
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Overordnet 
2017 har vært et år med mange aktiviteter for UWC Norge. Vi har fortsatt å jobbe etter de tre 
hovedmålene som ble satt i 2015:  
 

1. Rekruttering: UWC skal være et kjent tilbud og elevmassen skal gjenspeile massen i 
befolkningen 

2. Nettverk: Vi skal skape tilhørighet og engasjement på tvers av generasjoner 
3. Sunn økonomi: UWC skal øke inntekter og gi mulighet til alle 

 
I år fikk vi 150 søkere, hvor 109 søkere var jenter og 41 søkere var gutter. Søkertallet er litt høyere enn 
året før. Det var søkere fra alle fylker, bortsett fra Nord-Trøndelag. Til neste år vil det bli satt inn ekstra 
innsats på markedsføring i de fylkene med lave søkertall. Det er 40 kandidater som fikk plass hvor det 
var 26 jenter og 14 gutter (65- 35 i prosent).  
 
UWC Norge har arbeidet systematisk med å øke synligheten i samfunnet, både gjennom  media og 
sosiale medier. I 2017 har UWC Norge fått mye god PR med 20 oppslag i lokalmedia om de nye 
elevene.  
 
Det har blitt arrangert en rekke samlinger for alumni og samarbeidspartnere i løpet av året. For andre 
gang ble det arrangert avslutningsseremoni for avgangselever og sommerfest for alumni og venner av 
UWC, på Foreningen Nordens vakre herregård i Oslo. UWC-dagen 21.september ble markert med ti 
korte foredrag på Kulturhuset i Oslo, og i desember gikk det tradisjonsrike julebordet av stabelen. 
Regionale koordinatorer har arrangert sosiale sammenkomster i Bergen, Trondheim og Tromsø.  
 
UWC Norge har hatt en noe krevende økonomisk situasjon i 2017, hovedsakelig grunnet svekket 
kronekurs som har gjort skolepengene dyrere enn forventet. Vi mottok en ekstrabevilgning fra staten 
på 3,2 millioner kroner i 2017, og denne ble i sin helhet brukt til å redusere egenandelen for elevene 
fra 70 000 kroner i 2016 til 30 000 kroner i 2017.  Ekstrabevilgningen har således ikke påvirket UWC 
Norge sin økonomi. Resultatet for 2017 er xx (ikke tilgjengelig i skrivende stund).  
 
Høsten 2017 ble det ansatt ny organisasjonssekretær i UWC Norge. Ann Charlott Wardle startet i 
stillingen 1.1.2018 og vil bemanne kontoret på Tøyen på heltid. Styret ønsker Ann Charlott hjertelig 
velkommen til organisasjonen. Samtidig ønsker vi å takke Kari Anne T. Paust for jobben hun har gjort 
som organisasjonssekretær i 12 år.  
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2 Organisasjon 

Etter årsmøtet 18. februar 2017 har Nasjonalkomitéen bestått av følgende medlemmer: 

VERV NAVN TILLEGGSVERV 
Leder Elizabeth Sellevold Medlem av UWC RCNs råd  
Nestleder Else Margrete Rafoss Medlem av 

nominasjonskomitéen 
Økonomiansvarlig Thomas Nyheim  
Økonomiansvarlig vara Charlotte Kragerud  
Elevansvarlig Johanne Houge Medlem av 

nominasjonskomitéen 
Elevansvarlig vara Maren Grindstad  
Nettverk 
(hovedansvarlig) 

Lina Tordsson  

Nettverk vara Kristoffer Fretland 
Øygarden 

 

Nettverk  Hallvard Vigrestad  

Nettverk  Synnøve Lill Paulen  

Foreldrerepresentant Per Bratterud  
Foreldrerepresentant vara Sverre Gylseth  
Kommunikasjon  
(hovedansvarlig) 

Kaia Tetlie  

Kommunikasjon vara Mustak M. Rahman   

Kommunikasjon  Stål Ulvin Garberg  

Kommunikasjon  Sjur Hamre  

Kommunikasjon  Katrine Amlie   

Fundraising Gunnar Solem  

Myndighetsansvarlig  Espen Stedje Styreleder i Utviklingsstiftelsen 
pr. 16. august 2016 
Vara styremedlem UWC RCN 

Styremedlem med 
spesialkompetanse 

Ivar Lund-Mathiesen Styremedlem UWC RCN 
(og personlig medlem av UWC 
RCNs råd) 

