Sørmarka, 22. -23. september

Lands

LOs utdanningskonferanse 2014
Regjeringen har tatt et første skritt i retning av mer privatskoler, ”alle” snakker om å løfte fag- og yrkesopplæringen
og noen snakker om mastersyke. Produktivitetskommisjonen er i full gang. Hvordan styrke kunnskaps- og
kompetansepolitikken for å få enda høyere produktivitet? Er det sterkere styring av enkeltutdanninger som skal
til, jf dansk produktivitetskommisjon? Hvilken betydning har arbeidslivet for kunnskap og kompetanse? Hvilke
erfaringer er høstet av privatskoler i Sverige? Har vi mastersyke? Kan vi få for høyt utdanningsnivå? Hvor trykker
skoen mest i kunnskaps- og kompetansepolitikken? Hvilken betydning har høy innvandring av lavutdannede
for kunnskaps- og kompetansepolitikken? Hva er det med fag- og yrkesopplæringen som gjør den verdt å satse
mer på? Dette er noen av problemstillingene som vil bli berørt på LOs utdanningskonferanse.

Program, mandag 22. september
09.15 Fellestransport fra LO, Youngsgt.11 Folkets Hus,
		 Youngstorget
09.30

Registrering og kaffe

10.00 Åpning
		 LO-sekretær Renèe Rasmussen
10.05 Utdanningspolitisk status
		 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen
11.10
		
		
		

Stjernøutvalget og strukturreformer i høyere
utdanning
Professor Steinar Stjernø fra Høgskolen i Oslo og 		
Akershus

12.00

Frikvarter

12.15 Kompetanse og utdanning i den norske modellen
		 Direktør Sveinung Skule fra NIFU
13.00

Lunsj

14:00 Hvordan jobbe med holdninger og relasjoner
		
overfor ungdom som sliter?
		 Relasjonshøvding og toppidrettsutøver Marco Elsafadi
		
		
		

Samtale mellom LO Sekretær Trude Tinnlund og Marco
Elsafadi om inkluderende læringskultur i skolen og
videregående opplæring.

15.00

Kort benstrekk med forfriskning

15.15
		
		
		
		

Skolepolitisk situasjon, privatskoler og erfaringene
fra Sverige
Martin Henriksen, stortingsrepresentant og skolepolitisk
talsperson i Arbeiderpartiet og Benjamin Skiaker
Myrstad, leder i Elevorganisasjonen

16.15 Hva skal vi med høyere utdanning?
		
En debatt om verdien av nytte og unytte.
		 Professor Øivind Varkøy fra Musikkhøgskolen i Norge
17.00

Kulturell avrunding

19.00

Aperitiff, festmiddag og sosialt samvær

Program, tirsdag 23. september
09.00
		
		
		
		

Yrkesfaglig kvalitet og dens betingelse i norsk
utdanning, samfunns- og arbeidsliv
Jonas Bals, politisk rådgiver for parlamentarisk leder
i Arbeiderpartiets stortingsgruppe
Seniorforsker Johan Ravn, NTNU

10.00
		

Fagskolen – et uforløst potensiale?
Trude Tinnlund, LO-sekretær

10.30

Kaffepause og utsjekking fra rom

11.00
		

ENERGISK - et vitenshow
Andreas Wahl, Fysiker

12.00

Avslutning og lunsj

12.45

Fellestransport fra Sørmarka til LO, Youngstorget

