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15/02692-118
Tor Flåm
Siri Grøvnes Solheim

Saksgang

Møtedato
01.11.2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LMU-MØTE 12. SEPTEMBER
Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra møtet 12. september.

Vedlegg:
Protokoll LMU 12.09.18
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Bodø, 12.09.2018

Møteleder: Tor Flåm

20/18 Godkjenning av innkalling og saksliste til LMU-møte 12.09.18
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
12.09.2018

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget godkjenner innkalling og saksliste.

Vedtak
Vedtatt.

2

Saknr
20/18
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21/18 Godkjenning av protokoll fra LMU-møte 24.05.18
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
12.09.2018

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra møte 24.05.18.

Vedtak
Vedtatt.
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Saknr
21/18
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22/18 Resultatene fra SHoT undersøkelsen 2018
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
12.09.2018

Saknr
22/18

Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget vedtar gjennomføring av tiltak for å imøtekomme de
utfordringer som fremkom i SHoT undersøkelsen 2018.
2. Læringsmiljøutvalget setter vedtatte tiltak inn i handlingsplanen.

Møtebehandling
Resultatene fra SHoT-undersøkelsen diskuteres i møtet. Det påpekes at enkelte tiltak
allerede er igangsatt på områder som kommer dårlig ut i undersøkelsen.
Det er blant annet innført utvidede åpningstider og innføring av bruk -> underveis
Åpningstidene på biblioteket i Levanger er utvidet som et prøveprosjekt. Dette har gitt
positive tilbakemeldinger så langt.
Det foreslås i LMU at første semesterutvalget (eller tilsvarende), gjennomgår tall for sitt
studiested og lager en lokal handlingsplan. Handlingsplanene presenteres eller sendes til
SHOT-utvalget.
Det ansees som spesielt viktig at studiestedene som slår høyt ut på mobbing kartlegger
situasjonen og kommer opp med tiltak.
I forbindelse med at nye tiltak mest sannsynlig vil legges til i handlingsplanen til LMU bes det
om at denne gjennomgås på neste LMU-møte. Kirsti Grøtan ber om at punktene ruspolicy,
seksuell trakassering og studentombud også blir tema på neste på møte.
Vedtak
LMU ber første semester-utvalgene/eller tilsvarende ved de ulike studiestedene om å
utarbeide en tiltaksplan basert på SHoT-resultatene og lokal kunnskap om behov som kan
bedre studentenes helse og trivsel innen 15.10.2018
LMU ber SHoT-utvalget sammenfatte de lokale SHoT-planene i en felles plan som legges
fram på LMU-møtet 1. november.
LMU vedtar å flytte vedtak 2 til møtet den 1. november 2018.
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23/18 Infrastrukturendringer
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
12.09.2018

Saknr
23/18

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
Møtebehandling

Tom Sandmoe informerer om infrastruktur og campusutvikling ved Nord universitet.
Vedtak
LMU tar informasjonen til orientering.

Vedlegg
Presentasjon fra møtet (PP)
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24/18 Ros og ris per september 2018
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
12.09.2018

Saknr
24/18

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling
LMU gjennomgår nye ris og ros saker pr 12.09.
Det poengteres at sakene som fremstilles i LMU i større grad bør anonymiseres. Melder av
saken er alltid anonymisert, men i enkelte tilfeller er det mulig å skjønne hvem det klages på.
Siden protokoll og saksliste legges ut offentlig bør det sikres full anonymisering.
Vedtak
LMU tar ris og ros- sakene til orientering.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

15/02692-119
Siri Grøvnes Solheim
Siri Grøvnes Solheim
Møtedato
01.11.2018

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE TIL LMU-MØTE 1. NOVEMBER
2018
Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget godkjenner innkalling og saksliste til møtet 1. november 2018.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-114
Tor Flåm
Siri Grøvnes Solheim

Saksgang

Møtedato
01.11.2018

OPPFØLGING AV SHOT 2018- TILTAKSPLANER
Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget tar de lokale handlingsplanene til orientering, og tar stilling til
hvilke tiltak som er aktuelle å ta inn i handlingsplanen til LMU.
2. Læringsmiljøutvalget reviderer handlingsplanen basert på innspill og diskusjon i
møtet.

27/18 Oppfølging av SHOT 2018- tiltaksplaner - 15/02692-114 Oppfølging av SHOT 2018- tiltaksplaner : Oppfølging av SHOT 2018- tiltaksplaner

Sammendrag
SHOT resultatene ble lansert den 5.9 og resultatene fra SHoT-undersøkelsen for Nord ble
presentert på seminar den 12.09. LMU vil koordinere oppfølgingen av SHOT resultatene. De
fleste tiltak må imidlertid settes i verk på studiestedene og i studiene, og for å utnytte den
lokale kompetansen ble studiestedslederne bedt om å vurdere hva og hvordan SHOT
resultatene best kan følges opp på de enkelte studiestedene.
På bestilling fra LMU har de lokale studiestedslederne sendt inn lokale tiltaksplaner som
brukes som grunnlag for videre diskusjon i møtet. Ønsket er å få en samlet oversikt som LMU
kan jobbe videre med for å sikre at lokale utfordringer blir synliggjort og ivaretatt i
handlingsplanen til LMU.
Tiltakslistene videreutvikles etter møtet den 1.11.
Studiestedlederne ved Nesna og Vesterålen har gitt tilbakemelding om at de ikke har fått
utviklet tiltaksplaner, men vil delta på diskusjon i møtet. Ved disse studiestedene er ikke 3partssamarbeidet etablert og det er kun et fåtall studenter som har deltatt på SHoTundersøkelsen (<30). Det er likevel uttrykt et ønske om å delta i videre prosess for å få
innspill og diskutere hvordan vi sammen skal jobbe videre.

Vedlegg:
Tiltaksplan Stjørdal
Tiltaksplan Mo i Rana
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Tiltak etter SHoT 2018 fra Stjørdal
Fremdriftsplan:




10. oktober: Studentrådsmøte med innspill til utkast til tiltaksliste.
23. oktober: oversending til LMU (Rikke Mo Veie)
1. november: presentasjon av tiltaksliste i LMU-møte, Levanger (Rikke Mo Veie)

SHoT-undersøkelsen er presentert i studentråd og for faggruppen, etterfulgt av gode diskusjoner og konkrete forslag tiltak. Kun 50 studenter på Stjørdal har
respondert på undersøkelsen. Dette gjør at hver enkelt studentstemme gir store prosentvise utslag.
Kommentarer til tiltaksplan:
Det er allerede iverksatt en rekke tiltak etter at SHoT- undersøkelsen ble gjennomført, eksempelvis ferdigstilling av universitetsbiblioteket og innredning av et
studentsosial rom. Spesielt biblioteket har ifølge studentrådet bidratt positivt til det fysiske læringsmiljøet.
Forebyggende tiltak mot ensomhet og bedre tilbud innen psykisk helse er ikke kommentert under, tiltak på dette anser vi ivaretatt av Nord universitet.
Under presenteres forslag til tiltak for studiested Stjørdal:
Tema

Formål

Tiltak

Deltakere

Ansvar

Tidsfrist

Fysisk læringsmiljø
Fellesskapsområder/uformelle
møtesteder for sosial- og
faglig aktivitet
Kantineområdet som sosial Gi studentene tilgang til
arena
kantinearealet på kveldstid

Eiendomsdrift
Studentinord

Høst 2019

Videreutvikle læringsareal
ved universitetsbiblioteket

Biblioteksjef
Eiendomsdrift
Førstesemesterutvalget

Høst 2019

Sofa/sittegrupper i arealet
rundt biblioteket
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Mulig ombygging av
tilstøtende areal for å skaffe
flere gruppearbeidsplasser
Kaffe- og snackautomat

Biblioteksjef
Eiendomsdrift
Førstesemesterutvalget
Studentinord
Førstesemesterutvalg
Eiendomsdrift
Studiestedsansvarlig

Høst 2019

Høst 2019

Økt tilgjengelighet/
universell utforming

Ferdigstille skilting og
informasjon av/på campus

Høst 2019

Økt studiemestring og
trivsel

Bedre samkjøring –
informasjon om
studentaktiviteter og
kulturtilbud gjennom
Infoskjermen GO
Samarbeid om
studiemestringskurs
Tilrettelegge for en levende
og inkluderende campus på
ettermiddag og kveld

Studentinord i samarbeid
med studentråd

Vår 2019

Studentrådgiver
Studentråd
Studentråd
Studiestedsansvarlig
Eiendomsdrift
Studentinord

Kontinuerlig

Videreutvikle studentaktive
læringsformer i
undervisningen (SI, case)

Faggruppeleder
Emneansvarlige

Kontinuerlig

Øke studentenes faglige
egenaktivitet på campus

Videreutvikle studentaktive
læringsformer (SI, case)

Vår 2019

Kvalitet på undervisning

God formidlings- og FoUkompetanse

Faggruppeleder
Studieprogramansvarlig
Emneansvarlige
Faggruppeleder
Studieprogramansvarlig

Psykososialt læringsmiljø

Bidra til økt
studentdeltakelse, fagligog sosialt

Pedagogisk læringsmiljø

Kontinuerlig
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Økt bevissthet på jevn
arbeidsbelastning gjennom
hele studieperioden
Bedre semesterplanlegging

Faggruppeleder
Studieprogramansvarlig
Emneansvarlig
Faggruppeleder
Studieprogramansvarlig
Emneansvarlig

Høst 2018

Tilgjengelige plasser –
fastleger i Stjørdal
Helsestasjon for ungdom –
som ordinært tilbud til
studenter opp til 25 år

Studentrådgiver
Kommunelege
Studentrådgiver
Kommunelege

Vår 2019

Studieveileder

Vår 19

Studiestedsansvarlig

Vår 19

Studentrådgiver

Høst 19

Høst 2018

Helsetjenester
Økt tilgjengelighet på
helsetjenester

Vår 2019

Diverse forhold
Bedre informasjon om
studiet før studiestart
Kollektivtransport
Nettbuss/AtB

Økt kunnskap om
narkotika

Undersøke mulighet for om
nattbussen til Trondheim
kan være inkludert i
busskortet
Kurse studentrådgiver og
faggruppeleder
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Tiltaksplan Shot 2018 – studiested Mo i Rana
Utfordring – tiltak - forslag

Dato utført/
planlagt

Ansvarlig/
initiativtaker

Kommentarer

Distribuert alle ansatte
Studentinord - telefonmøte
Møte fellesadministrasjon
Studentforeningens styre
Førstesemesterutvalg
Fellesmøte ansatte
Resultat shot oversendt Rana Kommune
Rana kommunale studentråd

3.10.18
19.09.18
18.09.18
28.9.18
11.10.18
11.10.18
20.09.18
Ikke satt

Kjell
Kjell
Kjell
Kjell
Kjell
Kjell
Kjell
Studentinord

Pr. epost
Med Bente Pettersen – Studentinord

Møte med Rana Kommune

Ikke satt

Kjell

Gjennomgang og distribusjon av shot:

Fulltallig styre - 7 studenter
Med representanter fra Studentinord
Med representanter fra Studentinord
Ordfører og varaordfører - pr. epost
Bente Pettersen gjennomgår undersøkelsen.
Politikere representert i rådet.
Møte med Rådmann, ordfører, studenter,
studiestedsleder, og representant fra
førstesemesterutvalg (som også er lokalpolitiker!)