Styremedlem med 
spesialkompetanse 

Pål Brynsrud 
 

Medlem av UWC International 
Board 
Leder av UWC International 
Nominations & Governance 
Committee 
Medlem av UWC RCNs råd 
Leder UWC RCNs valgkomité  
 

Vara styremedlem med 
spesialkompetanse 

Gunnar Heiberg  Styremedlem i 
Utviklingsstiftelsen 

Vara styremedlem med 
spesialkompetanse 

Kirsten Hammelbo 
 

 

2. vara elevansvarlig Kaia Tetlie  

3 Kontoret 
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Kontoret har blitt betjent av Kari Anne T. Paust, som har jobbet som organisasjonssekretær i 80 
prosent stilling siden 2006. Fra 1.1.2018 overtar Ann Charlott Wardle stillingen som 
organisasjonssekretær i 100 prosent stilling.  
 
UWC Norge har kontorlokaler i Frivillighetshuset på Tøyen. Kontorets vesentlige funksjon er å stå for 
den daglige driften og å være et koordinerende ledd for søkere, nåværende og tidligere elever, 
foreldre, skolene, Lånekassen og Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU). Kontoret besvarer 
også mange henvendelser om UWC generelt og har ansvaret for regnskapene til både 
Nasjonalkomitéen og Utviklingsstiftelsen. 
 
Kontoret ansees som helt essensielt i driften av UWC Norge. Driften finansieres av UWC  
Norge, som også er arbeidsgiver til organisasjonssekretæren.  
 
Organisasjonssekretæren har en sentral rolle for videreføring av informasjon og kunnskap, både 
historisk og praktisk, når det foregår skifte av styremedlemmer. Hun har bidratt aktivt i 
arbeidsutvalget og i forskjellige arbeidsgrupper. 
 

4 Leder 
Organisasjon, ledelse og økonomi 
Organisasjonen har gjort et godt arbeid i 2017. De frivillige har lagt ned mange timers innsats innenfor 
områdene økonomi, markedsføring, nominasjon av elever, nettverksarbeid, samarbeid med UWC RCN 
og myndighetskontakt. Arbeidet i grupper fungerer godt. I 2017 har UWC Norge arbeidet for å utvikle 
et nytt system for medlemsdatabasen. 
 
Styret satte ned et ansettelsesutvalg som høsten 2017 gjennomførte en omfattende 
rekrutteringsprosess for å ansette en ny organisasjonssekretær. Utvalget besto av Elizabeth Sellevold, 
Else M. Rafoss, Ivar Lund-mathiesen og Kaia Tetlie. Det kom inn 50 godt kvalifiserte søkere, hvorav 10 
ble innkalt til intervju.  
 
Det var gledelig at ekstrabevilgningen på statsbudsjettet for 2017 også er videreført for 2018.  
  
Ekstern kontakt 
Leder har i 2017 hatt utstrakt kontakt med UWC RCN, andre UWC-skoler, nordiske nasjonalkomitéer 
og UWC International Office, og deltatt på Nordisk møte og Council møte. Leder ble i 2017 valgt inn i 
Commitee of National Committees som en av tre representanter fra den europeiske region. 
 
UWC Norge samarbeider godt med SIU på områdene utvelgelse, markedsføring og økonomi. I 2017 ble 
en ny samarbeidsavtale inngått.  
 

Virksomheten 

Det har vært avholdt ni ordinære møter i Nasjonalkomitéen. Nasjonalkomitéen har hatt stor aktivitet 
på mange områder mellom styremøtene. Disse beskrives nærmere under de enkelte ansvarsområder. 
Spesielle aktiviteter for 2017 er omtalt under pkt. 14. 
 

5 Arbeidsutvalget  
Arbeidsutvalget består av leder, nestleder, organisasjonssekretæren samt to til fire andre 
styremedlemmer. I 2017 har arbeidsutvalget bestått av Elizabeth Sellevold, Else Margrete Rafoss, 
Johanne Houge, Thomas Nyheim, Lina Tordsson, Kaia Tetlie og Kari Anne T. Paust. Utvalget har hatt 
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jevnlige møter gjennom året, og har som oppgave å behandle saker fortløpende og å planlegge 
agendaen for nasjonalkomitémøtene. 

