
Fra barnehage til universitet 
– i samarbeid med næringslivet!



> 27 000 innbyggere> 53 000 innbyggere

Norges mest attraktive sted 2014

Norges barne- og ungdomskommune 2013

Norges kulturskolekommune 2016

I Kongsberg har 
35% av innbyggerne
Utdanning på 
universitets- eller 
høyskolenivå

- vekst gjennom kunnskap 
og kultur

Teknologibyen Kongsberg



Vårt univers



Ildsjelene startet opp i 2013 

Næringslivet  var de store 
bidragsyterne

Mange «små» prosjekter som 
handlet om realfag





• Identifisere, initiere og koordinere aktiviteter 
og prosjekter som skaper interesse og 
nysgjerrighet for realfag, innovasjon, 
teknologi og forskning. 

• Bidra til omdømmebygging og god ekstern 
kommunikasjon for å styrke Kongsbergs 
attraktivitet 

• Bruke de grunnleggende prinsipper og verdier 
i overordnet  del av læreplanen for 
grunnopplæringen som førende for 
samarbeidet i Kongsbergskolen. 

Kongsbergskolen sine hovedoppgaver gjelder 
for både kort og lang sikt og skal i hovedsak 
omfatte å:

• Styrke samarbeidet mellom 
utdanningsaktørene og arbeidslivet ved 
igangsetting av gode samarbeidsprosjekter. 

• Skape møtearenaer for styringsgruppen, 
samarbeidsutvalget og andre inviterte 
aktører der gode innspill til 
samarbeidsprosjekter diskuteres og 
iverksettes. 

Samarbeidsavtalen

https://www.regjeringen.no/contentassets/37f2f7e1850046a0a3f676fd45851384/overordnet-del---verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf


Buskerud Fylkeskommune
Fylkesdirektør for utdanning Jan-Helge Atterås

Universitetet i Sørøst-Norge
Pro-rektor Kristian Bogen

Kongsberg Gruppen ASA
Konserndirektør Hans Petter Blokkum

Kongsberg kommune
Oppvekstsjef Håvard Ulfsnes

Sekretariat:  Kongsberg Næringsforum 
Daglig leder Wivi-Ann Bamrud

Styringsgruppen

Styringsgruppen møtes ca. 4 ganger i året.



Kongsberg International School v/rektor

Kongsberg kommune v/skolefaglig rådgiver

Tillitsvalgt fra Utdanningsforbundet

2 representanter fra lokalt arbeidsliv, hhv. 
teknologibedrift og annen næring. 
Representantene utnevnes av styringsgruppen.

Fagskolen Tinius Olsen v/rektor

Kongsberg vg. Skole v/rektor

Universitetet i Sørøst-Norge v/campuskontakt

Kongsberg Næringsforum v/daglig leder

K-tech v/daglig leder

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget møtes ca. 8 ganger i året.



Driftsorganisasjon

Styrings 
gruppa

Samarbeids 
utvalg

Koordinering 
/ sekretariat

Prosjekt: 
Hundehus

Prosjekt:
AR i 

undervisning

Prosjekt:  
EVU

Teknologi 
dagene

Skoleprogram

Teknologiseminar
Lærer 

program

Technology 
Summit

Elevprogram



▪ Nettverksarenaer
✓ Yrkesmessa

✓ Rådgivernettverk

✓ Teknologidagenes Elevprogram

✓ Lærerprogram (Teknologidagene)

▪ Trainee

▪ Mentorordning

▪ Karrieredag for studenter

Hva er det vi gjør?

▪ Arbeids- og praksisrettede aktiviteter i 
barnehage og skole
✓ Hundehus

✓ Skalahus

✓ Broprosjekter

✓ Innovasjonscamp (Teknologidagene)

▪ Nye fag og samarbeidsmodeller
✓ K-tech, KKY og komposittutdanning

✓ AR i undervisningen

✓ Satsing på etter- og videreutdanning



Hva nå?

• Skalere opp suksessene

• KKY-modellen taes i bruk i flere
fag/studier som f.eks. skogbruk og
ingeniørutdanning

• Nye nettverksarenaer

• Hva med de høyt presenterende
elevene?



Ta kontakt med:

Wivi-Ann Bamrud
E-post: wab@knf.kongsberg.no
Tlf.: 452 77 010

VIL DU VITE MER?

kongsbergskolen


