FEED-konferansen 2015
12. november 2015

Matindustriens nye fagopplæringskonferanse
For å møte økt konkurranse er matindustrien helt avhengig av
innovasjon og ny teknologi. Flere bedrifter investerer i nytt utstyr.
Bedriftene må også investere i kompetanse for å utnytte mulighetene
som ligger i teknologien.
Regjeringen har igangsatt en grundig gjennomgang av fag- og
yrkesopplæringen. Det er nå viktig å sikre at fag- og svennebrevene
blir tilpasset matindustriens behov for kvalifiserte fagarbeidere.
- Hva vil ny teknologi, økt digitalisering og økt konkurranse ha å si
for bedriftenes kompetansebehov?
- Er vi på vei bort fra de tradisjonelle håndverksfagene?
- Hvordan vil fremtidens yrker se ut?
Ledet av direktør tariff og kompetanse Nikolai Astrup Westlie i
NHO Mat og Drikke, stiller vi spørsmålene på Matindustriens
fagopplæringskonferanse 2015
Vel møtt!

Praktiske opplysninger:
Tidspunkt:

Torsdag 12. november

Klokkeslett: Registrering fra kl. 0930 med lett frokostbuffet.
Konferansen varer til ca kl. 1900
Sted:

Næringslivets Hus (NHO), Middelthunsgate 27, Oslo

Pris:

Konferanse inkl. lunsj og middag
Konferanse inkl. lunsj (ikke middag)

kr. 1850,- pr. pers
kr. 1250,- pr. pers

Påmelding: Bruk linken HER innen 15. oktober 2015

FEED-konferansen 2015
12. november 2015
PROGRAM
10:00

Velkommen
v/Adm. direktør Petter Haas Brubakk, NHO Mat og Drikke

10:10

Utdeling av Kompetanseprisen 2015
v/1. nestleder Anne Berit Aker Hansen, NNN

10:20

Regjeringens gjennomgang av fag- og yrkesopplæringen
v/Seniorrådgiver Fagopplæring Dagfinn Hertzberg,
Kunnskapsdepartementet

10:35

Hvordan kan fag- og yrkesopplæringen møte fremtidig
kompetansebehov?
v/Adm. direktør Nina Sundqvist, Matmerk (leder for yrkesfaglig
utvalg for reiseliv, matproduksjon og primærnæringen)

11:00

Benstrekk

11:20

Fag- og yrkesopplæringens plass i matindustrien.
v/forsker Håkon Høst, NIFU

12:00

Minglelunsj

12:45

Gullmedaljevinner i industrimekanikk World Skills
v/Verdensmester Martin Østnor

13:00

Hvordan vil ny teknologi og økt konkurranse påvirke bedriftenes
kompetansebehov?
Vi gir først ordet til:
- Konsernsjef Terje Wester, Fatland AS
- Daglig leder, Gunnar Bakke, BKLF
- Konsernsjef Hanne Refsholt, TINE SA

13:30

Deretter tar vi debatten med innlederne.

14:30

Pause med kaffe og kaker

14:45

Ta samfunnsansvar. Nye måter å rekruttere ungdom på
v/Instruktør Egil Ove Wulvig, Nortura Forus

15:15

Flere lærlinger og økt politisk gjennomslag - Yrkesfag 2020
v/Prosjektleder Carl E. Rønneberg, NHO

15:30

Videreutdanning for fagarbeidere.
Eksempler fra Fagskole og Mesterbrev

16:00

Benstrekk

16:15

"Ferdigheter i et kunnskapssamfunn"
v/Skuespiller Frank Jørstad

17:00

Aperitiff og middag

