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Hva er NODE Eyde Women?  
 

NEW er et nettverk for kvinner i GCE NODE og NCE 
Eyde på Sørlandet. Vi jobber for å styrke kvinner i 
industrien, øke antall kvinner på alle nivå i operative 
stillinger, samt skape muligheter for nye 
generasjoner. I tillegg jobber vi for å vise frem 
Sørlandet som et attraktivt og spennende sted å bo, 
jobbe og drive industrivirksomhet.  
 
Pilarene i NEW er det å lære av hverandre og 
samhandle for å bli bedre, både for den enkelte, 
men også utenfor nettverkets rammer. 
 
Motivasjonen bak NEW er ønsket om like 
muligheter, å ta del i et fellesskap, etablere et 
nettverk og møte dyktige kvinner fra andre 
bedrifter, å bli tatt seriøst og å engasjere seg i 
fremtiden til egen bedrift og egen bransje, samt 
håpet om å adressere den skjeve kjønnsbalansen i 
operative stillinger og lederstillinger i industrien, og 
bidra til økt yrkes- og bransjestolthet.  

 
Vår visjon 
Vi skal styrke Sørlandet gjennom å styrke kvinner i 
industrien. 

 

Våre mål (Se forklaring av våre mål på s. 2-5) 
1. Styrke kvinner i industrien 
2. Øke antall kvinner i operative stillinger 
3. Skape muligheter for nye generasjoner 
4. Snu bildet av Sørlandet - også selvbildet 

 
Våre verdier 
Våre verdier forteller oss hvordan vi ønsker å jobbe 
sammen og på hvilken måte vi skal oppnå målene 
våre. Våre verdier er: 

- å dele 
- å endre 
- å løfte hverandre opp 
- å samarbeide 
- å ha det gøy 

 
Å dele betyr at vi deler av erfaring og kunnskap, og 
at vi ønsker å lære. Å ha det gøy, betyr at vi skal 
oppnå målene våre på en måte som inspirerer og 
motiverer. Når du er med på et av våre møter eller 
arrangementer, skal du dra hjem med et smil om 
munnen.  Å endre betyr at vi er fremoverlente og 

samles gjennom NEW ikke bare for hyggens skyld, 
men fordi vi ønsker å utgjøre en forskjell og være 
med å påvirke. Å løfte hverandre opp betyr at vi 
støtter og fremsnakker hverandre. Å samarbeide 
betyr at vi tilstreber åpen og direkte dialog og 
respekt for ulikheter, og samarbeid oss imellom, på 
tvers av bransjene og på Sørlandet generelt. 
 

Våre partnere 
Foruten alle medlemsbedriftene i GCE NODE og NCE 
Eyde som vi representerer, ønsker vi å samarbeide 
tett med Innovasjon Norge, Universitetet i Agder 
(UiA), kommunene og fylkeskommunene i Agder, 
samt andre partnere slik som STYRKE og 
Vitensenteret i Agder, for å gjøre landsdelen og 
utdannings- og jobbtilbudet i regionen mer 
attraktivt. 

 

Korte fakta om  
NODE Eyde Women (NEW) 
 

 NEW er et nettverk for kvinner i industrien på 
Sørlandet.  

 NEW jobber for å styrke kvinner i industrien, 
øke antall kvinner i operative stillinger, samt 
skape muligheter for nye generasjoner. I tillegg 
jobber vi for å vise frem Sørlandet som et 
attraktivt og spennende sted å bo, jobbe og 
drive industrivirksomhet.  

 NEW ble startet 17. april 2010 av Colleen 
Delane-Skibsrud og Helene Falch Fladmark. 

 NEW er et samarbeid mellom GCE NODE, en 
global teknologiklynge innen energi- og 
maritim industri på Sørlandet, og NCE Eyde, en 
klynge for prosessindustrien i samme region.  

 NEW har et styre bestående av 4 medlemmer 
fra GCE NODE og 4 medlemmer fra NCE Eyde. 
Styreleder er Gro Eide fra Elkem Technology, 
nestleder er Karoline Meidell fra MHWirth. 