 

6 Nominasjon av nye elever til UWC-skoler  
Opptaket i 2017 ble gjennomført i samarbeid med Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU), 
for tredje år på rad. De to elevansvarlige har i år vurdert 150 søknader til UWC. Dette var en økning fra 
i fjor. Blant årets søkere var det 41 gutter og 109 jenter.  
 
Sammen med resten av nominasjonskomitéen nominerte de elevansvarlige 70 kandidater til intervjuer 
i Oslo. Etter fire dager med intervjuer ble 40 av disse tilbudt en plass på en UWC-skole. Vi nominerte 
14 gutter og 26 jenter.  
 
De elevansvarlige, Anita Christiansen og Johanne Houge, mottok hver et honorar fra Senter for 
Internasjonalisering av utdanning (SIU) for arbeidet med nominasjon. De øvrige vervene er ikke 
honorert. 
 
 

7 Skolepenger og egenandeler for skoleåret 2017/2018  
Det ble for skoleåret 2017/2018 beregnet skolepenger, egenandeler og tildelt stipend fra Senter for 
Internasjonalisering av Utdanning (SIU) til 80 elever fordelt på 14 United World Colleges. 

Utjevningsmodellen ble også i år benyttet for å utjevne egenandelen for samtlige 80 elever. 
Utjevningen innebærer at alle norske UWC-elever betaler lik egenandel, uavhengig av skolepengene 
knyttet til skolen de er tatt opp ved. Dessuten mottok vi ekstrabevilgning over statsbudsjettet på 3.2 
millioner kroner som i sin helhet ble benyttet til å redusere egenandelen. Den utjevnede egenandelen 
ble i år derfor betydelig redusert og satt til kr 30 000, en betydelig reduksjon fra kr 70 000 i 2016. 

Årsmøtet for UWC Norge ble i februar 2017 presentert et budsjett for året som viste et lite overskudd 
på kr 75 657.  UWC Norge forventer et resultat på kr XXX. I lys av de store effektene av valuta på 
skolepengene (ca kr 11 mill er i valuta) vil Nasjonalkomitéen kontinuerlig vurdere egenandelen.  

UWC Norge vil uansett fortsatt jobbe med å holde skolepengene så lave som mulig innenfor en 
forsvarlig økonomi. 

UWC Norge takker Utviklingsstiftelsen, SIU og Lånekassen for god og kontinuerlig dialog, økonomisk 
støtte og godt samarbeid gjennom hele året. En særlig takk rettes til Utdanningskontoret hos Senter 
for Internasjonalisering av Utdanning som har utvist stor forståelse og hjelpevilje i en vanskelig 
økonomisk situasjon. 

 

8 Kommunikasjonsgruppen  
UWC Norge har de siste årene satset stadig mer på kommunikasjon. Vi har solide 
kommunikasjonsplaner og har opparbeidet gode rutiner, som samlet sett har tatt oss en god vei 
fremover. Det gjennomføres årlige undersøkelser blant alle søkere og elever som har kommet inn på 
UWC, som gir nyttig informasjon å jobbe etter. Vi har fått bedre rutiner for samarbeid med SIU, og vi 
har vært god nytte av elevenes engasjement - de har bidratt til å formidle informasjon om UWC både 
på sosiale medier og gjennom skolebesøk.  
  
UWC i media 
Kommunikasjonsgruppen har fortsatt arbeidet med å gjøre UWC mer synlig i media og i 
offentligheten. De siste årene har det vært rutine å samle inn oversikt over elevenes lokalaviser og ta 
bilder av alle nye elever under introduksjonshelgen, for slik å bruke dette til å lage individuelle 
pressemeldinger om hver elev. Dette resulterte i totalt 20 saker, mot 11 i 2016.  
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Sosiale medier 
UWC Norge har kontoer på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Facebook-siden og Twitter 
driftes av kommunikasjonsgruppen, mens Instagram og Snapchat driftes av elevene. Etter forslag fra 
elevene selv kjører vi ukentlige takeovers fra forskjellige skoler, noe som har vist seg svært vellykket. 
Elevene har gjort en svært god innsats og er dyktige til å formidle fra sin egen skolehverdag.  
 
