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// Hva er REdu?
// Erfaringer fra Summer Internships 2019 v/ Ina Charlotte 
Berntsen, NTNU Energi og miljø samt Desirée Swensen, NTNU 
Ingeniørvitenskap og IKT
// Summegruppe
// Planene videre for REdu2 og REdu3
// Hvorfor bli med? Check! - Men hvordan bli med?



Hva er REdu?





Ina Charlotte Berntsen

● Energi og miljø, spesialisering innen 
industriell økologi

● Hvorfor jeg søkte REdu
● Hva jeg gjorde
● Hvorfor dere bør ta inn en sommerstudent



Desirée L. Swensen
● Ingeniørvitenskap og IKT, spesialisering 

innen produksjonsledelse

● Hvorfor jeg søkte REdu
● Hva jeg gjorde
● Hvorfor dere bør ta inn en sommerstudent



Summegruppe, 
2 min

Diskutér med din sideperson:
● Hvilke oppgaver kan vi se for oss å 

bruke studenter til i vår bedrift i 
sommer? 

● Hvordan komme over terskelen for å 
ta i mot flere studenter?



http://www.youtube.com/watch?v=cOh9D1w7VCs


Hva har REdu oppnådd så langt?



REdu 2016 - 2020 - fantastisk start, men 
bare begynnelsen…

■ 500 % økning i deltakelse til våre fag på NTNU og NMBU
■ Sterk økning i antall bransjerelevante masteroppgaver (NTNU 

23 - NMBU 17 ++)
■ 103 søkere til Summer internship i 2019
■ 27 studenter plassert ut i bransjen i 2019
■ 16 bedrifter er REdu-partnere i 2019
■ Samarbeidsavtale med studentforeninger
■ Karrieredager på universitetene
■ REdu studenter med på Årskonferansen, Høstmøtet mm
■ Gjennomført 8 IDEatons med studentpitcher



REdu - partnere

Med fra start:
■ Oslo kommune; 

Renovasjonsetaten
■ Trondheim Kommune
■ BIR
■ RfD
■ Remiks
■ IVAR
■ Avfall Sør

Senere blitt med:
■ Lindum
■ Asker kommune
■ Ragn Sells
■ ROAF
■ SHMIL
■ VESAR
■ Bærum Kommune
■ Tafjord Kraftvarme
■ Sirkula IKS



REdu2 fra 2021 - 2023 (2025)

● REdu2 skal videreføre REdu1 fra 2021
○ Legge til rette for flere Ph.d’er
○ Samarbeid med flere universiteter

● REdu3: Utvide og forsterke REdu-satsingen
○ Større opppsluning og finansiering
○ Samordne REdu og FoU-innsats med 

Avfallsforsk
○ REdu som en “innovasjons-hub” for bransjen?
○ Fagløft del av REdu?





HVORDAN BLI MED?

Ta kontakt med Jens i dag!

jens.maage@avfallnorge.no

T 922 922 62

De første 5 som tar kontakt på epost og oppgir kodeordet “Æ e trønder æ”, 

deltar i trekningen av et gavekort på 1.000 kr til restaurant.


