
Mandat for ekspertgruppe for arbeidslivet og digitale læringsformer 
 
Ekspertgrupper er en viktig del av Norgesuniversitetets (NUV) arbeid med 
kunnskapsutvikling, formidling og praksisendring. Denne ekspertgruppen har som formål å 
frembringe, sammenfatte og formidle systematisk kunnskap om hvordan universiteter og 
høgskoler kan benytte digitale læringsformer for å styrke utdanningssamarbeidet med 
arbeidslivet og slik bidra til å dekke kompetansebehovet der. Målet er å skape 
utviklingssamarbeid og bidra til utforming av grunnlag for framtidig politikk. Målgruppene er 
Kunnskapsdepartement, læresteder i UH-sektoren og deres samarbeidspartnere i 
arbeidslivet. 
 
Ekspertgruppen har følgende arbeidsoppgaver: 

 Stimulere sektoren ved å opprettholde et engasjement rundt bruk av digitale 
læringsformer i utviklingen av utdanningssamarbeidet med arbeidslivet og belyse 
det arbeidet som skjer på området. 

 Bidra til å styrke kunnskapen på sitt felt og til utvikling og formidling av kunnskap 
nasjonalt og internasjonalt til relevante målgrupper. I tillegg skal den identifisere 
problemstillinger for videre arbeid med forsknings- og utredningsvirksomhet. 

 Bidra i NUVs prosjektvirksomhet (prosjektklynger og EU-prosjekter) med spesifikt 
fokus på arbeidsliv og digitale læringsformer: utlysninger, søkerseminarer, 
søknadsvurdering, oppfølging av prosjekter og kunnskapsutvikling basert på 
prosjekterfaringene. Avhengig av behovet og sammensetningen i 
prosjektporteføljen kan fagmiljøer og etablerte prosjektgrupper knyttes til gruppens 
aktiviteter for å utvikle, teste og dele erfaringer. 

 
Gruppen skal orientere seg mot den organiseringen sektoren har på feltet og bør vurdere et 
samarbeid med RSA (råd for samarbeid med arbeidslivet)  ved UH-institusjonene. 
 
Videre er det ønskelig at gruppen er orientert om MOOC og MOOC-relatert teknologi og 
tilhørende problemstillinger som påvirker tilrettelegging og gjennomføring av denne typen 
kurs og studier. 
 
Rammer for arbeidet: 
Gruppen er underlagt NUVs styre og rapporterer skriftlig til styret, med oppsummering av 
kunnskapsstatus på feltet, og råd om tiltak. I forbindelse med rapporten avholdes et årlig 
møte mellom gruppen og Norgesuniversitetets styre. 
 
Den får tildelt et eget budsjett og får faglig og administrativ bistand fra NUV. Den har delt 
ledelse, én  leder utpekt blant gruppens medlemmer, og én intern leder fra NUV, som også 
koordinerer gruppens sekretariat. Gruppen skal i samarbeid med NUVs styre avtale en 
hensiktsmessig godtgjørelse for arbeidet som gjøres. 
 
Gruppen skal med utgangspunkt i punktene over utvikle et programnotat med tilhørende 
handlings- og kommunikasjonsplan som presiserer gruppens aktiviteter, ambisjoner og 
leveranser inkludert formidlingsaktiviteter. For eksempel kan gruppen utføre selv eller 
initiereav sine egne midler, utredninger for å få sammenfattet og komplementert 
kunnskapsgrunnlaget der det er nødvendig. Programnotatet skal vedtas av NUVs styre. 
 