 NEW har over 400 aktive medlemmer og fire 
prosjektgrupper. 

 Alle kvinnene som er aktive i NEWs styre og 
prosjektgrupper, er ansatt i bedrifter som 
tilhører ett av disse industrinettverkene.  

 Hver prosjektgruppe har ulike fokus og 
oppgaver. De aktive prosjektgruppene vi har 
pågående er NEW Faces, NEW 
Communications, NEW Mentor og NEW Arena.  
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Disse beskrivelsene av mål, virkemidler og tiltak 
må omsettes i konkrete handlingsplaner og 
ansvar for de ulike tiltakene må delegeres. 
 
 
Mål 1 – Kvinner i industrien, ”oss” 

Styrke kvinner i industrien 
Et godt mangfold  gir et forretningsmessig fortrinn. 
Vi ønsker derfor å styrke kvinner i industrien. 
Kompetansehevende tiltak som skaper muligheter 
for faglig utvikling og økt ansvar vil være helt 
sentralt. 
 
De viktigste virkemidlene for å lykkes er: 

 Tilby læring og kompetanseheving, bidra til økt 
lederkompetanse og bevissthet.  

 Dele beste praksis på tvers av bransjer. 

 Skape sosiale arenaer for uformell 
erfaringsdeling. 

 Vise frem kvinnene som våger. 

 Inspirere og motivere kvinner til å ta 
utfordringer. 

 Synliggjøre godene ved å være ansatt i 
industrien. 

 Å være et talerør som fremsnakker de gode 
eksemplene/talentene.  
 

Tiltakene som styret ønsker å prioritere er: 

 NEW Mentor, et mentorprogram på tvers av 
klyngene med deltagere av begge kjønn. 

 NEW Arena, bedriftsbesøk og kursing. 

 NEW Get Together, sosiale uformelle 
settinger. 

 Bootcamp/ ”assessment center” for ansatte i 
bedriftene, inkl. sove ute, invitere med media. 

 Kartlegge hvilken type kompetanse vi ønsker å 
fokusere på å styrke. 

 Identifisere internasjonale nettverk som kan 
bidra til økt inspirasjon og innovasjon  
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Disse beskrivelsene av mål, virkemidler og tiltak 
må omsettes i konkrete handlingsplaner og 
ansvar for de ulike tiltakene må delegeres. 
 
 
Mål 2 – Kvinner i bedriftene 

Øke antall kvinner i  
operative stillinger, på alle nivå 
Det er flere og flere kvinner som søker seg til 
industrien. Det er veldig positivt. Samtidig er det 
fortsatt få som går inn i operative driftsstillinger, 
enten det er på ledernivå eller operatørnivå. Dette 
ønsker vi å endre.  
 
De viktigste virkemidlene for å lykkes er: 

 Synliggjøre kvinnelige forbilder i industrien og 
vise frem mulighetene. Fortelle gode historier i 
media om kvinner i operative stillinger som 
lykkes og trives. 

 Bygge ned barrierer for kvinner i industrien. 

 Bevisstgjøring rundt bevisst og ubevisst 
forskjellsbehandling. 

 Kompetansehevende tiltak som skaper 
muligheter for faglig utvikling og økt ansvar. 

 Målrettet arbeid for å tiltrekke seg kvinnelige 
talenter. Identifisere dyktige kvinner som 
ønsker ansvar. Direkte og systematisk 
oppfølging av kvinner i egne bedrifter. 
 

Tiltakene som styret ønsker å prioritere er: 

 Operative kurs eller treninger, eller 
traineeopplegg. NEW Trainee på tvers av 
bedriftene. 

 Kompetanseheving gjennom Innovasjon 
Norge. 

 Standard for måling og rapportering; stjele 
beste praksis (eks. GE), bruke klyngene til å 
forankre fellesstandard på tvers av alle 
bedriftene. 

