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– inklusjon og flertydighet

– David mot Goliat

– verden er flat!

– rocker Justervesenet

Leder av Natur og
Ungdom, med tidligere
erfaring fra Bellona og
Norsk vindkraftforening.
Kunnskapsrik miljøverner som tør å tale
oljeindustrien midt imot.
Profilerer miljøbevegelsen i kampen for
vindkraft, for biologisk
mangfold, mot oljeboring i Nord-Norge, for
kortreist mat og for mer
støtte til fornybar energi.

Administrerende
direktør i Abelia, en
organisasjon for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO, med
fortid som politisk
wonderboy og direktør i
Statoil. Opptatt av globalisering, innovasjon,
forskning, miljø, energi,
ledelse, politikk, dataspill, rødvin og fotball.
Paul er hot spot for alle
som opererer i grenselandet mellom teknologi
og tjenesteproduksjon.

Helt, og programleder
for Newton. Har tidligere
jobbet som reporter i
NRK P3, bl.a. med
Urørt. Solveig har en
unik evne til å formidle
avansert vitenskap på
en tydelig, visuell og
levende måte.

– ain’t no mountain high
enough

- ja takk begge deler

Professor ved Institutt
for tverrfaglige kulturstudier, NTNU. Hun jobber
for tiden med forskningsprosjektet Professionalism and pragmatism?
The management of environmental knowledge
and interdisciplinarity in
consulting companies.
Tidligere prosjekter
omfatter bl.a. Learning
from transdisciplinarity.
Gender and ICT as windows to understanding
management of knowledge”, og Farvel til
gutterommet? Kjønn og
yrkeskultur i kunnskapsintensive IKT-yrker i
Norge, Malaysia og
California.

– solnedganger kan ikke
spises som drops
Seniorforsker v/SINTEF
Teknologi og Samfunn –
innovasjon og virksomhetsutvikling. Trond er
en klippe i forskning
og evalueringer av
utdanningspolitikk og
tiltak i skolesektoren;
Kunnskapsløftet,
utdannings- og yrkesrådgivning, leksehjelp
og bevisste utdanningsvalg er noen eksempler
på prosjekter og temaer
Trond har evaluert.

Leder av Det nasjonale
fakultetsmøtet for
realfag, og professor i
fysikalsk kjemi. Bjørn
kjenner moderskipet i
det norske teknologiuniverset, NTNU, hvor
han både er dekan ved
Fakultet for naturvitenskap og teknologi, og
professor i fysikalsk
kjemi. Hvis du har
spørsmål angående
Non-equilibrium
molecular-dynamics
simulation, kan du
spørre Bjørn. Selv er
han imidlertid veldig
ekvilibrert; han har
klatret Store Skagastølstind og Stetind.

– drømmen er dagens
svar på morgendagens
spørsmål

I tenketanken bidrar
Vivian med kompetanse
på tverrfaglighet, kjønn,
og utdanningsvalg i et
internasjonalt perspektiv. Inklusjon og flertydighet er Vivians credo,
og utfordrer RENATE til
å ta utgangspunkt i de
som lykkes, når nye
rekrutteringstiltak skal
meisles ut.

I tenketanken bidrar
Ingeborg med engasjement og kompetanse på
klimapolitikk. Ærlighet,
ryggrad og mot er
Ingeborgs kjennetegn i
våre øyne, en uvurderlig
medspiller for RENATE
som jobber for at flere
ungdommer skal skaffe
seg realfagskompetanse
for å redde verden.

I tenketanken bidrar
Paul med fremtidsvisjoner som at jorda er flat
og teknologi som forebyggende helsearbeid.
Paul bidrar til at
RENATE ikke tenker
reproduksjon men
innovasjon; slik at vi
virkelig kan satse på
det vi ikke vet for en
ukjent virkelighet.

Med sin væremåte
river Solveig ned skillet
mellom lek og lærd, og
fjerner for alltid stempelet nerd fra de som
lurer på hvordan verden
henger sammen.
I tenketanken bidrar
Solveig med kreativitet,
hun kan lære RENATE
å lage smågodt av
gråstein, og har bl.a.
hjulpet oss med utviklingen av vår egen
CV-test for ungdom.

I tenketanken bidrar
Trond med erfaringens
tyngde, og selv om han
også er forfatter av
science fiction litteratur
stoler RENATE fullt og
helt på hans beskrivelse
av virkeligheten i
utdannings Norge.

I tenketanken bidrar
Bjørn med kompetanse
på strategisk brobygging. Tanken med Bjørn
er å gi RENATE et
realfaglig anker når vi
skal sette kurs mot nye
høyder.

Seniorrådgiver i NITO,
jobber med fag, utdanningspolitikk og karriereveiledning. NITO har
markert seg med stort
engasjement i miljøsaken, og jobber for å
styrke satsingen på
grønne utdanninger.
NITO er partner i det
internasjonale prosjektet
Future climateengeneering solutions.
I tenketanken bidrar
Marianne som levende
eksempel på at ingeniører både er politisk
bevisste mennesker og
har stilige klær. Som
kvinnelig ingeniør vet
dessuten Marianne ting
om kjønn og ingeniørfag
som er nyttig for
RENATEs arbeid med å
rekruttere flere jenter til
realfaglige utdanninger.

Politisk rådgiver i
TEKNA, jobber med
rekruttering og utdanningspolitikk, og sitter i
Nasjonalt forum for realfag. TEKNA er særlig
opptatt av forskerrekruttering, og etterlyser økt
satsing på stipendiatstillinger i realfag og teknologi. TEKNA leder også
en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet, som skal
vurdere forskningens
handlingsrom i Norge.
I tenketanken bidrar
Cathrine med kompetanse og innsikt i det å
bygge nettverk mellom
fag og politikk. Hun er
også opptatt av å etablere alternative læringsarenaer for realfag og
hjelper RENATE i
arbeidet med å tenke
utenfor boksen.
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