Nettside  
I fjor lanserte UWC Norge nye nettsider, og de har vært svært godt besøkte. Fra 1. desember 2016 til 
1. desember 2017 har nettsiden hatt cirka 35 000 treff fordelt på 21 000 unike brukere, og hver 
besøkende har brukt i underkant av tre minutter på sidene. Dette er svært gode tall som vi er godt 
fornøyde med. Sammenlignet med fjorårets tall for samme periode, hadde vi mellom 1. desember 
2016 og 1. desember 2017 en 12% økning i treff og en 13% økning i unike brukere sammenlignet med 
fjoråret. 

Nyhetsbrev  
Kommunikasjonsgruppen har hovedansvar for å sende ut nyhetsbrev, og i år gikk vi over til å sende ut 
nyhetsbrev via Mailchimp. Månedlige nyhetsbrev sendes på epost til alle medlemmene og i september 
sendes det ut nyhetsbrev på papir, sammen med giro for innbetaling av medlemskontingent.  

Skolebesøk 
Spørreundersøkelsene blant søkere og elever viser at skolebesøk er det viktigste tiltaket for å øke 
kunnskapen om UWC og oppfordre elever til å søke. Det er derfor gjort ekstra innsats for å øke antall 
skolebesøk.  
 
Høsten 2017 gjennomførte elever fra RCN skolebesøksturne under prosjektuken, en i Nordland og en i 
Hedmark og Buskerud. Elevene besøkte skoler og holdt infomøter. Reise og opphold ble dekket av SIU. 
Dette var et godt tiltak som anbefales å videreføres. Ellers oppfordres alle UWC Norges 80 elever til å 
reise på skolebesøk. Elevene får beskjed allerede på introhelg og mottar pakke med 
informasjonsmateriell i forkant av juleferien.  
 
Informasjonsmøter  
I år har det blitt arrangert informasjonsmøter i Oslo, Drammen, Kongsvinger, Bergen, Trondheim og 
Sogndal. I år som i fjor ble infomøtet i Oslo live-streamet på Facebook, hvor det ble fulgt av flere. 
 
Regionale koordinatorer  
UWC har alumni over hele Norge, og vi ønsker både at nettverket skal holdes ved like ved 
alumnisamlinger og at alumni bidrar til å spre informasjon om UWC. UWC Norge har derfor regionale 
koordinatorer i Bergen, Trondheim og Tromsø, som hjelper med å organisere informasjonsmøter og 
sosiale sammenkomster.  

Eksternt samarbeid  
UWC Norge tilstreber å øke UWCs nettverk i utdanningssektoren, samt styrke samarbeidet med andre 
relevante organisasjoner og aktører. I år har vi blant annet videreført en tettere dialog med Røde Kors, 
CISV og ANSA.   
 
Kommunikasjonsgruppen har jevnlig kontakt med UWC RCN for utveksling av relevant nyhetsstoff og 
lignende. Vi har også regelmessig dialog med SIU for å sørge for et best mulig samarbeid rundt 
markedsføringen av UWC. Våren 2017 hadde vi en workshop med SIU om årets samarbeid, noe som 
anbefales å gjøre fast hvert år. 
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9 Nettverk  
Nettverksgruppen har gjennom året arrangert en rekke markeringer og sosiale sammenkomster for 
alumni og samarbeidspartnere, og har satset på tre flaggskiparrangementer: Sommerfesten i juni, 
UWC-dagen i september, og julebordet i desember. Vi setter stor pris på alle som har bidratt til våre 
arrangementer og som har stilt opp frivillige med kjøring, ryddig, fasilitering og alt mulig annet.  
 
Trøstevakter 
I mars samlet vi alumni som trøstevakter for intervjurunden. Trøstevaktene tar vare på kandidatene 
før og etter intervjuene, og blir satt stor pris på av søkerne!  
 
Sommerfest 
Sommerfesten ble i år arrangert fredag 16. juni i Foreningen Nordens flotte herregård på 
Abbediengen. For første gang slo vi sammen avgangsseremonien for avgåtte elever, og delte ut 
blomster og diplomer til de nye medlemmene av alumninettverket. Ca 100 personer var innom 
sommerfesten, og bandet Helmer (bestående av UWC’ere og folk som skulle ønske de var UWC’ere) 
spilte.  
 
Outrosamling og avslutningsseremoni  
For tredje år på rad ble det avholdt avslutningssamling for elevene som ble ferdige i år. På dagtid var 
noen av elevene samlet til samtale, refleksjon og deling av erfaring fra tiden før UWC, underveis og 
diskusjoner om hva elevene har i vente etter UWC. Tilbakemeldingene viser at dette er et opplegg 
elevene har nytte av å delta på, og som gir fine tilbakemeldinger til UWC Norge om livet på de 
forskjellige skolene.  
 
