverk på Dale
		
Bedriften

11.10

Stedet

11.30

Lunch

10.30

Jens Kristian Fosse, Førsteamanuensis,
Senter for nyskaping, HiB
Tone Boska/Siv Støldal, Prosjektledere,
Flettverk
Lorents Tveit, Leder produksjon,
Dale of Norway
Eirik Haga Ordfører, Vaksdal kommune

Utdanning i endring?
12.30

På tvers av utdanning og næring og på tvers
av faggrenser – erfaringer fra
designutdanningene

Stein Rokseth, Dekan avd. for design,
Kunsthøgskolen i Oslo

12.50

Samarbeide med næringsklynger i regionen
- betydning for undervisning og forskning?

Inger Beate Pettersen, Førsteamanuensis,
Senter for nyskaping, HiB

13.10

Kunnskapsdeling og læring i kreative møter

13.30

Innovasjonsutdanning og drama

13.50

Beinstrekk

Kirsti Brein, Professor, avd. for design,
Kunsthøgskolen i Oslo
Stig A.Eriksson, Professor,
Senter for kunstfag,kultur og
kommunikasjon, HiB

14.00

Diskusjon

14.50

Avslutning

