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Navi brukermøte 17. - 18. september 2009 

De aller fleste folkehøgskolene benytter nå Navi som sitt sentrale administrative system. Det betyr at 
funksjonaliteten i systemet og utnyttelsen av det er viktige kriterier for å klare å forvalte de økende 
administrative oppgavene med minst mulig ressursbruk. 
 
Noen av målsettingene med samlingen er å .. 
• la brukere komme sammen for å dele erfaringer 
• stimulere til økt bruk av programmet ved å vise muligheter i systemet 
• presentere nyheter 
• gjennomgå systemet og få forslag til forbedringer fra brukerne 
• få forslag til prioritering i videreutviklingen av Navi 
• bestemme videre opplegg for brukermedvirking 
 
Vi har lagt brukermøtet til Rica hotell i Hamar fordi det ligger forholdsvis sentralt i forhold til 
Gardermoen og samtidig har konkurransedyktige priser og funksjonelle lokaler.  
 
Det er ikke enkelt å finne dager som passer for alle. Et viktig poeng var at møtet burde komme tidligst 
mulig i forbindelse med skolestart. Styringsgruppen kom fram til at septembe passer de fleste. 
 
Programmet er ikke helt fastlagt enda, men det vil bli som siste brukermøte med: 

• Forkurs før lunch første torsdag 17. september  
• Brukermøte fra lunch (torsdag ) til lunch (fredag) 

 
I henhold til styringsgruppens ønske om at brukermøtet bør stå på egne ben samt økte hotellpriser 
setter vi opp deltakerprisene noe i forhold til 2007. 
 
Vi håper folkehøgskolene ser dette som et viktig arrangement, og at deltagelsen blir størst mulig. Det 
er viktig at det blir med personer med ulike ansvarsområder (f.eks. kontorpersonell, studieinspektører, 
rektorer og lærere). Kanskje dere kan dra flere fra skolen og legge inn en intern samling i tilknytning 
til brukermøtet. 
Vi tar også i mot ønsker i forhold til brukermøtet, innhold, opplegg etc. 
 
Vi sender ut mer informasjon og påmeldingsskjema senere, men ønsker at dere allerede nå reserverer 
disse to dagene. 
 
Påmeldingsfrist vil antagelig bli rundt den 15. august 2009. 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Styringsgruppen i Navi 

Til alle brukere av Navi 

 Styringsgruppen i Navi 15. mai 2009 
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