Tiltak for utvikling av studentmiljø Mo i Rana
Lokaler, botilbud og kantine

Nye og større lokaler til studentforeningens
aktiviteter

September
2018

Eiendomsdrift

Gjennomført. Behov møbler meldt, men
uavklart om drift prioriterer dette. Estimert
kostnad kr. 75.000.-. Studentinord har tilbudt
seg å forskuttere dette beløpet.
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Utvidet tilbud kantine

2019

Studenthybler

Høst 2020

Kollektivtransport

asap

Eiendomsavdelingen
Nord og kantineleder
studentinord
Studentinord

Studentinord
Nord universitet

Utvidelse av kjøkken tegnet og beregnet.
Oversendt eiendomsavdelingen for
prioritering på investeringsbudsjett.
Tildelt tomt. Pågående anbudsprosess. Hvis
realisert blir hybler klare til studiestart høst
2020.
Busselskap har også her månedskort for
studenter til en ok pris, men dette er lite kjent
blant studentene. Informasjonskampanje i
løpet av studieåret. Oppdatering websider
iverksatt.

Helsetilbud, aktiviteter og andre tiltak

Bedre informasjon om lokale helsetilbud for
studenter - utover fastlege.

asap

Studenter som sliter psykisk

Høst 2019

Studentinord
Studentforening
Kullansvarlige

Rana kommune tilbyr tilflyttede studenter å
bruke kommunale helsestasjon uten nærmere
avtale. Dette er for dårlig kjent blant
studentene. Informasjonskampanje i
samarbeid med Studentinord og
studentforeningen i løpet av vinteren for å
gjøre dette kjent. I tillegg informasjon under
«klassens time» eller andre egnede fora.
Tydeliggjøre hvilke tilbud studentinord har
innen de forskjellige områdene.
Oppdatere websider.
Forslag fra studentforeningen om å bruke
verdensdagen for psykisk helse 10.oktober for
alt det er verdt for å sette fokus på studenters

27/18 Oppfølging av SHOT 2018- tiltaksplaner - 15/02692-114 Oppfølging av SHOT 2018- tiltaksplaner : Tiltaksplan shot 2018 - MoiRana

Studentinord rådgivertjeneste

Høst 2019

Fadderordning

Før studiestart
2019

Fysisk aktivitet og treningstilbud

asap

Oppfølgingssamtaler studenter

asap

Etablere studentvert

Høst 2019

Aktiviteter i vertskommunen
«Bli kjent-kveld» på studiestedet.

asap

Studentinord
Nord universitet

psykiske helse. Lokale arrangement i
samarbeid med studentinord.
Har avtale med helsestasjon og tilbud om
oppfølging fra VOP.
Informasjon og oppdatering web.
Styrke tilbudet med supplerende ressurser av
type «studentvert» eller lignende i en gitt
%-stilling.
Lokal administrasjon og studentinord tar en
større og tydeligere rolle i forhold til å hjelpe
studentforeningen med å etablere
fadderarrangementer, og gjennomføringen av
disse. Samarbeid mellom studentforening,
Studentinord og universitet om aktiviteter i
perioden.

Studentforeningen

Søke å etablere lokalt studentidrettslag, og
søke treningstider i kommunale gymsaler.
Kullansvarlige
Gjennomføre jevnlige samtaler med alle
Studieleder/koordinator studentene.
Studentinord
Kostnadsdeling mellom Studentinord og Nord
Nord universitet
U.
Studentinord

«Aktivitetsløyper»: Avtale med lag og
foreninger, trenings og svømmehall, der
studentene får møte drivere og får korte
orienteringer om aktivitet
Og/eller
Utfordre kultkontoret i Rana kommune om å
utarbeide god informasjon (for studenter) om

27/18 Oppfølging av SHOT 2018- tiltaksplaner - 15/02692-114 Oppfølging av SHOT 2018- tiltaksplaner : Tiltaksplan shot 2018 - MoiRana

ulike aktiviteter som studenter kan benytte
seg av
«Engasjementsdag» i fadderperioden der lag
og foreninger blir invitert til campus for å
orientere/reklamerer for sine tilbud
Studentaktiviteter – studentforening generelt

løpende

Studentinord

Økonomisk bidrag fra Studentinord
Veiledning fra studentrådgiver om
organisasjonsarbeid
Samarbeid med evt. Studentvert og/eller
studentrådgiver om aktiviteter

Studiekvelder på Campus med felles
kveldsmåltid

Vårsemester
2019

Studentinord

Faglig person til stede – samarbeid med
kantine om mat

Bedre informasjonen på nettsidene der
Studentinord og universitetet linker til
hverandres tilbud/aktiviteter

asap

Studentinord

Samarbeid mellom web-redaktører hos
universitet og Studentinord

Intern dyktiggjøring

løpende

Studentinord

Hvordan bli bedre i møtet med studentene?
Strategier og bevissthet om egne signaler og
holdninger.
Spørre studentene
Lokal idemyldring

Opprettholde fokus og moment i
studentarbeidet

løpende

Studentinord

Månedlige samarbeidsmøter mellom ledelsen
i studentforening, universitet og Studentinord
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SHoT-undersøkelsen 2018 – Tiltaksplan – arbeidsmatrise
Nord, campus Namsos
Forbedringsområde
Studiestart

Synliggjøring av tilbud
i kommunen – lag og
foreninger,
deltidsjobb?
Kulturtilbud?

Innhente mer
kunnskap om egne
studenter

Kutt i undervisningstid
er ikke bra – mangel
på lærerkontakt virker
ikke fremmende, fører
til mindre

Mulige tiltak
Ansvar for tiltaket
Tidlig inkludering –
hvilke tiltak fremmer
det?
Mentorordning?
Utvikle videre mottak
og fadderordning
Synliggjøring av
studentsosiale tiltak
«Lære å bo på hybel»
Studentrabatter?
Formell dialog med
kommunen satt i
system
«Partnerskap» med
næringsforeninga?
By-app
Fagråd for helse i NNF
Faglige temakvelder for
å bygge faglighet,
trivsel, tilhørighet,
nettverksbygging
Avtale med
spesialisthelsetjenesten
og kommunehelsetj

Kommentarer

Egen undersøkelse!!
Årlig undersøkelse som
utvikles av
Nordstudenter, Nord,
StudentiNord, Namsos
kommune, næringsliv
osv?
«Hva skal til»? Mål om
å få opp gode
forslag/innspill
Synliggjøre
konsekvenser gjennom
å vise til forskning

Integreres i
samfunnsplanen til
Namsos kommune

Samarbeid mellom
Nordstudenter og NFF
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tilgjengelighet for
studentene

Boligsituasjonen
Dårligere standard på
Samskipsnadsboligene
enn på andre campus

Melde inn sentralt med
mål om å bli prioritert
som neste
utbyggingsprosjekt for
StudentiNord
Diskutere med private
utbyggere?
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Tema

Tiltak

Ansvar/oppfølging

Trivsel på
studiestedet /

Videreføre studentvertstillingen ut 2019
(minst), kontaktpunkt og støtte til lag og
foreninger i en utfordrende periode, og sikre
kontinuitet inn i den nye tilværelsen på ICS

Nord, Studentinord

Øke tiltakspotten til studentverten

Nord, Studentinord

Sikre gode sosiale rom i myldreområde på ICS
(«lounge»)

ICS referansegruppe,
Studentrådet, studentinord

Prosjekt for ombygging av F-bygget til
studenthus (sosial sone) 2019

Studentrådet

Styrke studieveilederrollen. Ansett flere
veiledere eller fjern arbeidsoppgaver slik at
veilederrollen kan rendyrkes. Tenk forebygging,
ikke brannslukking.

Nord

Videreutvikle prosjektet ForVei (FBA). Alle
studenter kalles inn til veiledningssamtale i
andre semester

Nord

Styrke formidlingen av studentaktiviteter.
Appen Infoskjermen Go samler
aktivitetskalender, nyheter og arrangementer
for studenter på ett sted, uten støy.

Studentinord

Ha noen faddere som ikke er koblet til spesiell
gruppe. Kan ta seg av slengere og deltakere
som ikke er del av ei faddergruppe

Fadderansvarlige

Videreføre prosjektet Studentbyen Steinkjer

Steinkjer kommune,
Studentrådet, Tom K.

Gjøre fargeløpet under Fadderuka til
«folkefest» i Steinkjer

Prosjektet Studentbyen
Steinkjer

Gratis svømming for studenter i Dampsaga bad
en time i uka på ettermiddagstid

Prosjektet Studentbyen
Steinkjer, Studentinord

Jobbe for gunstigere treningstider i
Steinkjerhallen

Prosjektet Studentbyen
Steinkjer, Studentinord

Tilrettelegging for
godt studentliv

Tilfredshet med
studiebyen

Fysisk helse
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Eksamensangst /
studiemestring

Psykisk helse

Rus

Turer/aktiviteter med SSI, Brunstgropa,
Collegium Animalis (studentforeninger) som er
åpne for alle.

Studentvert, lag og
foreninger

Øke tiltakspott for studentrådgiver - større
fleksibilitet i kurstilbud (leie inn eller øke egen
kompetanse)

Studentinord

Samarbeid om mestringskurs

Sissel R., Ole C. T.
(Studentinord/Nord)

Mestringskurs «on demand», Hva vil
studentene ha?

Studentinord (rådgiver og
studentvert), Nord

Akutte tilfeller/beredskap: styrke kompetansen
blant studieveiledere og studentrådgiver.
Utarbeide klare rutiner: «hva gjør vi hvis…».
Psykososial førstehjelp.

Nord, Studentinord

Fortsette å jobbe forebyggende (Studentvert,
kurs, tilrettelegge for sosialt liv, lag og
foreninger)

Studentinord

Gjennomføre opplæring av faddere
(lykkepromille eller lignende)

Fadderansvarlige,
Studentinord

Flere alkoholnøytrale arrangement

Fadderansvarlige, Bodegan,
andre lag og foreninger

Styrke kunnskap om narkotika: trender,
bruksmønster, virkning

Studentinord, Nord
(studieveiledere)
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Første semester-utvalget i Levanger – Tiltaksplan pr. 23.10.18
Avholdte møter: 25.09.18, 15.10.18 og 23.10.18.
Inviterte: Studentorganisasjonsleder Trøndelag, studentrådsleder Levanger, studentveiledere, studieledere, faggruppeledere, dekan, studentvert,
kommunikasjons- og markedsrådgiver studentinord og studentrådgiver.
Utgangspunkt for arbeidet: Vedtak i LMU, resultater fra SHoT, Handlingsplan for læringsmiljøet ved Nord universitet og erfaringer fra
Kompetansedelingsnettverk for studenters suksess i høyere utdanning.
Tema
Fysisk læringsmiljø

Formål

Tiltak

Involverte

Ansvar

Tidsfrist

Fellesskapsområder/uformelle
møtesteder for sosial- og
faglig aktivitet i alle
undervisningsbygg

Ferdigstille innredning av stille
lesesal i Nylåna
- Lys og strømpunkt på hver pult
- Bedre interiør og innredning
Oppgradering/ommøblering av
åpen lesesal. Ønsker oss
”bokser” – skjermet
arbeidsplass (se Stjørdal).
Ferdigstille sosialt areal i 2. etg. i
Nordlåna, i form av møblering
(inkl. Kjøkkenkrok)

1.sem.utv.
Studentrådet
Drift

Eiendom

April
2019

1.sem.utv.
Studentrådet
Drift

Eiendom

April
2019

1.sem.utv.
Studentrådet
Drift
Studenter på samlingsbasert.
1.sem.utv.
Drift
Studentrådet
Fagansatte
Studentinord
Drift

Eiendom

April
2019

Eiendom

April
2019

Eiendomdirektør for
infrastruktur
og
digitalisering

Des
2018

Utreding av bruken av
kantineområdet i Hovedbygget i
samråd med fag og tillitsvalgte
Plan for utvikling av studiested
Røstad
- Hvem kan informere om
dette?
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Kantineområdet som sosial
arena

Oppgradering av skilting og
informasjon i alle bygg
Invitere drift og eiendom til
1.sem. utv- møte en gang pr.
studieår, fortrinnsvis
september- møtet
Avklaring av bruk av
kantinekjøkken i Hovedbygget

Digitale kaffeautomater i begge
kantinene
Sofa/uformelle sittegrupper i
kantina i Nylåna

Studentråd
1. Sem.utv
1. sem.utv
Drift
Eiendom

Eiendom
1. sem. utv

Våren
2019
Høst
2019

1.sem.utv.
Drift
Studentrådet
Fagansatte
Studentrådet
Studentinord
1.sem.utv.
Studentrådet
Drift

Nov.
2018

Studentinord

Nord

Nord

Nord
Studentinord
Studentrådet
Studentvert
Studentinord
Studentrådet

Nord
Srudentinord

Vår
2019

Studentinord

Kont.

