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Fremtidens innovative fagarbeider
Tid: Onsdag 1.12. kl 14:30-15:45.
Sted: Auditorium Sentralen, Kuben yrkesarena, Kabelgaten 10-12.
Ordstyrer: Kjell Ove Hauge, Rektor Kuben videregående skole

Program:
Kl. 14:30

Velkommen!

Kl. 14:35

Fagarbeideres bidrag til innovasjon i norsk arbeidsliv

Ved Torgeir Nyen og Johan Røed Steen, fra Forskningsstiftelsen Fafo.

Hvorfor trenger fagarbeidere entreprenørielle ferdigheter?

Kl. 15:05

Ved Henriette Fiskum Ranum fra Ungt Entreprenørskap (UE)
Kl. 15:30

Spørsmål og diskusjoner i plenum.
Panelet består av:
Venkat Hrushikesa Varri og Sander Martinsen fra Tekxpeil elevbedrift ved Kuben vgs),
Henriette Fiskum Ranum, (UE) Torgeir Nyen og Johan Røed Steen

Påmelding:
QRCode for Påmelding til Kubenseminaret onsdag 1.12.2021
Eller: https://forms.office.com/r/GmsKaXt7H7

Kaffe, te og kjeks ved døren.
Vel møtt!

—

Torgeir Nyen er statsviter og har jobbet ved Fafo siden 2001 med forskning innenfor områdene fagopplæring, læring i arbeidslivet og utdanningspolitikk. Han har
vært prosjektleder/-medarbeider på en lang rekke forskningsprosjekter innenfor
dette feltet.
Han har nylig, sammen med kollegaene Johan Røed Steen, Anne Inga
Hilsen og Anna Hagen Tønder, gitt ut rapporten Fagarbeideres bidrag til innovasjon
i norsk arbeidsliv.

Johan Røed Steen er forsker ved Fafo hovedsakelig innen forskningstemaet Teknologi (blant annet digitalisering og automatisering). Han har nylig, sammen med kollegaene Torgeir Nyen, Anne Inga Hilsen og Anna Hagen Tønder, gitt ut rapporten
Fagarbeideres bidrag til innovasjon i norsk arbeidsliv.
Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler
kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og
politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati,
utvikling og verdiskaping.

Henriette Fiskum Ranum jobber som videregåendeansvarlige og rådgiver i Ungt
Entreprenørskap Oslo. Veileder lærere og rådgivere i deres arbeid med entreprenørskap i utdanningen og hovedsakelig Ungdomsbedriftsmetoden. Har en bachelor i
Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling fra Høyskolen Kristiania med fordypning i innovasjon og endringsledelse. Ønsker å inspirere og utfordre flest mulig ungdommer til å ikke bare tenke annerledes, men tørre å ta valg og handle ut i fra en
annerledes tankegang.
Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen
med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn
og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Venkat Hrushikesa Varri og Sander Martinsen fra Tekxpeil går Automatisering VG3.
Gjennom sin store lidenskap for teknologi, har de 18 år gamle gründerne startet opp
ungdomsbedriften Tekxpeil, hvor de har utviklet et høyteknologisk speil de mener skal
revolusjonere menneskers syn på speil. Tekxpeil har blant annet har blitt kåret til Norges
beste yrkesfaglige ungdomsbedrift. Sander og Venkat har mange spennende fremtidsplaner for Tekxpeil. Som bedriftens daglige leder, ble Venkat nylig valgt ut blant 13000
elever og studenter til å få delta på det nasjonale arrangementet «leder for en dag».

VELKOMMEN!

—