Introhelg 
9.-11. juni var det introhelg for de nye elevene på Lunde leirsted utenfor Vestby. Det var et svært 
vellykket arrangement hvor alle 40 nye elever møtte, og andre-, tredje- eller fjerdeåringer fra nesten 
alle skolene bidro. I løpet av helgen var det informasjon om alt fra UWC mission statement, 
«Kræsjkurs i kulturkræsj» til innføring i IB. Vi opplever å ha en veldig god modell for å drive introhelg, 
og er veldig fornøyde med tilbakemeldingene fra de nye elevene. Det er arbeidskrevende å lage 
program, logistikk og ikke minst mat til så mange mennesker, og derfor er vi særlig glade for at så 
mange alumni både i og utenfor NK bidrar med foredrag, kurs, matlaging, kjøring og alt mulig annet. 
Dere gjør det så gøy og enkelt! 
 
UWC-dagen 21 september 
I Oslo arrangerte nettverksgruppen foredragsrekken “Ti alumni om ti ting”, som nettopp inviterte ti 
alumni til å snakke i ti minutter om noe de interesserte seg for. Det var fullt hus, og tilskuerne fikk lære 
om situasjonen i Syria, miljøvern, normkritikk, journalistikk i fake news-tidsalderen, bildet Vesten har 
skapt av Indianere, livet som kvinne i mannsdominerte yrker, og mye annet. Vi gjentar suksessen til 
neste år! 
 
Julebord 
Nettverksgruppa arrangerte som vanlig julebord i desember. Dette er en uformell samling der alle tar 
med mat og drikke selv, og i år var vi tilbake i Abbediengen Hovedgård, som vi får leie av Foreningen 
Norden. 
 

10 Fundraising 
Den viktigste oppgaven for fundraising har vært å bidra til å gjennomføre et forprosjekt for et 
nytt, nettbasert medlemssystem. Gruppen som har arbeidet med dette har bestått av Per 
Bratterud, Sjur Hamre og Gunnar Solem. Dette forprosjektet er ferdigstilt og det anbefales at 
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den nye organisasjonssekretæren tester ut det foreløpige resultatet og lager en endelig 
kravspesifikasjon for å ferdigstille systemet i løpet av første kvartal 2018.  
  
Den andre aktiviteten til fundraising har vært å understreke viktigheten av at alle norske 
alumni betaler medlemskontingent og gir en donasjon, liten eller stor. Hvis vi øker andelen av 
alumnigruppen som betaler kontingent og donerer styrker vi gjennomslagskraften vår 
betydelig i møte med mulige donorer. Ingenting forteller mer om UWCs betydning enn at vi 
som har vært så heldige å få gå der viser sin takknemlighet. 
  

11 Foreldrerepresentanter  
Det årlige foreldremøtet for nye foreldre ble avholdt fredag 9. juni ved Menighetsfaktultetet, og møtet 
var godt besøkt og de fleste av elevene var representert med minst én forelder. På møtet ble det blant 
annet informert om UWC Norge, skolene, UWCs internasjonale utbredelse og organisasjon. En av 
elevene fortalte også om hverdagen på en av skolene.  
Foreldrerepresentantene har hjulpet til med å arrangere privat overnatting og program for over 30 
internasjonale elever fra UWC RCN på deres desember-tur i Oslo. 
 
Foreldre har mulighet til å delta i lukket Facebook gruppe for UWC foreldre. Gruppen administreres av 
foreldrerepresentantene. 
 

12 Internasjonalt arbeid  
Commitee of National Commitees (CNC) 
UWC Norge representerer de nordiske nasjonalkomiteene i den internasjonale komiteen for 
nasjonalkomiteer. Elizabeth Sellevold er en av tre representanter fra den europeiske region og er 
medlem i CNC og det internasjonale rådet. Hun deltok på rådsmøte i Freiburg oktober 2017, hvor den 
nye strategien for UWC ble vedtatt. Elizabeth Sellevold skal lede arbeidsgruppen som skal foreslå tiltak 
for styrking av den enkelte nasjonalkomite.  
 