Studentrådgiver
Studentvert
Studentråd
Studieveiledere
studieledere
Studentrådgiver

Studentinord

Høst
2019

Studentinord

Vår
2019

Eiendom

Vår
2019

Psykososialt læringsmiljø
Økt studiemestring/hindre
frafall

Styrke studieveilederrollen
gjennom økt tilgjengelighet og
fokus på forebyggende tiltak.
Forankre samlokalisering av
studentrådgiver sammen med
studieveilederne/adm.
Bedre kommunikasjon –
informasjon om
studentaktiviteter gjennom
Infoskjermen GO
Studiemestringskurs på
bestilling, og samarbeid om
kurs/grupper o.a.

Tiltakspott for studentrådgiver –
kurs og pop-up- aktiviteter
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Bidra til økt
studentdeltakelse, faglig- og
sosialt

Kunnskap om psykisk helse
- Akutte situasjoner
- Daglig samarbeid

Plan for kommunikasjon mellom
fagansvarlige og tillitsvalgte
studenter og mellom tillitsvalgte
og studenter
Øke antallet studenter som
deltar i studentforeninger –
legge til rette for nye
s.foreninger, både praktisk,
økonomisk og organisatorisk
Ukentlige lavterskel- tilbud i regi
av studentverten
Øke tiltakspotten for
studentverten
 Utarbeide rutiner for
psykososial førstehjelp
 Plan for samarbeid
 Kunnskap om varsling
og beredskap

Nord
Studentrådet
Studentrådet
Studentvert
Studentråd
Studentrådet
Studentvert

Nord

Vår
2019

Studentinord

Kont.

Studentvert
Studentrådet
Studentvert

Studentinord

Vår
2019
Vår
2019
Vår
2019

Tilbud om
avspenning/stressmestring i
eksamensperioden

Studentrådgiver i samarbeid
med ekstern aktør

Studentinord

Nov.
2018

Studentassistentprosjekt – søke
midler Helsedirektoratet –
psykisk helse

Studieleder barnehagelærer,
studieleder
sykepleierutdanningen og
tillitsvalgte studenter fra disse
utdanningene
Faggruppeleder Kroppsøving
Studentrådgiver
Studieveiledere

Nord
Studentinord

Nov.
2018

Studentinord

Studentrådgiver
Nord
Studieveiledere
Studentinord
Studieledere/faggruppeledere

Forebyggende helsearbeid

Pedagogiske
læringsmiljøet
Øke studentenes faglige
egenaktivitet på campus

Nord
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Helsetjenester

Økt tilgjengelighet

Fagansatte og koordinatorer
mer tilgjengelig for studenter
Residensplikt
Forutsigbarhet

Nord

Økt tilgjengelighet

Tilgjengelige plasser – fastleger i
Levanger

Studentrådgiver
Kommunelege

Helsestasjon for ungdom – som
ordinært tilbud til studenter opp
til 25 år
Legetjeneste for internasjonale
studenter og andre studenter
uten fastlege i Levanger
Informere om/oppgradere
tilgjengelig treningsrom på
campus
Jobbe for bedre treningstider
for LSI og deres medlemmer.

Studentrådgiver
Kommunelege

Fysisk helse

Økt kunnskap om rus
HAP-kurs
Oppstart/fadderordningen

Opplæring av faddere skal skje
innen april. Studentrådgiver skal
inn i opplæringen av faddere
Fadderopplegget skal involveres
i Nord Levangers planer omkring
studiestart og delta på møter

Studentrådgiver
Kommunelege
Studentråd
Nord
Studentinord
Levangerstudentenes
idrettslag
Studentråd
Studentrådgiver
Studieveiledere
Studentrådet
Regionsleder SON
Studentrådsleder
Fadderansvarlige
Studentrådgiver
Nord
Fadderansvarlige
1. sem. utv.

Studentinord
Nord

Studentinord
Levanger
kommune
Studentinord
Levanger
kommune
Studentinord
Levanger
kommune
Nord

På plass

Studentinord

Vår
2019

Studentinord
Nord?

Mars
2019

SON

Innen
april
2019

Nord

Vår
2019

På plass

Nov.
2018
Februar
2019
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med adm. og fag for å sikre en
god start.
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Referat fra møte «Første semester-utvalget» i Verdal 17.10.18
Til stede: Mafalda Silva, Amanda Tunsberg, Kim Nilssen, Kirsti Grøtan
Forfall: Katrine Bruvold, Dag Skevik

Tiltak etter SHoT 2018 fra medlemmer i Linjeutvalget i Verdal.
Tema
Fysisk
læringsmiljø

Formål

Tiltak

Deltakere

Ansvar

Fellesskapsområder/uformelle Oppgradering/ommøblering av kjøkkenet
møtesteder for sosial- og
faglig aktivitet
Bruk av Møllehagen som spiseplass
- Avklare avtalen med Tindved
- Få på plass kjøkkenutstyr

Linjeforeninga
Studieleder

Nord
Studentinord

Linjeforeninga
Studieleder

Nord
Studentinord

Lett tilgjengelig psykososial
veiledning

Studentrådgiver tilstede i Verdal 1
ettermiddag pr. uke
- Vurdere behov for annen lokalisering
Informasjon fra studentrådgiver og
studieveileder i løpet av de første to ukene
etter studiestart

Linjeforeninga
Studentrådgiver
Studieleder
Studieleder
Studieveileder
Studentrådgiver

Studentinord
Verdal kommune
Nord
Studentinord
Nord

Forutsigbarhet/ avklaring av
forventninger til faglig
aktivitet

Fraværsgrense
- Hvilke regler gjelder?
- System for fraværsføring

Linjeforeninga
Studieleder
Studieveileder

Nord

Psykososialt
læringsmiljø

Pedagogiske
læringsmiljøet

Tidsfrist
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- Innsyn i fraværsoversikten
Permisjonsregler
- Hvilke regler gjelder?
- Hvor finner vi informasjon om
reglene?
System for kommunikasjon og informasjon
mellom studenter og ledelse/lærere o.a.

Helsetjenester

Økt tilgjengelighet

Tilgjengelige plasser – fastleger i Verdal
Helsestasjon for ungdom – gis som ordinært
tilbud til studenter opp til 25 år
- Avklare innhold
Legetjeneste for studenter uten fastlege i
Verdal
Tilbud om opplæring i anatomi/fysiskaktivitet
v/f.eks. fysioterapeut

Helsekassen

Tilskudd til linser – skuespill og briller er
utfordrende

Linjeforeninga
Studieleder

Nord

Studentrådgiver
Kommunelege
Studentrådgiver
Kommunelege

Studentinord
Verdal kommune
Studentinord
Verdal kommune

Studentrådgiver
Kommunelege
Linjeforeninge
Studentrådgiver
Studieleder

Studentinord
Verdal kommune
Nord
Studentinord
Strudentinord
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Tiltaksplan SHoT
Innledning
I forbindelse med resultatene i SHoT undersøkelsen for 2018 har Første semesterutvalget i
Bodø blitt bedt om å diskutere tiltak for Nord universitet avdeling Bodø. Vi gjennomførte et
møte i Første semesterutvalgsmøte den 2.10 hvor vi diskuterte resultatene samt, aktuelle
tiltak.
Det skal også sies at det allerede gjøres utrolig mye bra på Nord universitet avdeling Bodø,
og at eksisterende tiltak også blir belyst i denne tiltaksplanen.
Det er her tatt utgangspunkt i noen av punktene som er kommet fra den lokale rapporten fra
SHoT til Nord studentsamskipnad, og tiltakene blir besvart ut i fra det.

Tiltak
1.0 Forhold på studiestedet
1.1 Mottak på studieprogrammet.
87.4% av studentene i Bodø følte seg godt mottatt på studiestedet sitt i Bodø. I Bodø er den
første uken noe som vi i Første semesterutvalget jobber systematisk med. Samtlige av
fakultetene møter på et større møte i midten av april for å legge til rette for en mottakelse
som best mulig passer sammen med programmet til både fadderperioden og Studentinord.
Her er det viktig å understreke at helt siden Første semester utvalget startet i 2015, har det
vært et poeng å se fadderperioden og fakultetenes mottak av nye studenter i sammenheng.
Både fakultetene, studentorganisasjonen og samskipnaden har et ansvar for at en ny student
som kommer til oss blir tatt godt imot og raskt inkludert.
Tiltak:
- Meet and greet. En uoffisiell velkomst av studieveilederne på vært fakultet hvor nye
studenter blir møtt med litt mat og drikke og får muligheten til å bli kjent med hverandre før
den offisielle åpningen av universitetet.
- Lokal studieåpning med dekan hvor de blir introdusert til sitt fakultet, og blir introdusert til
sine faddere
- Pizzalunch i gråsonen dag 2
-Fokus på bli kjent aktiviteter den første uken. Det er ikke noe faglig fokus før uke 2.
1.2 Tilfredshet med studiebyen.
61% av studentene i Bodø er tilfreds med studiebyen totalt. Her er det ikke alle punktene vi
som universitet og samskipnad alene kan gjøre noe med. Her er det punkter som vi er
avhengig av å ha en kommunikasjon med både Bodø kommune og Nordland fylke for å
bedre, men det er noen av punktene som gjelder studiebyen det er verdt å belyse.
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1.2 Helsetilbudet. 64 av 100 poeng.
Det er Studentinord som drifter helsestasjon for studentene i Bodø. Åpningstiden er hver
onsdag fra 11-16.
Tiltak:
-Bedre åpningstider
En av Studentinords studentrådgivere får nå dekket utdanning til helsesøster. Slik at
åpningstidene kan utvides og tilbudet kan bli bedre.
-Økning av stillingsressurs til rådgivningstjenesten
Fra og med 2019 blir rådgivningstjenesten økt med en person for å bedre tilbudet til
studentene.
-Nye lokaler
For at Studentinord skal kunne gjøre sine oppgaver til det beste for studentene, er de helt
avhengige av å ha lokaler som best mulig ivaretar studentenes behov. I dag er lokalet alt for
lite og gjenspeiler ikke behovet.
1.3 Boligtilbudet 53 av 100 poeng.
Tallene for boligtilbudet kunne absolutt vært bedre. Det skal nevnes at når denne
undersøkelsen ble gjort så var ikke siste del av Mørkvedlia ferdigstilt. Den var innflyttingsklar
til studiestart, høsten 2018.
Tiltak:
- Ansette bomiljøkoordinator i 20prosent stilling
Studentinord har utlyst en stilling som bomiljøkoordinator i 20prosent stilling som skal ha
som jobb å bedre bomiljøet i alle av Studentinords studentboliger i Bodø. Det ble i
forbindelse med åpningen av første blokk i Mørkvedlia startet, det vi valgte å kalle
bomiljøutvalg. Bomiljøutvalgets oppgave skulle være å bedre bomiljøet i blokken ved å legge
til rette for sosiale arrangementer i fellesrommene og være studentboligens talerør til
Studentinord. Dette har vært en så stor suksess, at det nå skal ansettes en person som skal
ha som ansvar å legge til rette for bomiljøutvalg i alle av Studentinords studentboliger.

