LINK – Senter for læring og utdanning

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI
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STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON VED LINK
LINK har som en sentral oppgave med å koordinere og synliggjøre
informasjon om pågående aktiviteter relevant for universitetspedagogisk
kompetanseutvikling, utdanningskvalitetsarbeid, undervisning og læring.
Gjennom kurs, rådgivning og et mangfold av formidlingsmåter av forskning,
utdanning og innovasjon skal vi i dialog med våre samarbeidspartnere
bidra til et høyt kompetansenivå på UiO og ellers i samfunnet.
LINKs kommunikasjonsstrategi skal brukes til å realisere LINKs mandat
og Strategi 2025, og være knyttet til UiOs Strategi 2030. Slik inngår
kommunikasjon i arbeidet med å gjøre LINK synlig som en pådriver for
ny kunnskapsspredning. I tillegg til at LINK er en samarbeidspartner
for enheter og miljøer som jobber med å videreutvikle undervisningen,
utdanningene og studentenes helhetlige læringsmiljø - der fysiske, digitale
og medierike omgivelser er sett i sammenheng.
Kommunikasjonsstrategien vil bli evaluert og revidert hvert tredje år.
Strategien følges opp av tiltaksplan som revideres hvert tredje år, med
nødvendige årlige justeringer.

LINKs kommunikasjonsstrategi skal bidra til å

*

styrke kvalitetsutviklingsarbeid for utdanningene ved UiO og synliggjøre
LINKs støtte til arbeidet

*

styrke samhandling og dialog med LINKs samarbeidspartnere internt ved
UiO, nasjonalt og internasjonalt

*

styrke dialog og samarbeid mellom studenter og ansatte i utdannings- og
læringsmiljøspørsmål

*
*

opprettholde LINKs gode omdømme
rekruttere høyt kvalifiserte medarbeidere og praksisstudenter til
senteret
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Hvem vil vi nå?
Aktuelle målgrupper vi ønsker å nå:

Primærmålgruppe

*
*

utdanningsledere og undervisere på UiO

*

ansatte ved UiOs støtteenheter med funksjoner innen utdanning og
læringsmiljø

UiO studenter og relevante studentansatte ved studentorganisasjoner og
foreninger

Sekundærmålgruppe

*
*
*
*
*

utdanningsengasjerte nettverk og ildsjeler på nasjonalt og internasjonalt plan
utdanningsengasjerte forskere
SiO
politikere og beslutningstakere i offentlig forvaltning
arbeidsliv

Prinsipper for kommunikasjon ved LINK
Til grunn for denne strategien ligger Statens kommunikasjonspolitikk. Den gjelder for
alle statlige virksomheter og har følgende hovedprinsipper for god kommunikasjon:
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*
*

åpenhet – åpen, tydelig og tilgjengelig kommunikasjon i klart språk

*
*
*

nå alle – relevant informasjon når fram til alle berørte parter

medvirkning – berørte parter skal tas med på råd og involveres i å skape
innhold

aktiv – informasjon om rettigheter, plikter og muligheter skal gis aktivt og i tide
helhet – kommunikasjon skal oppleves som enhetlig og samordnet
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Kommunikasjon er alle ansattes ansvar og følger statens linjeprinsipp. I dette ligger:

*

at senterets kommunikasjonsrådgiver har det overordnede faglige ansvaret
for utvikling og iverksetting av senterets strategi knyttet til kommunikasjon

*

at ledere på alle nivåer har løpende ansvar for den daglige kommunikasjonen
internt og eksternt

*
*

at formidling inngår i de vitenskapelig ansattes oppgaver
at alle medarbeidere har ansvar for å dele kunnskap og informasjon med
kolleger, studenter og faglige nettverk og for å holde seg informert og
oppdatert

Kanalstrategi
Digitale kanaler

*

*
*
*
*

Websider
›

Arrangementer

›

Aktuelt

› Egne tematiske webområder
Nyhetsbrev
E-post
Teams
YouTube

Fysiske kanaler
Kommunikasjon I UiOs og eksterne fysiske nettverk: UK, PIN, PA, LMU,
SKITU, FUN, osv.

