Workshop 1 – fler studenter vid Campus Norrköping
OBS: Frågan ”Hur tänker morgondagens studenter” saknade förslag
Hur kan vi på kort sikt få
fler studenter till
befintliga utbildningar
vid Campus Norrköping?

Utveckla
marknadsföringen av
utbildningarna

Utveckla innehållet i
befintliga utbildningar

Utveckla kommunen som
arbetsgivare

Utveckla
Norrköping som
studentstad

Enklare att komma in på
grund- och gymnasieskolor.
Sänka tröskeln

Nå ut i skolorna tidigare –
visa upp vad som finns på LiU

Integrera utbildningar typ
sjuksköterska med e-hälsainriktning

Karriäranställning.
Kommunens behov av
kompetensutveckling.
Fristående kurser.
Uppdragsutbildning.
Validering av kunskap.

Norrköpings kommun
fortsätta göra sig
attraktiv som
arbetsgivare. Det kan
locka studenter

Garantera barnomsorg som
matchar studentbehovet
under teori och VFU!

Knyt samman lokal
marknadsföring lyfta fram
goda exempel

Saknas någon utbildning?

Krav på
vidareutbildning/fortbildning
inom vård, skola, omsorg

Underlätta för
studenter med familj
som läser.

Öka övergångstalen. Fler
behöriga från gymnasiet.
Universitetet ut i
gymnasieskolorna.

”Jag måste söka till
Norrköping” därför att…

”Tänk bristyrken för sig”

Norrköpings kommun som
arbetsgivare?
Arbetsintegrerad utbildning,
uppdragsutbildningar

Bostadsgaranti?

Mer strukturerat
samarbete med
vuxenutbildningen och SFI

Knyt samman kommun och
LiU:s marknadsföring

Vidareutbildningar LiUkommun/region

Arbetsgaranti, sommarjobb,
med mera

Bostadsgaranti?

Arbeta aktivt med vuxna
målgrupper för att
attrahera till LiU

Fokus på lokal
marknadsföring

Individualisering av
studiegång. Samverkan
kommun-universitet

Fler och mer av fortbildning
och vidareutbildning för
färdiga, verksamma lärare
(pedagoger)

Gör Norrköping till
testbädd, samverka
med aktörer

Göra reklam att många får
jobb efter utbildning

Arbets- och
verksamhetsintegrerat

Digitalisering. Vi behöver
fokusera på att ligga i
framkant kring detta.

Mötesplatser där man
kan få väsnas.
Studiesociala ytor för
att hänga hänvisas till
parker ute.
Studiesociala villkor
viktiga! Bostad,
barnomsorg, etc.

Samarbete kommun,
universitet och region. Så
anställda kan läsa och
jobba.

Renodla Campus, ej
dubblerade utbildningar?

Utveckla flexibla
pedagogiska lösningar,
förena arbete med studier,
vetenskaplig grund

Förena arbete med studier,
kvalité.

Studentlivet

Visa och lyfta Campus

Svårt ibland att förstå
Linköpings universitet men
Campus Norrköping. Blir
förvirrat. Östgöta
universitetet.

Utveckla mer flexibla
pedagogiska utmaningar

Norrköpings kommun: Satsa
med på sina lärare, Lith
nämnd (?) för skolsamverkan
bra förebild

Studentdriven
verksamhet inom
ramen för utbildning

Bygga broar mellan
universitetet-högstadiet,
inte enbart universitetgymnasium

En väg in till LiU –
studentportalen

Halvera
utbildningsplatserna på
grundnivå på program med
”lågt” söktryck. Öka
andelen vidareutbildning i
stället.

Konkurrens mellan samma
program på olika orter.
Campus Norrköping kommer
ofta dåligt ut (?) (Reserver till
Linköping ofta antagna i
Norrköping)

Sänka hyran på
studentlägenheter

Koppla ihop det unika med
Campus Norrköping (E-hälsa, AI,
osv) med de utbildningar vi har
t.ex. inom vård. Ett unikt koncept
för Norrköping.

Lumica-projektet (Luminkprojektet?)

Undervisningens kvalité?

Infrastruktur, t.ex.
cykelvägar, cykelställ,
etc.

Använd influencers i
marknadsföringen

Basår på flera områden

Samverkan konkret
på tjänstemannanivå.
Fler dörröppnare i
praktiken.

Öka andelen disputerad
personal

