
Et prosjekteksempel
Geir Endregard, Adm. Dir. INSPIRIA





Att främja hållbar och kvalitativ 
sysselsättning och arbetskraftens 
rörlighet (insatsområde 5)

Fra vår søknad:
For å møte fremtidens næringslivsbehov i 
Fyrbodal og Østfold må antall personer som 
utdanner seg og har tilstrekkelig kunnskap 
innen naturvitenskap og teknikk, økes. 
Samtidig må disse personer øke sin mobilitet 
over landegrensene.





3 år
Ca. 30 mill. NOK





Nådd 27.000 personer!
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Østfold Fyrbodal

Prosent studiespesialiserende VGS elever som 
svarte Helt enig til:

I hvor stor grad tror du at å jobbe med noe 
innen naturfag og/eller teknologi vil gi gode 

arbeidsmuligheter ?
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Østfold Fyrbodal

Prosent studiespesialiserende VGS elever som 
var helt uenig påstanden

Jeg kunne tenke med å jobbe med noe som har 
med naturfag og teknologi å gjøre

2015 2018
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Prosent svenske elever som kjent til bedrifter:
Hvilke av følgende bedrifter kjenner du til?

2015 9ende 2018 Studspes



Resultatspredning



Elementer som vil bli 
videreført er blant annet:
• Varige utstillinger på science centrene
• Nye løsninger for skole/næringsliv samarbeid

• Lærlingetreff med bedrifter mot elever
• Virtuelle bedriftsbesøk

• Feltkurs med teknologiske verktøy
• Oppsøkende virksomhet på skoler
• Tilpassede lærerkurs
• Faglig nettverk over landegrensene





https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestfold/DKOS99103017/30-10-2017#t=9m25s
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestfold/DKOS99103017/30-10-2017#t=9m25s


Sluttkonferanse

• 2,5 time
• Praktiske 

demonstrasjoner
• 5 eksempler

• Kort resultat-
formidling

• Diskusjon 



Egen 
sluttrapport



Hva lærte vi om 
prosjektdriften?



Viktig med faglig felles 
fokus
• Ord betyr så forskjellig i 

forskjellige miljøer
• Ord betyr forskjellig i Norge 

og Sverige
• Kultur er forskjellig mellom 

land, arbeidsplasser etc.
• Bruk tid på felles forståelse 

og «hjelp» alle til gode 
leveranser



Egen detaljert 
prosjektplan/søknad
• Mer detaljert
• Oppsett vi kan 

jobbe lett etter
• Flott som vedlegg 

til partneravtaler
• Tar da med alt 

partnerne er enig 
om



Detaljerte partneravtaler

• Må ha kontrakter med hver partner:
• Nøyaktig oppgaver/bidrag
• Timer som skal utføres i detalj
• Midler til direkteutgifter
• Avklart godtgjørelse



Vi skulle legge 
grunnlag for/ 
bidra til 
positiv 
utvikling



Våre bidrag:
• Økt for arbeidsmuligheter over 

landegrensene
• Økt om næringslivet i begge 

land
• Økt i fremtids-muligheter og 

utfordringer
• Økt naturvitenskapelig 

i befolkningen



Lag gode møteplasser med tid 
til diskusjon
• Gjør prosjektet til 

en aktør med 
sine møteplasser

• La andre enn 
partnerne møtes

• Fasilitere
diskusjon, ikke 
foredrag



Unike resultater

• Vi hadde ikke 
oppnådd dette 
med rent 
svensk/norsk 
prosjekt!



www.scandinaviansciencecluster.no/se
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