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FjoråretsFjoråretsFjoråretsFjorårets 4 4 4 4 viktigsteviktigsteviktigsteviktigste aktiviteteraktiviteteraktiviteteraktiviteter
1. Gruppa har vore medverkande i å tilretteleggje

geomatikkbransjen sin stand ved utdanningsmessa  i 
Trondheim 2016.

2. 2  samlingar ved Geomatikkdagane i Ålesund, ei med 
fokus på utdanning og ei med fokus på forsking.

3. Utlysing og utdeling av prisar for beste Bacheloroppgåve
og beste Masteroppgåve.
Spalte i Posisjon om doktorgradsstudentar og kva dei driv 

med.
4.      Oversikt over geomatikkstudentar: Gruppa har ansvaret 

for å samle inn og føre oversikt over kor mange 
Geomatikkstudentar det er ved ulike undervisings-
institusjonar i Noreg.



DeDeDeDe viktigsteviktigsteviktigsteviktigste 4 4 4 4 planlagteplanlagteplanlagteplanlagte aktiviteteraktiviteteraktiviteteraktiviteter
1. Sikre framtidas fagmiljø for geomatikk: I Sverige brukar 

dei ein viss % av «Geovekstmidlar» til forsking/utdanning. 
Er dette mogeleg å få til i Norge?  UF-gruppa lagar innspel
til Geovekst-forum

2. Fagseminar for studentar på tvers av utdannings-
institusjonane: Forslag om å leggje i forkant eller 
etterkant av Geodesidagane

3.       Få med studentane: 
• Framleis 15 friplassar på Geomatikkdagane
• Foreslår å prøve noko liknande på Stikningskonferansen og Den 

kloke tegning
• Eigen «stand» for studentar ved Geomatikkdagane?

4.     Nasjonal geodatastrategi: UF-gruppa lagar notat til 
Geodatarådet i samband med nasjonal 
geodatastrategi. Fokus på utdanning og forsking.

Rekruttering og profilering (RePro)

Er det aktuelt for UF-gruppa å overta oppgavene til RePro?
GB er interessert i å styrke satsingen ved at UF-gruppa overtar 
ansvaret og styringen av prosjektmidler. 



Utdanningsstatistikk for 2016

<Her kommer årets statistikk slik den er pr 23.1.2017>



Budsjett for faggruppen
Inntekter

50.000

Utgifter

• Gjennomføre studentsamling i tilknytning til 
Geodesidagene ( ikke inkludert deltakelse på den 
ordinære konferansen): 15 studenter a kr 700 = 10.500,-

• Evt deltakelse for inntil 5 studenter på Geodesidagene = 
17.000,-

• Reise til møte i UF-gruppa for medlemmer: 5.000,-

• Gjennomføring av fysisk møte en gang i året på 
hotell/konferansesenter = ca 5.000

• Kompetanseheving/kurs for medlemmer i UF-gruppa = 
10.000

• Engasjere phd til å sensurere Årets beste 
geomatikkoppgaver: 8.000,-

• Disponibel pott; 12.000,-



Er det samarbeid med andre fagmiljø / 
organisasjoner?

• Ikke som faggruppe, men gruppa er representert ved 
medlemmene i ulike relevante fora/organisasjoner



Samarbeid med GeoForum sentralt
Sekretariatet skal ha oversikt over kompetansen i 
faggruppene slik at denne kan nyttes til GeoForums beste.

• Hvordan kan sekretariatet være bindeledd mellom
lokalavdelingene og faggruppene?

• Sørge for oppdatert info på hjemmesidene

• Hva kan sekretariatet gjøre for å synlliggjøre faggruppene
og deres arbeid?

• Ivareta sekretærfunksjon

• Sørge for oppdatert info på hjemmesidene


