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Arenes strategi 2016–2020
VÄRDEN
• Öppet
samarbete
• Proaktiv
påverkan
• Värdesättande
av kompetens
*Grundar sig på Arenes rapport om strukturell utveckling (på finska):
http://arene.fi/fi/ammattikorkeakoulut/vaikuttavuus/rake-selvitys

VISION
Yrkeshögskolornas är en viktig del av
världens bästa högskoleväsendet*

UPPGIFT
• Arene tjänar yrkeshögskolorna genom att
skapa förutsättningar för
arbetslivsinriktad högskoleutbildning och
FUI-verksamhet
• Arene är en påverkare och
intressebevakare inom högskolepolitiken
• Arene är ett samarbetsforum och en
representant för yrkeshögskolefältet

Arenes strategi 2016–2020
Yrkeshögskolornas är en viktig del
av världens bästa högskoleväsendet
Strategiska mål
Synliggöra
yrkeshögskolornas
verksamhet och styrkor
Till yrkeshögskolornas
grundläggande uppgifter
hör att erbjuda
arbetslivsorienterat
profilerad
högskoleutbildning och
praktisk FUI-verksamhet
med regional inverkan.
Arene synliggör
resultaten av dessa
grundläggande uppgifter.

Stöda yrkeshögskolornas
roll som nydanare inom
arbets- och näringslivet

I samarbetet med
intressentgrupper
synliggör Arene
yrkeshögskolornas
kompetens samt deras
roll som främjare av
innovationsverksamhet
och företagande.

Främja
yrkeshögskolornas
verksamhetsförutsättningar

I egenskap av
intressebevakare
påverkar föreningen
utvecklingen av
yrkeshögskolornas
grundläggande uppgifter
och utbildningssystemet
på ett sätt som stöder
yrkeshögskolornas
verksamhet.

Förbättra yrkeshögskolornas
samarbete, bilda nätverk
och
främja internationalism som
en del av det europeiska
högskoleområdet
Arenes verksamhet stöder
yrkeshögskolornas
ömsesidiga
förtroendekapital,
samarbetsformer som
grundar sig på
gemensamma intressen
samt internationell
påverkan och engagemang.

Arenes strategi 2016–2020
PÅVERKAN OCH SAMARBETE
• Internt samarbete
• Högskolepolitisk
påverkan och samarbete
• Samarbete med arbetsoch näringslivet

• Internationellt
samarbete och påverkan
• Utbildningssamarbete
och samarbete med
forskningsinstitut
• Mediepåverkan

Arenes strategi 2016–2020
VISION
Yrkeshögskolornas är en viktig del
av världens bästa högskoleväsendet

ARENES STRATEGISKA MÅL

ÄNDRADE VERKSAMHETSFÖRUTSÄTTNINGAR
-

Strukturell utveckling
Omvälvning inom högskolefältet
Arbetslivets ändrade kompetensbehov
Ändrat lärande och lärarskap
Livslångt lärande
Ändrad resursföredelning och förtjänstlogik

- Digitalisering
- Internationalisering
och globala
förändringar
- Invandring
- Klimatförändring
- Befolkningsökning

• Synliggöra yrkeshögskolornas verksamhet och styrkor
• Förbättra yrkeshögskolornas samarbete, bilda nätverk och
främja internationalism som en del av det europeiska högskoleområdet
• Främja yrkeshögskolornas verksamhetsförutsättningar
• Stöda yrkeshögskolornas roll som nydanare inom arbets- och näringslivet

ARENES UPPGIFT

• Arene tjänar yrkeshögskolorna genom att skapa förutsättningar för arbetslivsinriktad högskoleutbildning och FUI-verksamhet
• Arene är en påverkare och intressebevakare inom högskolepolitiken
• Arene är ett samarbetsforum och en representant för yrkeshögskolefältet

ARENES VÄRDEN (framgångsfaktorer)
• Öppet samarbete
• Proaktiv påverkan
• Värdesättande av kompetens

PÅVERKAN OCH SAMARBETE
-

Internt samarbete
Högskolepolitisk påverkan och
samarbete
Samarbete med arbets- och
näringslivet
-

Internationellt samarbete och
påverkan
Utbildningssamarbete och
samarbete med
forskningsinstitut
Mediepåverkan
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