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Våre prosjekter.



BIM-lab for 
anleggsgartnerteknikere. (2020)





VR-applikasjon for Grønne design-
og miljøfag. (2020)











VR 2.0 for Grønne design- og miljøfag. 
(2021)



Digital kompetanseheving tilpasset 
Grønne design- og miljøfag. (2021)





Vårt arbeid fra idestadiet til 
levert søknad.



Vårt arbeid fra idestadiet til 
levert søknad….. Og 
videreutvikling til søknader 
påfølgende år☺.



Valg.
Timing.
Vilkår.
Stell.



Syklus.
System.



Starten.



Resultater.



Viktig å anerkjenne at utvikling er 
viktig, - at utvikling er helt 
essensielt for å kunne tilby høyere 
yrkesfaglig utdanning som er 
relevant og har god kvalitet.



Langsiktighet. 
Det tar tid for frøet å 
bli til frukt. 
Det kreves stell og 
næring.  



Utvikling må inn i 
ryggmargen, i strategien 
og  ressurskabalen. 
Dedikere ressurser. 
Gode rutiner. 



Små fagmiljøer.
Samarbeid om utvikling 
er helt nødvendig for å 
lykkes og fortsatt være 
aktuelle.
Viktig å formidle til 
fagmiljøene. 



På Vea jobber mange 
med utvikling.

100 % stilling innen 
utvikling - koordinerer 
søknadsprosessene og 
gjennomføringen av 
prosjektene.



Ideen.



Idéstadiet handler om å oppsøke 
innovative miljøer, være åpen og 
lyttende, komme med ideer og være en 
pådriver. 



Trekke ut hvilke ideer som er best for oss, 
for våre studenter, alumni og for 
fagmiljøene.

Vi må eie ideen. 



Samarbeide med både 
kjente og ukjente

Uttalt behov.
Behov sett fra vår side.



Så noen frø og gi dem et 
vennlig dytt;-)



Søknad.



Søknadsprosessen kan ofte være preget 
av tidsnød - viktig å starte tidlig!

Vi vet ca. hva som kommer fra HK-dir☺.



Vi klarer å komme i mål pga. ressursene som 
er satt av, tydelig mandat, raske 
beslutningsprosesser og prioriteringene.

Fleksibilitet i organisasjonen er nødvendig + 
gode relasjoner til de vi skal samarbeide 
med.



Én person som 
koordinerer, 
undersøker, samler 
inn, foreslår, innhenter 
– sørger for fremdrift!



Prosjektleder.
Mandat.
Relasjoner. 
Tillit.



Prosjektleder trekker inn 
fagpersonene (interne og 
eksterne) etter behov.

Gjør skrivejobben. 
Gjennomfører høring. 
Forankrer.
Trykker på SEND. 



Forankring.
Ressurs. 
Idé.
Søknad.



Jobber i små team - utvides med eksterne 
ved behov.

Veas ledergruppe kvalitetssikrer prosessen.

Overordna informasjon til de ansatte. 



Klarsignal. 
Ledergruppa.
Fagskolestyret.



Utlysningen.
Tydelighet. 
Innsalg.



I søknadsfasen er det 
viktig å være konkrete mot 
interne og eksterne - de er 
travle!

Mål og fordeler.
Utlysning. 



En forutsigbar prosess - et tydelig 
forankret prosjekt - gjør det enklere å 
skape begeistring for ideen og prosjektet. 



Tro.
Begeistring.



Viktigheten av den lille 
uformelle praten, tenke høyt 
sammen. 

Sette ideen inn i en 
pedagogisk og yrkesfaglig 
kontekst, hva er viktig for 
fagmiljøet? 



«Sjå mot andre sia tå Mjøsa».
Samarbeide.

Knytte ideen opp mot 
politiske insentiver, 
forskningsrapporter, prøve å 
se inn i krystallkula, sammen.



Gjennomføringsevne.
Plan.



Vi skriver en søknad tilpasset Vea, en søknad for 
Vea – våre studenter og fagmiljøer.

Mot noe vi er interessert i og brenner for, som 
oppleves som relevant, med mål om å inspirere 
og dekke et behov. 

Da er det enklere å få flere til å bidra og 
utarbeide et godt prosjekt. 



Helhet.
Sammenhenger. 



Helhetlig prosjekt-design.

Tydelig linket opp mot 
utlysningen av 
prosjektmidlene.

Som et steg på veien.



Prioritere utvikling 

Grundig idéfase

Start NÅ! 

Tillit til prosjektleder 

Forankring 

Tydelighet 

Klarsignal  

Skap begeistring! 

Gjennomføringsevne 

Helhet og koblinger
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Lykke til! Fra oss på 



Kontaktinformasjon:
Anne Stine Solberg

anne.stine.solberg@vea-fs.no
www.vea-fs.no

Fotografiene er tatt av: 
Arild Kristiansen
Espen Grønli, for Interflora Norge (lysbilde 12)
Eirik Austerheim (lysbilde 16)
Ricardofoto (lysbilde 17-18)
Dorte Finstad (lysbilde 7)
Anne Stine Solberg (lysbilde 6 , 11, 21)

mailto:anne.stine.solberg@vea-fs.no
http://www.vea-fs.no/

