Addisco
Addisco ønsker å samarbeide med de aktørene som de
anser har det beste tilbudet innenfor de fag som etterspørres av deres målgruppe. Derfor har Addisco samarbeidet med Høyskolen Kristiania Nettstudier i mange år.

Vår primære målgruppe er medlemmer i Forbundet for
Ledelse og Teknikk (FLT). Gjennom en unik finansieringsordning kan medlemmer som er på tariffavtale få 			
finansiert kurs og studier. Gjennom mange år har vi nå
samarbeidet om å tilby etter- og videreutdanning, og
Høyskolen Kristiania Nettstudier har vært flinke til å revidere
og tilpasse kurs og studier basert på våre ønsker og behov, 		
			 sier Per Hegli.
Addisco har gjennom 13 år utviklet seg til å bli en betydelig aktør innenfor
etter- og videreutdanning. Hvert år får cirka 700 medlemmer kurstilbud gjennom Addisco og FLT.
– Hvorfor er videre- og etterutdanning viktig for bedrifter?
– Vårt samfunn er i sterk grad preget av raske endringer som påvirker arbeidslivet, og dette stiller stadig nye krav til vår kompetanse. Den teknologiske
utviklingen går stadig raskere og gjør arbeidslivet mer kunnskapsintensivt.
Videre forteller Per at det ikke lengre er slik at opplæring og utdanning hører
hjemme i barne- og ungdomsårene. Oppdatering av kunnskap er en forutsetning for å kunne fungere både i arbeids- og samfunnsliv.

For mange vil det også være aktuelt å gå opp et nytt løp i livet. En stor utfordring fremover vil være retten til selv å påvirke egen livskvalitet gjennom
egne valg av utdanning. Utviklingen krever at myndigheter, utdanningsinstitusjoner, bedrifter og den enkelte endrer sin måte å tenke opplæring på.
Konkurransesituasjonen, høyre kompetanse i avsetingsleddene og rekruttering
er alle variabler som påvirker at enhver bedrift må fokusere på kompetansebygging blant sine ansatte i alle ledd.
– Passer nettstudier for mennesker som allerede er i arbeid?
– Våre studenter har krevende jobber, de er etablerte og de har mange års
arbeidserfaring. Så ja, nettstudier i kombinasjon med helgesamlinger er den
pedagogiske modellen som passer best. De erfaringer som deltakerne besitter
må løftes opp og deles med andre kursdeltakere, og derigjennom bli en del av
kurset.
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