2.0 Fadderperioden
82% av studentene i Bodø rapporterer at de har deltatt på fadderperioden. Det er gode tall,
tatt i betraktning at vi vet at studenter som er aktive i en god fadderperiode har betydelig
større sjanse for å bli kjent med sine medstudenter, og deretter lykkes som studenter.
2.1 Opplevelsen av fadderperioden
For å sikre at flest mulig av våre studenter blir kjent med sine medstudenter og går inn i
studietiden med en god opplevelse og nye venner er hvordan vi gjennomfører
fadderperioden viktig.
2.1.1 De sosiale arrangementene. 70 av 100 poeng.
Her skal jeg være ærlig å innrømme at jeg hadde håpet på en bedre skår, siden vi har
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arbeidet systematisk med hvordan vi bidrar til gode sosiale arrangementer i fadderperioden
siden 2015. Vi kjører en grundig evaluering etter hver fadderperiode, så den siste
fadderperioden vil alltid være den beste.
Tiltak
- Pre Study barbeque
Arrangement hvor rektor og dekaner griller for nye studenter og ønsker dem velkommen til
vårt universitet på søndagen før åpning på tirsdag. Dette er et arrangement for alle nye
studenter, som er ment for å gjøre det mindre skummelt å møte opp på selve åpningen på
tirsdag.
- Meet and greet
Fakultetsvis velkomst for nye studenter før åpning av studieåret
- Bli kjent fest
Faddernes første fest på samfunnet for alle nye studenter. Nytt av året var at Studentinord
sto i et eget telt ved hovedkantinen og delte ut vann og mat til studentene. Dette ble godt
mottat.
- Pizzalunch
Samtlige av fakultetene deler ut gratis pizza i gråsonen på dagen etter bli kjent fest og
offisiell åpning.
- Gratis frokost til alle studenter
Studentinord arrangerer frokost på torsdags morgen til alle nye studenter og faddere
- Tour de Nord. Mørkved rebus
Nytt av året var at vi gjennomførte en stor rebus på Mørkved på torsdag fra 10.30 – 14.00
Målet med rebusen var at de nye studentene sammen i lag skulle bli kjent med hverandre,
universitetet og våre tilbud. Rebusen ble avsluttet i manjupåla ved futelva.
- Grilling og aktiviteter i Ausvika
Sosialt og alkoholnøytralt arrangement i Ausvika i regi av våre Peer supportere (Nevnes i 8.2)
- Her er det noen av fakultetenes aktiviteter som ikke er nevnt. Blant dem kan vi nevne FBAs
aktivitet hvor nye studenter den første uken må gjøre noe, eller dra på en utflukt til noe som
har sammenheng med hva studentene skal studere. Havbruks studentene måtte hoppe i
havet med redningsdrakt og animal science studenter dro på en bondegård.
- I tillegg kan det nevnes diverse fester på studentersamfunnet og turer og utflukter i regi av
Studentinord.
- Det vil bli diskutert eventuelle nye sosiale arrangementer når første semesterutvalget
møtes for å diskutere neste års fadderpriode, vinteren 2019.
2.1.2 Muligheten til å bli kjent med nye studenter. 72 av 100 poeng.
Muligheten til å bli kjent med nye studenter mener vi ligger i gode sosiale arrangementer og
en god dialog med alle fadderne som tar imot de nye studentene.
Tiltak:
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- God fadderopplæring med fokus på fadderens rolle som medhjelper for å gjøre nye
studenter kjent med hverandre, og kursing i bli kjent aktiviteter
3.0 Frivillig studentengasjement
Når det kommer til frivillig studentengasjement så kan det være litt utfordrende å forstå hva
som menes med de ulike betegnelsene. På faglige foreninger rapporterer 6 prosent av
studentene at de nå er aktive i en faglig forening, mens 3 prosent rapporterer at de har vært
engasjert tidligere. I Bodø så må faglig forening forstås som studentforening, siden hvert
fakultet har sin egen, og det blant annet jobbes med saker som omhandler studiekvalitet og
studenttillitsvalgte. Utfordringen kommer når vi kommer til punktet som handler om
studentdemokrati, siden det også der er studentforeningene som ivaretar dette. Der er det 5
prosent av studentene som rapporterer at de er aktive nå, mens 4 prosent har vært det
tidligere.
På interesseforeninger rapporter 6 prosent at de er aktive nå, mens 4 prosent har vært det
tidligere.
Tiltak:
- Utvalg for å se på tillitsvalgt ordningen
Det ble våren 2018 satt ned et utvalg som skulle gå igjennom tillitsvalgt ordningen på Nord
universitet. Dette er et viktig arbeid for å forbedre studentenes medbestemmelse. En god og
velfungerende tillitsvalgtordning vil uten tvil bedre studentengasjementet.
- Fortsatt støtte til engasjementshelgen til SoB.
I flere år har SoB (Studentorganisasjonen i Bodø) arrangert engasjementshelg for nye
studenter for å vise til hva du som student i Bodø kan engasjere deg i, og bidra til økt
engasjement på studiestedet. De siste årene har turen vært fulltegnet og SoB har rapportert
om gode tilbakemeldinger fra studentene.
- Arrangere SoBs dag andre uken etter oppstart.
SoBs dag er en dag hvor samtlige studentforeninger, interesseforeninger og andre er
tilgjengelig i gråsonen på universitetet. Dette er et viktig tiltak for å vise nye studenter det
mangfoldet av muligheter du kan engasjere deg i som student på Nord universitet.
Idrett
Kun 3 prosent av studentene i Bodø rapporterer om at de driver aktivt med studentidrett.
Med tanke på sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse er dette et bekymringstegn. I
en studie by som Bodø, burde absolutt forholdene ligge til rette for at enda flere studenter
var aktive i organisert trening i en eller annen form. I dag er det BoSI (Bodøstudentenes
Idrettslag) som er ansvarlige for studentidretten.

Tiltak
- Organisere møte med BoSI for å kartlegge hvordan vi sammen (Studentinord og Nord
universitet) kan legge til rette for at flere begynner med idrett, og legge til rette for et
system som i større grad kan fungere over tid og ikke er avhengige av enkeltpersoner.
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4.0 Studieferdigheter. 34 prosent av studentene i Bodø har strøket på eksamen en eller flere
ganger
En utfordring for Nord universitet er at det pr, dags dato ikke finnes en samlet plan for
gjennomføring av studieteknikk kurs. Dette var før noe Studentorganisasjonen i Bodø
gjennomførte som et samlet kurs. Sviktende påmelding gjorde at de for en del år siden
sluttet å gjennomføre kursene. Etter en diskusjon i Første semesterutvalget, virker det som
at det varierer i hvor stor grad nye studenter får et slikt tilbud.
Tiltak:
Avholde et samlet studieteknikk kurs som samtlige nye studenter får mulighet til å melde seg
på i løpet av høsten, hvert semester.

5.0 Eksamensangst. 46 prosent av Bodøstudentene føler svært mye eller en del
eksamensnerver
Dette var et punkt som kom litt overraskende på Studentinord. Vi kjører eksamensangst kurs
hver høst, og påmeldingen til det kurset synes ikke å stå i stil med den høye prosentandelen
som føler på eksamensangst.
Tiltak
Fortsette å gjennomføre eksamensangst kurs, og i enda større grad tydeliggjøre at det er
mange som sliter med det samme, og at det er helt normalt.
6.0 Alkohol
47 prosent av studentene i Bodø har en risikoatferd knyttet til alkohol. Da er det også
gledelig og bemerke seg at hele 65 prosent av Bodøstudentene ønsker seg flere alkoholfrie
studenttilbud. Dette er noe som vi mener samtlige som arrangerer eller tenker å arrangere
sosiale arrangementer for studenter bør merke seg.
Tiltak:
Gjennomføre flere alkoholnøytrale arrangementer for studenter gjennom hele studieåret.

7.0 Trening og mosjon
Noen gledelige tall er at 72 prosent av Bodøstudentene trener 2 ganger i uken eller mer.
Fokus på den fysiske helsen fortsette å være et fokus.
80 prosent av studentene i Bodø rapporterer om å være i god eller veldig god fysisk helse.
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8.0 Psykisk helse og trivsel
8.1 Psykiske plager
26 prosent av studentene i Bodø rapporterer om alvorlige og mange psykiske
symptomplager. Dette er tall som vi må ta på alvor.
Tiltak:
-Temauke om mental helse
SoB arrangerte i høst temauke om mentalt helse. Første semesterutvalget mener første
prioritet er å ta bort tabuen rundt å slite med psykiske plager.
Det er ikke noe skam rundt å slite. Prat om det.
- Temadag om psykisk helse
I diskusjonen i Første semesterutvalget kom det frem at det kunne være en god ide å
arrangere en større dag rundt temaet psykisk helse. Hvor det blir belyst at alle sliter vi med
noe, og fokuset er at vi i større grad tør å prate om det. Temadagen skal være et samarbeid
mellom SoB, Studentinord og universitetet. Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe
med å få gjennomført en slik dag
- Rådgivningstjenesten øker med en ressurs.
Fra og med 2019 får rådgivningstjenesten inn en ekstra ressurs for å bistå studentene i Bodø
både med forebyggende arbeid, samt akutt hjelp. (se 1.2)
- Øke midlene til psykologsenteret
Studentinord har et godt samarbeid med psykologsenteret i Bodø. De siste årene har det
vært nødvendig å øke budsjettet til psykologsenteret. Noe som de også må fortsette med
fremover.
- Nye lokaler til rådgivningstjenesten
Pr i dag er det kun to lokaler som er forbeholdt to rådgivere. Med en økt stilling, vil det være
nødvendig med større lokaler for å best kunne ivareta studentenes behov. (se 1.2)
8.2 Ensomhet
30 prosent av studentene i Bodø føler seg isolert, eller savner noen å være sammen med.
Dette er noe vi på alle plan kan gjøre noe med.
Tiltak:
- Opprettelse av Peer Support
Peer support er et tilbud til studenter som trenger noen å snakke med, drevet av frivillige
studenter. Det er pr. dags dato 14 studenter som alle er trenet av rådgivningstjenesten til å
kunne prate med studenter som sliter. Studenter som føler seg ensomme eller trenger noen
å snakke med skal enkelt kunne ta kontakt med en av de 14 peer supporterne for å få lufte
sine bekymringer.
-Lavterskelarrangementer
Det er en utfordring og nå studenter som sliter sosialt og ikke finner sine nettverk. En løsning
som vi har tro på er å arrangere faste møtepunkter, hver uke som skal være lett og kunne
delta på. Vi blir derfor å arrangere tre ulike arrangementer på tre forskjellige dager i uken,
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for å gi flest mulig at de studentene som trenger det et tilbud.
Tirsdag- Brettspillkveld på universitetet.
Onsdag- Strikkekveld på stille rom
Torsdag- Lavterskeltur i området.
-Tillitsvalgtordningen
Jobben som allerede er startet med å få på plass et ordentlig tillitsvalgtprogram er viktig å få
med her. Det er den enkelte student i hver klasse som har best forutsetning for å se de
studentene som faller utenfor. Her vil det være viktig å fortsette arbeidet slik at samtlige
klasser får på plass en tillitsvalgt og også er klar over det ansvaret som ligger i å se de som
faller i fra.
Hvis vi på Nord universitet klarer å bygge opp robuste og solide studentmiljøer vil vi sammen
være bedre rustet til å gjøre noe med problematikken.

