Referat fra møte i Advisory Board for IT-studiene ved HiØ, 11.02.2011
Til stede:
CapGemini Norge:
Tormod Fjeldberg og Nina Borgersen
Communicate Norge A:
Thor Erik Skrøder
Halden IT forum:
Ole Jakob Ottestad
Inkubator Halden AS:
Dieter Hirdes
Institutt for Energiteknikk:
Terje Sivertsen
Odin Media AS:
Morten Hagen
Prediktor AS:
Per-Olav Rusås
SAAB Technologies Norway AS: May Lill Hansen
Østfoldforskning:
Frode R. Johansen
HiØ (masterstudent) og Tieto:
Lars Erik Aas
Høgskolen i Østfold:
Jan Høiberg, Robert Roppestad, Christian Heide, Børre
Stenseth, Per-Gunnar Fyhn, Magnus Skaalsveen (student) og Annette Øyen (referent)

Velkomst
Jan Høiberg ønsket velkommen. Han syns det var beklagelig at så mange bedrifter måtte
melde forfall i siste liten.
Jan Høiberg nevnte også at han har fått tilbakemeldinger fra ledelsen ved HiØ om at de ser
veldig positivt på at dette samarbeidet har kommet i gang.
1. Eksamenspresentasjon av bachelor trainee-prosjekt
Trainee-student Roger Folke-Olsen presenterte sitt prosjekt i Forsvaret.
Roger Folke-Olsen fortalte også litt om sine erfaringer med å være i trainee. Det positive var
at de ga han tid til å være ny, og han fikk god oppfølging.
Utdanningene gir et generelt bilde av hvordan verden er, men man møter en annen hverdag i
den virkelige verden. Viktig å gi trainee studentene tid til å sette seg inn i nye oppgaver og bli
kjent med miljøet i bedriften.
2. Samarbeid med bedriftene om markedsføring av IT-studiene
Arbeidsgruppa for samarbeid om markedsføring foreslo tre tiltak for markedsføring i 2011:
A. Studentkvelder i regi av bedriftene
Tiltaket ble presentert av: Lars Erik Aas og Morten Hagen

B. Markedsføringsaktiviteter mot videregående skoler, med spesielt fokus på rekruttering av
jenter.
Tiltaket ble presentert av: Tormod Fjeldberg og Nina Borgersen

Noen kommentarer:
 Interesserte elever i vgs bør få tilbud om besøk i de lokale bedriftene. Dette kan bidra
til å synliggjøre hva som skjer i bedriftene.








Viktig å vekke interessen for IT hos jenter i starten når de begynner på videregående
skole.
Bør koble seg på tiltak som allerede er etablert i skolen som f.eks Ungt
Entreprenørskap.
Trenden viser at antall jenter som søker seg til IT-studier er mer konjunkturavhengig
enn andre. Jenter er mer rasjonelle i forhold til arbeidsmarkedet.
Viktig å vise jenter hva en IT-jobb kan inneholde. En IT-jobb kan også innebære og
jobbe med mennesker. Det er ikke bare å sitte foran en skjerm.
Bruke nyutdannede som er i jobb som ambassadører.
Hvem skal drive og koordinere dette tiltaket? Svar: De lokale bedriftene i de ulike
byene.

C. Markedsføring og medieeksponering av HiØ-ITs samarbeid med bedriftene
Tiltaket presenteres av: Per-Gunnar Fyhn
Noen kommentarer:
 Det er mange ulike prosjekter ved IT-avdelingen. Kanskje man kan lage en
konkurranse hvor man belønner det beste prosjektet. IT-bedriftene bør sitte i juryen.
3. NCE SMART Women
Ingrid Solberg Sætre fra NCE SMART Energy Markets i Halden orienterte om et nytt
prosjekt for å rekruttere kvinner til studier og høykompetansebedrifter i regionen.
4. Bransjens vurdering av HiØs IT-studier
Tieto: Informatikk
Odin Media: Digital Medieproduksjon
Prediktor: Dataingeniør
Capgemini: Informasjonssystemer og IT-ledelse
Tieto – Informatikk
En tidligere student som nå jobber for Tieto skulle ha presentert dette, men pga sykdom la
Dieter Hirdes frem hans kommentarer.
Positivt:
 Ny teknologi
 Bra sosialt
 Bra faglig miljø også utover undervisningen
 Mulighet for trainee
Savner:
 Mer opplæring i databaser
 Flere faglige områder – faglig input fra bedrifter
Odin Media: Digital Medieproduksjon
Noen kommentarer:
 Er studiet for bredt?
 Hvilke ord man setter på innholdet er viktig for å få omtale
 Spill og sosiale medier er to viktige trender i tiden.

Capgemini: Informasjonssystemer og IT-ledelse
Noen kommentarer:
 Emnet Innføring i bedriftsøkonomi bør spisses og i emnet Software engineering er det
for mye bredde
 Man blir ikke IT-leder etter 3 år.
 Studiet er for bredt. Vanskelig med konkrete jobber.
 Uheldig at man ikke tilbyr master innen dette på HiØ

