Kunnskap, samarbeid og tillit for bærekraft.
Hvordan rigge utdanningssystem og arbeidsliv for å nå målene?
5. februar 2020, kl. 15.00–16.30 | Det Akademiske Kvarter, Olav Kyrres gate 49, Bergen

PROGRAM
14.30–15.00:

Kaffe

15.00–15.05:
		

Bærekraftsmålene + fagbevegelsen = sant
Unio-leder Ragnhild Lied ønsker velkommen

15.05–15.45:

Utdanningssektorens rolle og ansvar i gjennomføringen av det grønne skiftet
Bærekraftsmålene representerer et vendepunkt. Måloppnåelse krever en annen
samfunnsutvikling, som igjen krever en annen kunnskap, handlingskompetanse og
kunnskapsformidling. Alle fag, alle nivå og samspill mellom fag utfordres. Hvordan jobbes
dette med i dag i utdanningssektoren – og hvordan må vi jobbe i fremtiden? Hva trenger
vi av nytt pensum, nye læringsmål og nye belønningssystemer?
Vi inviterer til samtale med blant andre:
•
•
•

15.45–16.25:

Kan den norske modellen sikre en rettferdig omstilling?
Fagbevegelsen er under press både i Europa og globalt, men er en sentral aktør for å
sikre at omstillingen til et bærekraftig samfunn og arbeidsliv skjer på en rettferdig måte.
Tillit, samarbeid, utjevning og tydelige linjer mellom utdannings-, arbeids- og
sosialpolitikken er viktige elementer i dette.
Hvordan kan fagbevegelsen komme sterkere på banen for å bidra til realiseringen av
bærekraftsmålene? Hva er arbeidsgivers rolle og ansvar? Må vi være både grønne og
solidariske for å få til det grønne skiftet?
Vi inviterer til samtale med blant andre:
•
•
•
•

16.25–16.30:

Marianne Presthus Heggen, Høgskolen på Vestlandet
Kristin Dæhli, nestleder i Forskerforbundet
Frank Bræin, leder av Pedagogstudentene

Roger Valhammer (Ap), byrådsleder i Bergen
Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet
Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør for kultur og utdanning i KS
Inger Marie Hagen, forsker i Fafo

Avsluttende kommentarer og veien videre

Meld deg på her!
Arrangementet gjennomføres av Unio, Utdanningsforbundet og Forskerforbundet, og er en del av Day Zero til den store
Bærekraftskonferansen i Bergen. Bærekraftskonferansen finner sted på UiB 5.–7. februar 2020.