 Standardtekst om NEW i bedriftenes 
årsrapport. 
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Disse beskrivelsene av mål, virkemidler og tiltak 
må omsettes i konkrete handlingsplaner og 
ansvar for de ulike tiltakene må delegeres. 
 
Mål 3 – Neste generasjon  

Skape muligheter for  
nye generasjoner 
Det er viktig at vi klarer å dyrke frem talentene 
våre og løfte opp de som skal drive regionen og 
bransjene våre videre. 
 
I å skape muligheter for nye generasjoner, legger vi 
flere ting; 

1. Rekruttering og mobilisering av talenter. 
2. Skape gode holdninger blant nye 

generasjoner rundt kjønnsroller. 
3. Være en ”tradisjonskiller”. 
4. Bygge ned myter. 

 
For å løse dagens og fremtidens utfordringer innen 
klima og miljø, samt skape bærekraftige 
arbeidsplasser i regionen, er vi avhengig av 
rekruttering til våre bedrifter, teknologiutvikling og 
nytenkning. Da må industribedriftene våre være 
attraktive arbeidsgivere. 
 
Samtidig, for at kvinner og menn skal ha like 
muligheter i fremtiden, må vi adressere noen av de 
underliggende strukturene som preger vår kultur, 
slik at det er mulig å skape balanse mellom jobb og 
fritid, og kombinere lederansvar og familieliv.  
 
De viktigste virkemidlene for å lykkes er: 

 Å lytte til, møte og invitere unge inn i våre 
fora. 

 Anerkjenne våre talenter gjennom priser og 
utmerkelser. 

 Å vise at vi jobber med mennesker, også i 
industrien. 

 

Tiltakene som styret ønsker å prioritere er: 

 NEW Faces sine skolebesøk til 9. klasser i 
Agderfylkene. 

 NEW Roadshow; en NEW-turné i NEW-bil til 
videregående skoler i Agder, med 
musikk/band av ansatte, egen NEW-sang, 
lokale medier invitert med langs ruta og NEW-
merchandise utdelt. 

 Nominere kandidater til priser; kartlegge 
aktuelle prisutdelinger og legge til i årshjulet. 

Lage artikkel om at vi jakter talenter, og ha en 
”call for action” på Facebook. 
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Disse beskrivelsene av mål, virkemidler og tiltak 
må omsettes i konkrete handlingsplaner og 
ansvar for de ulike tiltakene må delegeres. 
 
Mål 4 – Samfunnet generelt 

Snu bildet av Sørlandet  
– også selvbildet 
Vi ønsker å endre vårt eget bilde og andres 
oppfatning av Sørlandet, og vise frem Sørlandet 
som: 

 Et attraktivt sted å bo. 

 En innovasjonsmotor. 

 Vertskap for et bredt og aktivt internasjonalt 
næringsliv. 

 
De viktigste virkemidlene for å lykkes er: 

 Bedre forstå hvordan vi på Sørlandet egentlig 
oppfattes og bli enige om hvordan vi ønsker at 
Sørlandet skal oppfattes. 

 Standardisere og drifte 
kommunikasjonsprosesser og –verktøy. 

 Styrke bedriftenes kompetanse og evne til å 
fortelle de gode historiene.  
 

Tiltakene som styret ønsker å prioritere er: 

 Informasjon om NEW i bedriftenes 
årsrapporter. 

 NEW-kontakt i hver bedrift. Definere 
forventninger til personen og hva personen får 
fra oss.  

 Artikkelmal som alle bedriftene kan fylle ut, 
som resulterer i mediesak og/eller nettsak på 
NEW sine nettsider og Facebook. Starte med 
bedriftene som er representert i styret, 
deretter de som er i gruppene og deretter alle. 

 Kommunikasjon; vi må gjennom proaktiv 
deling av historier, fakta og eksempler skape 
et riktigere og mer tiltrekkende bilde av 
Sørlandet som region. Vi må bruke media og 
egne kommunikasjonskanaler og arenaer til å 
formidle suksesshistorier. 
 

 

 