Avslutning
I denne tiltaksplanen er det belyst tiltak som er diskutert og noen som allerede er satt i gang.
Det er viktig å understreke at dette kun må sees på som en start og et begynnende innspill i
arbeidet som handler om å finne gode tiltak til SHoT undersøkelsen.
Mer også at det er en del temaer som ikke er belyst i dette svaret. Det er ikke tatt stilling til
det som går på Trivsel med studiet. Dette fordi det i første omgang er noe som fagansvarlige
på universitetene må ta stilling til. Det sitter ingen faglige i Første semesterutvalget.
Det er heller ikke nevnt tiltak rundt rus, som i snus og tobakk eller narkotika. Det er for øvrig
gledelig å merke seg at vi ligger under landsgjennomsnittet når det kommer til alkohol og
narkotika, men det betyr ikke at vi i Bodø ikke burde gjøre noe med det.
Det er heller ikke nevnt tiltak som handler om mobbing eller seksuell trakassering.

Det har vært både spennende og inspirerende å få være med på arbeide som nå er startet
rundt å finne gode tiltak for studentene i Bodø i forbindelse med SHoT undersøkelsen, og vi i
Første semesterutvalget ser frem til å ta del i det kommende arbeidet.
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TILSKUDDSMIDLER: STUDENTER- PSYKISK HELSE OG RUSMIDDELBRUK
Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
2. Læringsmiljøutvalget tar en beslutning om videre arbeid med ruspolicy, og hva som
skal gjøres med tilskuddsmidlene.

Sammendrag
Det er lyst ut midler for å styrke studenters psykiske helse (15 mill) og forebygge problemer
knyttet til rusmiddelbruk (3,4 mill) gjennom Helsedirektoratet.
Universiteter, høgskoler og samskipnader kan søke om midler, så det kan vurderes å jobbe
fram en søknad som gir noen midler til gjennomføring av tiltak. Dette kan både være
helsefremmende og forebyggende tiltak, eller utvikling av tjenestetilbud.
Hele utlysningsteksten kan dere finne på nettsida til Helsedirektoratet.
Søknadsfrist: 15.11.2018
Universell har også lyst ut 2,3 mill. i stimuleringsmidler til utdanningsprosjekter om
universell utforming.
Midlene er stilt til rådighet gjennom "Regjeringens handlingsplan for universell utforming
2015-2019" og tiltak SO3: Kompetanseheving i universitets- og høyskolesektoren
Søknadsfrist: 16.11.2018.
LMU må også ta stilling til tilskuddet studentinord har fått tildelt på kr. 225 000. Midlene
ble tildelt for 2017, og så videreført til 2018. Ingen tiltak er så langt igangsatt.
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Vedlegg:
1. Søknad rusmiddelforebyggende innsats
2. Brev fra Helsedirektoratet- innvilgning av tilskudd (pdf)
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Helsedirektoratet

Bodø 30.09.2016

SØKNAD OM STØTTE TIL UTARBEIDING OG IMPLEMENTERING AV RUSPOLICY
VED NORD UNIVERSITET OG NORD STUDENTSAMSKIPNAD.
Nord studentsamskipnad vil på vegne av Nord universitet, Studentorganisasjonen Nord og Nord
studentsamskipnad søke Helsedirektoratet om tilskudd til arbeidet med å få på plass et overordnet
dokument for det rusforebyggende arbeidet ved Nord universitet.
Nord studentsamskipnad har ansvar for studentvelferden for 12 500 studenter fordelt på 9
studiesteder. Nord studentsamskipnad har 135 ansatte og Nord universitet har 1200 ansatte.
Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Nord universitet er et lovpålagt organ som rapporterer sin aktivitet
til styret ved utdanningsinstitusjonen. De har startet arbeidet med å systematiserer det
rusforebyggende arbeidet ved institusjonen, og ønsker å få på plass en felles ruspolicy med felles
retningslinjer og holdninger på dette området. I tillegg ønsker de i neste omgang å utarbeide en plan
for implementering blant både studenter og ansatte i organisasjonene.
I Stortingsmelding 30 (2011/2012): «Se meg!» beskrives regjeringens rusmiddelpolitikk. Det er satt
ambisiøse mål i meldingen, og de forplikter lærestedenes rusforebyggende arbeid: «Det er
regjeringens mål at flest mulig ansatte i privat sektor og alle ansatte i offentlig sektor, samt alle
studenter og elever skal være omfattet av en generell og bevisstgjørende rusmiddelpolitikk som er
tydelig forankret i virksomhetens ledelse».
Det fremgår av Rusmeldingen at det er et økende alkoholforbruk i Norge, også innen
studentpopulasjonen. Holdningene til alkohol er blitt mer liberale, og det nytes både mer og oftere
alkohol enn tidligere. Denne utviklingen utfordrer universiteter og høgskoler til å innta en mer aktiv
holdning til bruk av rusmidler på lærestedene – både når det gjelder ansatte og studenter.
Ulike undersøkelser har tidligere vist at studenter er en risikogruppe når det gjelder bruk/misbruk av
alkohol. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2014 (SHOT 2014) viser at 40% av studentene i
Norge har en atferd knyttet til alkohol som beskrives som risikofylt. Blant studentene i Nord-Trøndelag
som deltok i SHOT 2014 mente 43% at det drikkes for mye i studentmiljøet. Dette viser at studenter er
en sårbar gruppe det er grunn til å gi ekstra oppmerksomhet med tanke på rusbruk.
Formålet med en ruspolicy
Bakgrunnen for ønsket om å utarbeide en ruspolicy er å ha et felles dokument for alt arbeid ved
institusjonene når det gjelder rus. Hovedmålet er å forebygge rusmisbruk og de skadene misbruk fører
med seg. I tillegg vil redusert rusbruk bidra til at studentene opplever bedre helse, studiemestring og
studieprogresjon.
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Beskrivelse av tiltak
Vi vil etablere en arbeidsgruppe bestående av representanter fra studentorganisasjonen, universitetet
og studentsamskipnaden som på oppdrag fra LMU utarbeider et forslag til en ruspolicy.
Gruppen trenger en medarbeider som tar ansvar for koordinering, framdrift og skriftliggjøring av et
felles dokument som i neste omgang vil bli lagt fram for LMU ved Nord universitet.
For å kunne utarbeide et slikt dokument vil deltakerne i arbeidsgruppe ha behov for økt kunnskap om
blant annet rus, rusforebyggende tiltak og skadevirkninger.
Forskningsresultater både fra Norge og Sverige viser at noen tiltak er mer effektive enn andre. Tiltak
som har vist seg effektive er for eksempel kontroll med alkoholskjenking, tidlig intervensjon i
helsetjenesten, opplæring av faddere, utarbeide alkoholpolicyer ved studiestedene for å etablere
konkrete regler for bruk av alkohol, samt legge til rette for god kvalitet på studenttilbud/aktiviteter uten
alkohol. Det kan synes som om holdningsskapende tiltak er mindre effektive enn de nevnte tiltak. Det er
verdt å ta med seg inn i det rusforebyggende arbeidet ved lærestedene at ruspolicy og retningslinjer for
bruk av rus og alkohol, har effekt.
Budsjett
Kostnader
Lønnskostnader medarbeider arbeidsgruppe, 40% stilling i 10 måneder
Faglig utviklingsarbeid, kurs, konferanser
Andre driftsutgifter, kontorhold
Sum kostnader

Beløp i kroner

Finansiering
Søknadssum
Finansiering fra Nord studentsamskipnad
Sum finansiering

Beløp i kroner

200.000
40.000
10.000
250.000

200.000
50.000
250.000

Kontrolltiltak
Et ferdigstilt ruspolicydokument vil bli lagt fram for LMU og styrene i institusjonene.
Kontroll knyttet til økonomi vil ivaretas gjennom eget prosjektregnskap som vil bli gjennomgått og
attestert av vår revisor.

Med vennlig hilsen
Nord studentsamskipnad

Bente Sofie Larsen
Administrerende direktør
Tittel

2

kuddsmidler: Studenter- psykisk helse og rusmiddelbruk - 15/02692-117 Tilskuddsmidler: Studenter- psykisk helse og rusmiddelbruk : Innvilger tilskudd til Utarbeiding og implementering av ruspolicy ved Nord universitet og Nord studentsamskipnad

v4-29.07.2015

Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge
HDIR Innland 25329158

Jacob Normann

Deres ref.:
Vår ref.:
Saksbehandler:
Dato:

17/30384-2
Kristine Skaar Aune
07.11.2017

Dette er en kopi. Originalbrevet er sendt til Nord studentsamskipnad .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Innvilger tilskudd til Utarbeiding og implementering av ruspolicy ved Nord universitet og
Nord studentsamskipnad over statsbudsjettet 2017 kap. 714, post 70
Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.09.2017 under tilskuddsordningen Frivillig
rusmiddelforebyggende innsats.

INNVILGELSE AV TILSKUDD
Helsedirektoratet innvilger tilskudd på inntil 225 000 kroner til Utarbeiding og implementering
av ruspolicy ved Nord universitet og Nord studentsamskipnad over kap. 714, post 70 på
statsbudsjettet for 2017.
Tilskuddsbeløp som skal utbetales i år er 225 000 kroner.

Termindato
20.11.2017

Terminbeløp
225 000

Kapittel.post
kap. 714, post 70

For 2017 er det bevilget 43 000 000 kroner til tilskuddsordningen. Vi har mottatt 61 søknader,
og av disse har 38 fått tildelt tilskudd.
I vår vurdering har vi blant annet lagt vekt på tildelingskriterier, søknadens budsjett, forventet
måloppnåelse og fremdriftsplan.
Helsedirektoratet stiller krav om at også implementering må legges inn som en del av
prosjektet, da vi anser at kun utvikling av rusmiddelpolicy ikke vil være så ressurskrevende som
beskrevet i søknaden.

