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Investerer i bærekraftige selskaper 
for en bedre pensjon!





Utfordring:

Hva tenker vi om læring?
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Fra "kan alt" Til "må lære alt"

Læring for oppgaver i dag, eller for fremtidens oppgaver?



Læring for å holde seg ansettbar?
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Employability – the ability to 
maintain a desired job. No longer 
depends on what you already know
but on what you are likely to learn.
The manpower group

LQ



Læring avhengig av alder?



Vår evne til å lære
– et konkurransefortrinn

Storebrand er på vei til å bli en enda 
smartere og smidigere organisasjon. 
Vi kan lære mer og raskere –
potensialet er stort. Vi skal alle 
kunne være mer i førersetet av vårt 
eget bidrag og vår egen læring. 
Evnen til å lære og håndtere 
kontinuerlig endring, blir kanskje 
både hver enkelts- og 
organisasjonens aller viktigste 
konkurransefortrinn.



Tema:

Læring er verdiskaping
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Hensikt
Styrke vår kultur for læring og endring. 
Berede grunnen for kommende endringer og sikre 
vår endringsberedskap.

Resultat
Praktisk og anvendbar kunnskap om læring, 
spesielt om hvordan hjernen fungerer når vi skal 
lære noe nytt, eller når vi ikke får til en endring vi 
trenger eller ønsker oss. Felles språk vi kan bruke 
i videre arbeid med å styrke vår kultur for læring 
og endring.



Hvordan



Felles faglig innhold og gjennomføring

• Grupper på tvers av områder og avdelinger

• Alle møterom på bygget

• Ledere som fasilitatorer

• CrossKnowledge plattformen 

• Video og diskusjonsoppgaver 

• Oppvarming noen dager før







Ledere som fasilitatorer

Viktig med trening i forkant

Lederverktøy nyttig også i etterkant





Hvordan gikk det?
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Et tema og en form som traff!

Spennende foredragsholder – jeg vil lære mer

Bra med gruppearbeid på tvers

Dyktig fasilitator

Godt å høre at jeg ikke er for gammel til å lære 

noe nytt!



Hva skjedde videre?
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Ukens hjerneføde!



The capacity to learn is a gift,

The ability to learn is a skill,

The willingness to learn is a choice

Brian Herbert



Takk!

Nora Rolstad, endringsagent HR digital

#deteraldriforsentålærenoenytt