13 Myndighetskontakt 
Etter målrettet lobbyarbeid i 2016, fikk UWC Norge en bevilgning fra Kunnskapsdepartementet for å 
redusere egenandeler over statsbudsjettet for 2017. Bevilgningen er videreført i budsjettet for 2018. 
  
I høringsnotat til statsbudsjettet for 2018, oppfordret UWC Norge den nye Utdannings- og 
forskningskomiteen på Stortinget om å jobbe for finansiering av plasser for norske elever ved nye 
United World Colleges i Japan og Thailand, samt igjen å sende elever til Singapore. I tillegg uttrykte 
UWC Norge bekymring for konsekvensene av forslaget om å redusere reisestøtte til elever som tar 
videregående utdanning i utlandet. 
  
Det har også i 2017 vært dialogmøter med ANSA. I tillegg har flere sentrale politikere blitt invitert til 
UWCs arrangementer, som et ledd i å knytte nærmere kontakt.  
 

14 Diverse aktiviteter av større omfang i 2017 
 
Ansettelse av ny organisasjonssekretær 
Ann Charlott Wardle ble ansatt som ny organisasjonssekretær høsten 2017. Hun startet i stillingen 
1.1.2018 og vil bemanne kontoret på Tøyen på heltid. Det var 53 søkere til stillingen. Med svært få 
unntak var alle svært godt kvalifiserte, med høy 
utdanning og relevant arbeidserfaring.  
 
Ann Charlott har bachelorgrad i statsvitenskap fra The American University of Paris og master i 
Menneskerettigheter fra University of York i Storbritannia. Hun er også UWC-alumni fra UWC Pearson 
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College (2003-2005). Ann Charlott har bred bakgrunn fra frivillige organisasjoner, administrasjon, 
prosjektarbeid og fundraising. Hun har gjennomført prosjekter for veldedighet, innsamling og 
sponsorvirksomhet, blant annet som prosjektleder for Vinterlyd i Tromsø, hvor hun rekrutterte, lærte 
opp og ledet 260 frivillige under arrangementet. Ann Charlott har også jobbet to år som frivillig for La 
Fondation Motrice, en fransk organisasjon som jobber med forsking på cerebral parese. Hos La 
Fondation Motrice var hun rådgiver til Andrea Casiraghi av Monaco. 
 
Nordic Meeting i Flekke 
De nordiske komitéene møttes ved UWC RCN i Flekke fra 17.-19. november. Tre delegater stilte på 
vegne av UWC Norge, leder Elizabeth Sellevold, økonomiansvarlig Thomas Nyheim og vara 
elevansvarlig Maren Grindstad. Mange temaer ble diskutert, deriblant fundraising, seleksjon av elever 
og tilbakemeldinger fra elevene på de ulike skolene. 
 
Short Course  
UWC Norge sendte i 2017 fem elever på short course i Tyskland. Kurset “Building a sustainable future” 
hadde 60 deltagere fra 12 land. Rekrutteringen foregikk ved utlysning, og det kom inn litt over 40 
søknader.  
 

15 Rapport fra samarbeidspartnere 
 
Utviklingsstiftelsen 

Styret i Utviklingsstiftelsen (US) har hatt to skypemøter i løpet av året. Espen Stedje og 
Gunnar Heiberg er NKs representanter i styret. UWC RCN sine representanter er Ola Hovland 
og Arne Osland. Espen Stedje har vært styreleder. 
  
Det har ikke vært foretatt tildelinger fra Stiftelsen i 2017. 
 

UWC Red Cross Nordic  

2017 har vært nok et godt år for RCN. Det rapporteres om god trivsel blant elever og ansatte 
og gode eksamensresultater.  Økonomien er tilfredsstillende og man mottok en 
ekstrabevilgning fra Stortinget øremerket vedlikehold. Rektor har fått ny stilling i Canada, og 
styret har ansatt ny rektor med tiltredelse i august 2018.  Det var over 50 godt kvalifiserte 
søkere til stillingen. 

 

Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU)  

SIU har hatt ansvar for nominasjonsprosessen siste tre årene. UWC og SIU ha formalisert en 
samarbeidsavtale fra 2017 som vi rullerer hvert år. Vi har også gjennomført et halvdagsmøte 
der vi har lagt en felles plan for markedsføringen av ordningen i 2017  - dette var veldig nyttig. 
SIU og UWC Norge har også vært på studiebesøk til UWC Robert Bosch i Freiburg i oktober. 
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