Helsedirektoratet
Avdeling levekår og helse
Kristine Skaar Aune, tlf.: +4724163612
Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo • Tlf.: 810 20 050
Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no
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VILKÅR FOR TILSKUDDET
Mål, føringer og vilkår
Tilskuddet skal brukes i samsvar med budsjett og tiltak som er beskrevet i søknaden,
regelverket for ordningen og kravene i dette brevet.
Tilskuddet skal dekke utgifter til aktivitet som retter seg mot målene for ordningen, som er å:
Redusere negative konsekvenser knyttet til rusmidler, inkludert spillavhengighet, gjennom å
bygge opp under frivillig sektors forebyggende arbeid knyttet til innsatsområdene:
- rusmiddelpolitisk påvirkningsarbeid
- oppvekst
- arbeidsliv
Det gis ikke tilskudd til:
- Organisasjonens ordinære drift.
- Tiltak som har næringsmessig virksomhet som hovedmål (ikke kommersiell).
- Behandling, ettervern, rehabilitering eller forebyggende tiltak rettet mot tidligere
brukergrupper (gjelder både rus- og spillavhengighet).

Helsedirektoratet stiller krav om at også implementering må legges inn som en del av
prosjektet, da vi anser at kun utvikling av rusmiddelpolicy ikke vil være så ressurskrevende som
beskrevet i søknaden.
Tilskuddet skal benyttes i samsvar med budsjett og tiltak som er beskrevet i søknaden.
Tilskuddet skal ikke dekke utgifter til
 innkjøp av utstyr eller investeringer
 ordinær drift
Tilskuddet kan ikke omdisponeres til andre formål uten skriftlig godkjennelse fra
Helsedirektoratet.
RAPPORTERINGSKRAV
Rapporteringsfrist
Frist for rapportering er 1. april neste år. For prosjekter/aktiviteter/drift som går over flere år,
skal dere rapportere hvert år dere mottar tilskudd. Nærmere krav til rapportering finnes
nedenfor.
Det skal rapporteres i elektronisk skjema i Altinn. Lenke finner dere på
www.helsedirektoratet.no/tilskudd. Når du skal søke om tilskudd eller rapportere på tilskudd,
er det en fordel å ha en rolle for virksomheten i Altinn. Les mer om dette på nettsidene
Rapportering på måloppnåelse
Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd. Dette
gjør dere ved å rapportere på følgende rapporteringskrav:
Sluttrapport/årsrapport pr 31.12 innen 01.04 påfølgende år.
Regnskap pr 31.12 innen 01.04 påfølgende år.
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Revisorkontroll og attestasjon.
Andre rapporteringskrav:
•
fremdriftsplan og statusrapportering i søknad for flerårige innsatser
Andre rapporteringskrav:
 fremdriftsplan
 det kan søkes om å overføre midler til påfølgende år, og det må da søkes om dette
innen 31.12.2017
 hvis det er brukt mindre enn 200 000 kroner i et regnskapsår, kreves ikke
revisorattestasjon for dette tilskuddsåret
 ved overføring av midler fra ett år til et annet, må det rapporteres på midlene i det året
tilskuddet er brukt
Regnskapsrapportering
Det skal føres regnskap for tilskuddet, skilt fra det øvrige regnskapet for eksempel med en
prosjektkode. Regnskapet skal kun vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet.
Regnskapet skal kunne sammenlignes med budsjettet i søknaden.
Rapporteringsmalen inneholder ferdig definerte utgiftskategorier som regnskapstallene skal
føres inn i. I tillegg skal det legges ved regnskapsutskrift direkte fra økonomisystemet som viser
hvilke artskonti utgiftene er fordelt på. Utskriften kan vise utgifter aggregert per art og trenger
ikke å vise de enkelte bilagene. Se mer informasjon om krav til regnskapet i standardvilkårene.

Revisorkontroll
Regnskapet skal revideres av registrert revisor, statsautorisert revisor eller oppdragsansvarlig
kommunerevisor (jf. § 11 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner) i samsvar med
Den norske revisorforenings standard ISA 805 ”Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående
regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling”.
Tilskuddsmottaker må gi revisor en kopi av dette brevet før revisorkontroll.
Dersom innvilget tilskudd er høyere enn 200 000 kroner per år, mens forbruket er lavere enn
200 000 kroner per år, kan det leveres revisorbekreftelse for to år av gangen.
Krav til revisorbekreftelse gjelder ikke for:
 tilskuddsbeløp mindre enn 200 000 kroner
 tilskudd til statlige virksomheter og forvaltningsorgan underlagt Riksrevisjonens
regnskapsrevisjon
 tilskudd til helseforetak, såfremt prosjektregnskapet inngår i foretakets reviderte
totalregnskap
 mindre aksjeselskaper som oppfyller skatteetatens vilkår for å kunne unntas
revisjonsplikt og som har registrert dette i Regnskapsregisteret

KLAGERETT
Det er klageadgang på vedtaket. Dette følger av forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker
etter at brevet er mottatt. Klagen skal sendes til Helsedirektoratet (postmottak@helsedir.no
eller vår postadresse) og merkes med vår referanse, 17/30384. Helsedirektoratet vurderer om
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det er grunnlag for å endre vedtaket. Hvis vedtaket ikke endres, sendes klagen for endelig
avgjørelse i Helse- og omsorgsdepartementet som er klageinstans.

AKSEPT AV VILKÅR
Tilskuddet utbetales når Helsedirektoratet har mottatt vedlagt «Aksept av vilkår». Akseptbrevet
må returneres umiddelbart, og senest innen 4 uker etter mottatt brev. Innvilgelse av tilskudd
kan trekkes tilbake etter en purring.

All korrespondanse skal sendes til postmottak@helsedir.no eller vår postadresse, og merkes
med vår referanse 17/30384.

Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene.

Vennlig hilsen
Øyvind Giæver e.f.
avdelingsdirektør
Kristine Skaar Aune
seniorrådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk

Kopi:
Jacob Normann
Postmottak (Ekstern post til arkivet)
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STANDARDVILKÅR FOR TILSKUDD FRA HELSEDIREKTORATET
Gi beskjed om endringer
Helsedirektoratet må ha skriftlig beskjed så fort som mulig om endringer i mottakers adresse,
kontonummer og kontaktperson. Mottakere uten faste ansatte må informere om ny leder
og/eller økonomiansvarlig/kasserer.
Generelle vilkår
Anskaffes det utstyr ut over det som er forutsatt i tilskuddsbrevet, eller ut over det som
betraktes som rimelig, kan Helsedirektoratet kreve at mottaker tilbakebetaler verdien når
prosjektet/aktiviteten/driften er avsluttet. Investeringer og utstyr som kjøpes inn, kan regnes
som Helsedirektoratets eiendom.
Utgifter til reise-, kost- og nattillegg må ikke overstige satsene i Statens reiseregulativ, jf.
Statens personalhåndbok.
Lønnsmidler til mottakere som hovedsakelig finansieres av offentlige tilskudd skal ikke
overstige hva som er rimelig i forhold til statlige lønninger.
Lov (forskrift) om offentlig anskaffelse og krav til kjøp av varer og tjenester
Tilskuddsmottakere som er omfattet av lov og forskrift om offentlige anskaffelser må følge
denne ved bruk av tilskuddsmidler. Lovens grunnleggende krav er å sikre konkurranse,
forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, og at utvelgelsen skal skje etter ikkediskriminerende og objektiv kriterier.
I noen tilfeller vil det være vanskelig å vurdere om man er omfattet av lov og forskrift.
Tilskuddsmottakere som hovedsakelig er finansiert av offentlige midler (over 50 prosent) må
vurdere hvorvidt de er omfattet av forskriften.
Følgende virksomheter er omfattet av forskriften jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 1-2:
1. Forskrift gjelder statlige, kommunale, fylkeskommunale myndigheter og
offentligrettslige organer og sammenslutninger dannet av en eller flere av disse
2. Et offentligrettslig organ er ethvert organ:
a. som tjener allmennhetens behov, og ikke er av industriell eller
forretningsmessig karakter, og
b. som er et selvstendig rettssubjekt og
c. som i hovedsak er finansiert av myndigheter eller organer som nevnt i første
ledd, eller hvis forvaltning er underlagt slike myndigheters eller organers kontroll, eller
som har et administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan der over halvparten av
medlemmene er oppnevnt av slike myndigheter eller organer.
Regnskap
Tilskuddet gis som nettotilskudd, med unntak av tilskudd til frivillige organisasjoner.
Inntekter
Regnskap som sendes til Helsedirektoratet, må omfatte alle inntekter som relaterer seg til
prosjektet/aktiviteten/driften det er gitt tilskudd til. Unntaket er momskompensasjon for
frivillige organisasjoner som omtales under. Inntekter knyttet til arbeidet eller de utgiftene som
er ført, skal også føres opp i regnskapet. Eksempler kan være sykelønnsrefusjoner, inntekter på
salg av utstyr, varer eller tjenester.
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Momskompensasjon til frivillige organisasjoner
Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Dette
er en egen tilskuddsordning, og skal holdes utenom regnskapstallet som innrapporteres for
prosjektet/aktiviteten/driften. Alternativt skal momskompensasjonen merkes tydelig, slik at et
eventuelt overskudd som skyldes momskompensasjon ikke trekkes fra fremtidige tilskudd eller
kreves tilbakebetalt.
Tilskuddets varighet og bruk av ubrukt tilskudd
Tilskuddet er innvilget for dette året.
Bruk av ubrukt tilskudd:
1. Tilbakebetaling av tilskudd:
Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og dere ikke benytter hele
tilskuddet til prosjektet/aktiviteten/driften, må ubrukt tilskudd tilbakebetales
umiddelbart til Helsedirektoratets kontonummer 7694 05 12162, merket med kapittel,
post og vår referanse 17/30384. Helsedirektoratet skal informeres om tilbakebetaling
med e-post til tilskudd@helsedir.no merket med vår referanse 17/30384.
2. Avkortning av neste års tilskudd dersom det også søkes om nytt tilskudd:
Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og dere skal søke om nytt
tilskudd det påfølgende året, kan dere enten tilbakebetale ubrukte midler eller så vil
neste års tildeling kunne avkortes mot de ubrukte midlene. Dette krever en ny
fullstendig søknad som sendes inn i henhold til kunngjøring og årlig søknadsprosedyre.
Søknadsbeløpet må inneholde både ubrukt tilskudd og nytt tilskudd.
3. Overføring av tilskuddsmidler dersom prosjektet skal ferdigstilles/avsluttes – kun ett år:
Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og prosjektet ikke er
ferdigstilt, kan det søkes om å få overført tilskuddet ett år. Dette krever en kortfattet
søknad pr brev eller e-post. Saksbehandler vurderer behov for ytterligere opplysninger
eller en helt ny søknad, før overføring kan behandles.
Mulige reaksjonsformer dersom mottaker gir uriktige opplysninger eller ikke bruker
tilskuddet i samsvar med fastsatte betingelser
Dersom mottaker ikke opptrer i samsvar med forutsetningene gitt i tilskuddsbrevet og
regelverket, kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt. Mislighold kan få rettslig
forfølgelse.
Generelle vilkår
Eventuelle investeringer og utstyr som kjøpes inn, regnes som Helsedirektoratets eiendom.
Anskaffes det utstyr ut over det som er forutsatt i tilskuddsbrevet, eller ut over det som
betraktes som rimelig, kan Helsedirektoratet kreve at mottaker tilbakebetaler verdien når
prosjektet/aktiviteten/driften er avsluttet.
Utgifter til reise-, kost- og nattillegg må ikke overstige satsene i Statens reiseregulativ, jf.
Statens personalhåndbok.
Dokumentinnsyn
Mottaker har rett på innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19.
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Tilsyn eller kontroller
Rapporter/resultat fra relevante offentlige tilsyn eller kontroller skal sendes inn fortløpende til
Helsedirektoratet.
Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon
Helsedirektoratet krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som ligger til
grunn for søknaden eller rapporteringen, skal oppbevares for kontroll i minimum 10 år etter
tilskuddet ble mottatt.
Helsedirektoratets forbeholder seg retten til å kontrollere at tilskuddet brukes etter
forutsetningene, og skal ha adgang til å undersøke alle dokumenter og steder som vi måtte
kreve, hos tilskuddsmottaker og deres samarbeidspartnere, jf. bevilgningsreglementet § 10.2.
Har Helsedirektoratet delegert ansvaret for tilskuddsforvaltningen til andre, tar vi også
forbehold om deres rett til kontroll.
Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd brukes etter forutsetningene, hjemlet i
lov om Riksrevisjonen § 12, 2. ledd.
Kunngjøring av tilskudd
Kunngjøring med søknadsfrist publiseres under www.helsedirektoratet.no/tilskudd.
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AKSEPT AV VILKÅR
Akseptbrevet må returneres umiddelbart, og senest innen 4 uker etter mottatt brev.
Brevet skal sendes i retur til:
Helsedirektoratet
Postboks 7000 St. Olavs plass
0130 Oslo