*
*
*
*

Dialog med ansatte og samarbeidspartnere
Aktiviteter som kurs og arrangementer
Oppslagstavler på campus

Organisering
Kommunikasjonsgruppen består av fem LINK-ansatte, ledet av kommunikasjonsrådgiver som skal sørge for planer og fremdrift i kommunikasjonsarbeidet i perioden 2022
og 2025. Når behovet melder seg, legger teamet til rette for involvering av andre i
senteret, og bidra til samarbeid med og trekke veksler på andre støtteressurser på UiO
eller utenfor. Teamleder involverer LINK-ledelsen i utviklingen og gjennomføringen av
kommunikasjonsarbeidet når nødvendig.
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VEDLEGG TIL STRATEGIEN
Tiltaksplan
For å styrke kommunikasjonsutveksling og nå LINKs strategimålene, skal kommunikasjonsgruppen iverksette følgende tiltak:

Strategisk overordnet kommunikasjon

*

Vi skal bistå LINKs ansatte med å
›

forenkle informasjon om tilgjengelige tjenester og ressurser på egne
områder

›

sette dagsaktuelle temaer på agenda og synligjøre viktige for hele UiO
satsinger

›

informere om arenaer med stort potensial for kunnskaps- og
erfaringsutveksling

›

skape rammer for samhandling som sparer LINK ressurser

›

*
*
*
*

informere om kravfornyelser og siste trender innenfor kommunikasjon på
UiO
Vi skal være konsekvente i bruk av LINKs visuelle profil og logo til bruk i profileringsartikler, produksjoner, presentasjoner og skilting kommunikasjon som
Word, PPP, osv.
Vi skal videreutvikle LINKs visuelle profil og logo etter behov
Vi skal fortsette å jobbe for LINKs omdømmebygging
Vi skal kontinuerlig bygge ut LINKs nettverk og være utforskende i vår
samhandling med andre

Språklig kompetanse
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*
*

Vi skal bruke klart språk i all vår kommunikasjon

*

Vi skal bli kvitt stammespråk og unødvendig komplisert terminologi I vår
eksterne kommunikasjon

*
*

Vi skal opprettholde et gjenkjennbart kommunikasjonsmønster

Vi skal sørge for inkluderende, imøtekommende og brobyggende tone I vår
kommunikasjon

Vi skal øke engelskspråklig kommunikasjon I vår ekstern kommunikasjon
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Organisasjonsutvikling

*

Vi skal drive frem prosesser som forbedrer intern kommunikasjon for
studenter og ansatte

*

Vi skal initiere samhandlingsarena der vi identifiserer behov for det

Ansatt- og studentkommunikasjon

*
*

Vi skal sørge for god profilering av LINKs kurs og arrangementer

*
*

Vi skal trekke inn relevante student- og ansattgrupper I våre arrangementer

*

Vi skal øke samhandling med sentrale og lokale kommunikasjonsnettverk for å
dele relevant informasjon på en effektiv måte

Vi skal evaluere og videreutvikle kurs og arrangementer selvstendig og I lag
med andre

Vi skal kontakte relevante student- og ansattgrupper med egne sosiale-mediekanaler med forespørsler om å dele relevant informasjon

Medieinnsalg av store strategiske prosjekter
Vi skal øke vårt fokus på medieinnsalg for prosjekter med stor allmenn verdi. Medieinnsalg har omdømmedrivende effekt, samtidig som det bidrar til økt kunnskap hos
målgruppene om LINKs verdiskapende virksomhet og ressursutvikling

Digitale kanaler

*

Vi skal styrke og tydeliggjøre arbeidet med websider og gjøre dem anvendbare
for lesere

*

Vi skal sørge for helhetlig oppdatering og videreutvikling av LINKs nettsider
og arbeidsområder

*

Vi skal kontinuerlig utbedre “For ansatte”-områder og referere til dem i vår
dialog med aktuelle miljøer, for eksempel veiviser for produksjonsteamet, osv.

*

Vi skal oppdatere webområder med relevante visuelle uttrykk som bilder og
tekstet videomateriell

*

Vi skal vedlikeholde og bruke vår YouTube-kanal til oppbevaring av oppdaterte
videoer

*

Vi skal utarbeide prioritert forslag til utvikling og bruk av kommunikasjonskanaler utover nettsider høsten 2023. Til forslaget må det inngå en klar ressursestimering, samt en vurdering av mulige kommunikasjonsgevinster. Kanalen(e) skal etableres våren 2024. Valgte kommunikasjonskanal(er) må være
bærekraftige i forhold til ressurser som er tilgjengelig.
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Oppfølging
Oppfølging av tiltaksplanen bidrar til evaluering av LINKs kommunikasjonsarbeid med
formål om å utbedre og effektivisere måten vi formidler informasjon på.

*
*

Vi skal etablere periodisk måling av vår tilstedeværelse på nett

*

Vi skal måle kommunikasjon årlig og dele nøkkeltall med organisasjonen. Vi
skal ta i bruk AMECs måleverktøy for kommunikasjon, basert på de sju reviderte Barcelona-prinsippene.

Vi skal gjennomføre en omverden-undersøkelse for å utarbeide mer
presis interessentoversikt, og systematisere kontakten med LINKs
primærmålgrupper

Tiltaksplanen vil bli nærmere spesifisert med tidsplan, og skal ses i sammenheng med
årsplanen.
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