Oslo kommune
Oslo kommune er opptatt av at deres ansatte skal ha
mulighet til å videre- og etterutdanne seg, derfor ble
samarbeidet med Høyskolen Kristiania Nettstudier et
naturlig valg. Valget ble en løsning med enkelte ettermiddagssamlinger, kombinert med egne studier via nettet,
forteller Mari Lorentzen.
– Gjennom Høyskolen Kristiania Nettstudier fikk vi en kombinasjon av nettstudier og samlinger. Med vår tidligere samarbeidspartner var studiet lagt opp kun med samlinger, noe som
ikke passet like godt for alle ansatte i Oslo kommune. Valget
falt på en løsning med enkelte ettermiddagssamlinger, kombinert med egne studier via nettet, forteller Mari Lorentzen.  
Viktig med kompetanse
Videre forteller Lorentzen at et godt tilbud for videre- og etterutdanning gir
inspirerte medarbeidere, noe Oslo kommune er opptatt av.  
– I flere og flere stillinger i kommunene, etterspørres det høyere utdanning.
Mulighet for faglig vekst som bidrar til å gjøre det interessant å jobbe i kommunen eller forbli i kommunen er viktig. Dagens arbeidsliv er stadig i endring,
noe også medarbeiderne føler.  
– Kompetanseøkning er stadig viktigere blant bedrifter. Hvorfor tror du
det er slik?
– De fleste stillinger i Oslo kommune krever at man har god kompetanse i
bunn. Derfor er det viktig at de ansatte har et godt og variert tilbud. Studentene er midtpunktet når vi ønsker å heve kompetansen innen administrasjon
og ledelse hos medarbeidere i Oslo kommune. Derfor er det viktig å ivareta
deres tilbakemeldinger på hvordan de har opplevd studiet slik at begge parter
kan tilpasse studiet best mulig, forteller hun.  

Fleksibelt
Nettstudier er helt perfekt for mennesker som er i jobb og som er rimelig velstruktuerte, mener Mari. Og det som er fint er at studenten selv kan velge når
de vil studere.  
– Skulle man være forhindret fra å møte til en samling, kan man finne alt på
nettsidene. Man kan også diskutere med andre studenter og få veiledning fra
faglærer eller en veileder. Kombinasjonen mellom nett og samlinger gir
fleksibilitet for hver enkelt.  
– Hvordan er samarbeidet mellom dere og Høyskolen Kristiania Nettstudier?
– Vi har et meget godt samarbeid med våre kontaktpersoner, noe vi har hatt
fra første stund. De er veldig fleksible i forhold til fag og hvordan vi har satt
sammen studiet. For oss er det viktig med en
samarbeispartner som har fokuset på studentene, noe vi mener Høyskolen
Kristiania Nettstudier har.
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