Eller i skannet versjon til
postmottak@helsedir.no

Vår ref: 17/30384-2
Nord studentsamskipnad

Org.nr.: 951103217
Innvilget beløp: 225 000
Beløp til utbetaling: 225 000
Kontonummer

IBAN-nummer (dersom bank er utenfor Norge)

BIC/Swift-kode (dersom bank er utenfor Norge)

Kontoens valuta (dersom bank er utenfor Norge)

Kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse for økonomiansvarlig

Utbetalingen til mottaker bes merket med

Aksept av vilkår:
 Nord studentsamskipnad aksepterer vilkårene for tilskuddet i tilskuddsbrev av
07.11.2017 med tittel Innvilger tilskudd til Utarbeiding og implementering av ruspolicy
ved Nord universitet og Nord studentsamskipnad over statsbudsjettet 2017 kap. 714,
post 70.
 Nord studentsamskipnad bekrefter at dette skjemaet gir riktige opplysninger om konto
eid av tilskuddsmottaker, og at Helsedirektoratet varsles ved endringer.

Sted, dato og signatur

Bekreftelsen skal undertegnes av styreleder eller den som har signaturmyndighet (prokura). For kommuner og fylkeskommuner
skal bekreftelsen undertegnes av rådmannen eller den som har fått delegert myndighet.
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Mottaker
Nord
studentsamskipnad

Kontaktperson

Adresse

Post

Postboks 1490

8049 BODØ
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-116
Klikk her for å skrive inn tekst.
Siri Grøvnes Solheim

Saksgang

Møtedato
01.11.2018

PRESENTASJON AV NYTT STUDENTOMBUD
Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Sammendrag
Studentombud Hanne Seljesæter startet i sin stilling ved Nord universitet 1. oktober. Hun
kommer for å presentere seg og informere om sin rolle.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-115
Siri Grøvnes Solheim
Siri Grøvnes Solheim

Saksgang

Møtedato
01.11.2018

SAMLING FOR STUDENTTILLITSVALGTE 29.-31. OKT
Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Sammendrag
29.-31. oktober ble det avholdt en samling for studenttillitsvalgte i Bodø, Mo i Rana og
Levanger. Formålet var å imøtekomme studentenes ønske om mer informasjon om rollen
som tillitsvalgt, og samtidig informere om ulike råd og utvalg hvor studentene har
medvirkning.
Vi ønsket også å benytte samlingen til å motta innspill fra studentene på hva de syns er god
praksis, for å bruke dette i det videre arbeidet med å lage et samlet opplegg for opplæring av
tillitsvalgte ved Nord universitet.

Vedlegg:
Skriv her
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02687-36
Tor Flåm
Thorbjørn Aakre

Saksgang

ROS OG RIS PER 1. NOVEMBER 2018
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Møtedato
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Bakgrunn
Vedlagt oversikt over ros og ris per 1. november 2018

Vedlegg:
Ros og ris per 1. november 2018
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Nr
1

Ros og ris 2018 – Nord universitet
Melding
This massage is written of behalf of all the
students in V This is an official complaint about
delays of grades. The class of V still haven't
gotten their grades for V. We delivered the final
assignment the 15th of December and it is now
the 31st of January and still no grade. This delay
is unacceptable we are only 12 students in this
class and we were not even notified that there
would be a delay. This is causing serious financial
issues for 33,3% out the students in this class
because they are Icelandic students. The
Icelandic student loans LÍN need all 30 credits
from last semester to start processing our loans
and that takes 6 weeks. So when the Icelandic
students finally get their grades and hand them
over to LÍN it will take them up to 6 weeks to get
their student loans. It should not take over 6
weeks to grade 12 students.

2

Hi, I tried registering my master thesis online on
student web I couldn’t. I paid the semester fee
on 30th and I can’t register my courses even
before the deadline.. On Wednesday I couldn’t
register and it says I should contact the IT
department.

3

Hei, Det meste av info vedrørende emner i det
nye studieprogrammet "Bachelor i havbruksdrift
og ledelse" ved FBA er IKKE synlig på nett. Dette
er KRISE med stor K. Programmet er av Nord
Universitets mest populære målt i antall
søkere/studieplass. Som programansvarlig
mottar jeg henvenelser ukentlig angåpende
studieprogrammet. 2. mars i dag og rett og slett
ikke holdbart!!!!

Forslag til løsning

Svar

Melder

Ansvarlig

Mottatt

Frist

Besvart

Status

Stick within the 3 week time limit
teachers have to go over grades.
Follow up on problems like this so
students don't have to complain for
weeks with no results.

The results of this exam were completed 31.12018.
The reason for the delays was linked to the exam
commission and access in Inspera. We aapologize for
the delay.

Student

FSV

31.1.18

21.2.18

22.3.18

Lukket

Student

2.2.18

23.2.18

Åpen

Ansatt

2.3.18

23.3.18

Åpen

Så nye oppdaterte emnebeskrivelser
på net ASAP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Futhermore, the challenges associated with delayed
censorship are discussed in th Education Committe
both at FSV and Nord, and there is need for measures
that reduce late sensorship.
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4

Det burde vært et sted man kan kjøpe seg kaffe
på ettermiddag/kveldstid (etter
hovedkandidatene stenger kl. 16.30)

Sette inn kaffeautomat

Hei, Vi har valgt å avslutte alle våre kontrakter med
automater, da dette var et stort underskudds prosjekt
for oss. Samt at vedlikehold og reparasjon av
automater var utenfor vår kontroll. Så situasjonen var
ikke holdbar.

Student

Studentinord

7.3.18

11.4.18

22.3.18

Lukket

Student

KOLT

15.3.18

11.4.18

21.3.18

Lukket

Student

HHN

10.4.18

7.5.18

16.4.18

Lukket

Vi leter etter en alternativ løsning hvor noen andre
kan være villige til å ha drift og varelager på
automater. Alternativt vurderer vi å ha Alexandria
åpen på ettermiddag, kveldstid. Men vi har ikke landet
på noen avgjørelse ennå.
Men vi må nok finne på et supplement til automatene.
5

6

Jeg vil dele ut litt ris for måten de nye
studentsystemene testes og innføres på. Jeg vil
melde om et fullstendig kaos, der innleveringer
går om hverandre på Fronter, Inspera og Canvas.
Det hadde vært mye enklere om dere kjørte
dette med nye kull som ikke er vant til noe og
som samtidig ikke har masse forpliktelser. Til
slutt vil jeg stille spørsmålet, hva er galt med
Fronter?

Hev kontrakten med Inspera og
Canvas, bruk Fronter. Ikke plag
masterstudenter med testing av masse
forskjellige system. Setter også pris på
tilbakemeldinger på ris og ros.

Hei! Dette gjelder skypeforelesninger for XXX.
Det er gjentatte ganger hvor det har vært
problemer med forelesningene som har foregått
på skype, og dette er i alle timene til XXX. I dag

Teknisk opplæring av foreleser.

Fronter og Canvas er LMS-verktøy, mens Inspera er et
eksamensverktøy. Nord universitet er i ferd med i
implementere digital eksamen etter ønske fra
studentene. Inneværende studieår brukes Inspera til
det meste av hjemme-eksamener. I tillegg
gjennomfører vi også et stadig økende antall digitale
skoleeksamener (også på Inspera).
Overgang fra Fronter til Canvas som LMS-verktøy:
Nord universitet har sammen med mange i UHsektoren deltatt i en anbudsrunde om nytt LMS.
Canvas ble valgt som leverandør, og en følge av dette
er at Fronter fases ut (innen sommeren 2018). Vi er
derfor i en fase der alle utdanningene går over til nytt
LMS-system. Våre tilbakemeldinger så langt, er at
studentene er godt fornøyd med Canvas, da det
framstår som brukervennlig og oversiktlig. Det vil nok
ta noe tid før alle faglærere og studenter føler seg helt
hjemme i det nye systemet, men vi håper at
opplæringstiltak vil bidra til at overgangen blir så bra
som mulig.
Hei
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var det 10 stk. på skype-rommet som ikke fikk
tilgang til forelesningen, som i tillegg skulle
handle om innleveringsoppgaven som er
pågående nå. Dette er svært frustrerende for
studentene. XXX har per mail til meg informert
om at det ville bli forelesning om dette tema i
dag, og at jeg kunne følge den fysisk eller per
skype. Vil nevne at XXX som har faget XXX, har
holdt skypeforelesning i Otto Sverdrups Rom 2
tidligere, så da vil jeg anta at dette er teknisk
mulig. Praktisk sett bor jeg i Verdal og er gravid
med tvillinger, så muligheten for å følge
forelesningen på skype er for meg uunnværlig.
Mitt spørsmål er om dere kan ta tak i de
tekniske utfordringene som tydelig foreligger
hos foreleser og hjelpe han til å holde
skypeforelesningene aktive, slik at vi studenter
kan få anledning til å følge faget vi har meldt oss
opp i. Håper på rask repons.

Det mest formålstjenlige i denne saken, rent
umiddelbart, er følgende tiltak:
1) Jeg kontakter foreleser, XX, og ber om hans
perspektiv på saken. Alltid viktig å høre de ulike
partene
2) Vi ser på om noen strakstiltak kan iverksettes, om
det er behov/mulighet for det. Nå kom jo denne saken
meget sent i semesteret. Mange er allerede ferdige
med undervisningen eller det gjenstår veldig lite. Det
blir kanskje aller mest tiltak fram i tid som kan komme
ut av denne saken.
3) Vi må generelt se mer på:
3a) Infrastrukturen tilknyttet Skype/andre former for
fjernundervisning
3b) kompetansebehovet hos fagstaben tilknyttet
Skype/andre former for fjernundervisning
4) Det må generelt vurderes hvor mye som skal
gjennomføres som tradisjonell undervisning og via
andre former. Når det skal være alternative former for
kommunikasjon enn tradisjonell face to face, må det
vurderes om formidlingen kan suppleres med andre
former for formidling (f.eks. mer utstrakt bruk av
tapede korte videosnutter som ligger ute, mer
omfattende forelesningsnotater, beskrivende
dokumenter m.m). Vi vil ta en nærmere diskusjon
tilknyttet noen av disse spørsmålene på våre
utdanningskvalitetsseminarer (KOPSS).

7

Hei, jeg og noen flere studenter er virkelig
misfornøyd med dette årets husdyrstudie. Jeg
fikk beskjed om at dette studiet kom til å passe
meg perfekt av flere grunner. Første halvår var
veldig interessant og relevant innenfor dette
studie. Men etter jul, så har dette vært en
katastrofe. Vi som husdyrstudenter blir ikke tatt

Finne en annen løsning enn å ha
obligatoriske ekskursjoner langt ut på
sommeren. Vi er studenter og er
avhengig av sommerjobber for å klare
oss utover høsten for å ha noe å leve
av. Det kan vi ikke hvis vi må reise land
og strand for å gå på tur på Steinkjer.

Studenten som har sendt avviksmelding går andre
semester på årsstudium i husdyr. I tillegg har
studieprogramansvarlig diskutert saken med tillitsvalgt
på studiet, og det viser seg at klagen støttes fra flere
studenter på årsstudiet. I studiet er det lagt inn to
emner som samkjøres med bachelor i naturforvaltning
og utmarksforvaltning. Et emne er obligatorisk

Student

FBA

17.4.18

9.5.18

4.5.18

Lukket
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seriøs eller tatt hensyn til i timene. Det eneste
faget vi føler vi holder på med vårt fagfelt er
husdyrsykdommer som vi har med Håvard
Okkenhaug. Han er virkelig en av de beste
lærerne vi har hatt, og han er den eneste
grunnen for at en del av oss fremdeles går året
ut. De andre fagene som vi har sammen med
blant annet utmark studentene, er rett og slett
ikke gjennomtenkt. Lærerne er ikke flinke til å
undervise eller gi beskjed. Vi må sitte oppe halve
natten eller stå opp 05.00 for å vite hvor og når
vi skal møte på skolen dagen etter. Flesteparten
av oss har byttet over til årsstudium på grunn av
dårlige lærere og mangel på interesse som vi
hadde når vi begynte. Vi har også en del
obligatoriske ekskursjoner i zoologisk artslære,
disse er blitt satt opp når vi har andre timer som
er viktig frem mot eksamen. I tillegg så er noen
av dem et stykke unna, og vi synes det er helt
urimelig at dere forventer at vi må ordne oss
skyss selv til disse plassene. Det er en del som
har bil i klassen, men det er helt urimelig at dere
mener at vi må betale turen selv. Med så lite
stipend og lån som vi får, så er det ikke en
selvfølge at vi skal sette av masse penger på å
betale for å sitte på til disse ekskursjonene. Det
er også mer enn bensin som er utgifter på en bil.
Hvis så tilfelle så synes vi at det ikke skal være
obligatorisk å være med. Mange av disse turene
er blitt satt opp lenge etter at undervisningen er
avsluttet, da har vi litt andre ting å tenke på enn
å gå på tur. Vi har en del eksamener som vi
ønsker å fokusere på fremover. En del av oss har
sagt opp hybler og leiligheter, men må likevel
reise 3 - 4 ganger tilbake til Steinkjer for å være
med på disse ekskursjonene i tillegg til eksamen.
Håper dere kan ta dette opp med flere av
lærerne og komme frem til en løsning.

Det er en del dyr som vi ikke finner så
tidlig på året. Men ta heller vare på
disse krypene slik at vi kan se dem på
labben også heller avslutt
ekskursjonene tidligere i mai. Lærerne
må bi bedre på å planlegge og gi
beskjed. Skaff buss, slik at vi slipper å
kjøre selv. Hvordan gjør dere det når
ingen elever stiller med bil? Det skal
ikke være slik at et stort universitet
skal være avhengig at elevene har
lappen og bil for å klare å fullføre
skoleåret, eller få lov til å gå opp til
eksamen. For det er nettopp det som
skjer når vi ikke kommer oss til
ekskursjonene. Hvis vi går glipp av flere
enn en ekskursjon, så får vi ikke gå opp
til eksamen

«Genetikk, adferd og evolusjon», og et er valgfag
«Zoologi». Begge undervises av faglærere tilknyttet
naturforvaltning. Slik at følelsen av å ikke bli
hensyntatt kan skyldes lite eksempler fra husdyr inn i
undervisningen. Spesielt gjelder dette emnet
«Genetikk, adferd og evolusjon» der det er lite
husdyrrettet og kun eksempler fra naturforvaltning.
Det må bemerkes at zoologifaget (zoologisk artslære)
er et kurs i systematikk som gir en oversikt over
flercellede dyr fra de enkleste som svamper og
nesledyr til virveldyr (ville dyr i Norge). Det er rimelig
selvsagt at husdyr ikke blir omtalt i et slikt emne! Det
er også viktig å huske på at dette er et valgfag for disse
studentene
Når det gjelder Genetikk, atferd og evolusjon, er nok
dette er emne som ligger nærmere studentene på
naturforvaltning/utmark. Dette er også kommunisert
til studentene i forelesningsserien. Det er imidlertid
slik at eksempelvis atferd hos ville dyr hele vegen har
overføringsverdi til domestiserte dyr, men dette er
nok ikke alltid like lett å se for en fersk student. Likevel
vil vi prøve å justere litt på dette neste gang emnet
kjøres.
Faglærererne har fått gode tilbakemeldinger på sin
undervisning i alle år, slik at dette ikke er noe som er
kommet frem på tidligere evalueringer av emnene.
Heller ikke på vår 2018 emneevaluering.
Slik vi forstår det går kritikken spesielt på tidspunkt for
ekskursjoner i zoologi. Disse tidspunkt ble
bekjentgjort tidlig i semesteret. Mandag 8 januar ble
det informert i zoologi timen at det var planlagt 7
obligatoriske ekskursjoner i emnet zoologi. I mars ble
endelige datoer for ekskursjoner bekjentgjort
studentgruppen, og 18 mars ble dette publisert på
canvas. Til nå er to ekskursjonsdager gjennomført
(24.04 og 27.04, begge etter kjøreplan). De øvrige 5
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Flesteparten av oss blir ikke å anbefale dette
studiet til noen!

ekskursjonsdagene blir gjennomført i løpet av mai og
første uka av juni, også etter kjøreplanen.
Det står tydelig på nettsiden til emnet zoologi, at
obligatoriske ekskursjoner er lagt til april, mai og juni.
Slik at hvis studentene velger å si opp hybel før
studieåret er ferdig, er dette et valg de selv må stå for.
I følge emneansvarlig har ekskursjoner i zoologi
overlappet med timer på husdyrstudiet ved to
anledninger. Begge ganger ble dette diskutert med
faglærer i overlappende fag på husdyrstudiet. Første
gang ble det enighet om at studentene deltok på
ekskursjon, da mindre viktige ting skulle gjennomgås
på husdyremnet. Andre gang fikk studentene fritak fra
ekskursjon for å delta på husdyrundervisning på
formiddagen, men ble med på artsbestemmelse av
innsamlet zoologisk materiale på lab på
ettermiddagen. Slik at vi mener at det er godt
tilrettelagt for overlapp, og god dialog mellom
faglærere slik at studentene blir mindre skadelidende
av dette. Det må også nevnes at zoologi er et valgfag
for studenter som tar årsstudium i husdyrfag.
Når det gjelder skyss til ekskursjonssted er dette gjort
med private biler over mange år. Hvert år ber faglærer
om handsopprekking for å sjekke at det er nok biler. I
dette semesteret hadde 22 studenter av 44 egen bil.
I rundskriv fra departementet er det tydelig gjort rede
for at universitetet ikke kan ta egenbetaling fra
studentene i forbindelse med obligatoriske elementer
i undervisningen, som for eksempel ekskursjoner. FBA
ser behov for å opprette rutiner for godtgjørelse på
bruk av private biler i forbindelse med ekskursjoner.
Dette vil komme på plass fra neste studieår.
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9

Synes ikke noe om at jeg som nettstudent ikke
har muligheten til å ta deler av praksisen
nermere mitt hjemstet. Vi får tross alt resten av
opplæringen gjennom nett og få samlinger.
Skjønner derfor ikke hvorfor det skal være så
vanskelig å legge til rette for at de som klarer å
årdne praksisplass selv i sin hjemkommune eller
nabokommune kan ha praksis der. Hvis det
skulle vert en samtale mellom veileder og lærer
er jo dette enkelt løst ved en skype samtale. Har
snakket med andre studenter på campus og de
har fått beskjed om at det skal legges en insats
av lærerne om å få muligheten for nærpraksis.
Legger også merke til plakaten dere har stående
i kantina på campus «glad i mor, studer der du
bor» Ut ifra det jeg har hørt så er ikke dette
mulig på sykepleie deltid nett og samlingsbasert.

La oss studenter som går deltid ha
muligheten til æ ha nærpraksis da flere
av oss ikke klarer å forsvare et huslån +
hybel over lengre tid. Studielånet
strekker ikke til å få dekket opp til 20
000kr

Det at vi som studenter på deltid sykepleie ikke
får innvilget nærpraksis er forferdelig synd. Dere
gjør det vanskelig for oss med barn å få ta
utdanning i Norge. Hvis man ser på
sykepleiermangelen i Norge må det jo være i
deres interesse å utdanne sykepleiere. Jeg
opplever også at vi er mange «voksne» på
studiet (25-50 år), som virkelig brenner for å få
lov til å utdanne oss som sykepleiere. Synes det
er trist at vi blir «tvunget» til å slutte, pga at vi
har barn. Jeg ser meg nødt til å avslutte studiet,
jeg ser ikke for meg hvordan jeg skal klare å
fullføre praksis i Helgeland. Jeg har en jente på 2
år og en jente på 8 år, og jeg kan ikke drive å
flytte barnehage og skole til jentene. Jeg har en
mann som er på reisejobb hele tiden, kan sikkert
telle på to hender hvor mange ganger han har
vært hjemme i 2018. Alternativt må han søke
permisjon uten lønn, men da har vi ingen inntekt
til å betale våre utgifter. Å han kan risikere å ikke
ha noen jobb å komme tilbake til, da
arbeidsmarkedet er svært presset i hans bransje.

La oss få nærpraksis hvor vi bor. Ta
samfunnsansvar å legge til rette for at
Norge får flere sykepleiere!

Dette er ikke å betegne som et avvik da praksisområde
og praksiskommuner tydelig fremkommer av
studieplan.

Student

FSH

18.4.18

9.5.18

3.5.18

Lukket

Student

FSH

18.4.18

9.5.18

3.5.18

Lukket

Det har for kull H2016 vært forsøkt å få til praksis på
tvers av fylkene/helseforetakene, men dette har man i
liten grad lykkes med. Det ble derfor gjort en
presisering av praksisområdene i studieplanen for kull
2017.
Ved utarbeidelse av ny felles studieplan for Nordland
og Trøndelag vil man i samarbeid med kommunene og
helseforetakene søke å få til større fleksibilitet i hht
hvor studentene kan sendes i praksis. Ny felles plan
skal være klar for oppstart H2020

Dette er ikke å betegne som et avvik da praksisområde
og praksiskommuner tydelig fremkommer av
studieplan.
Det har for kull H2016 vært forsøkt å få til praksis på
tvers av fylkene/helseforetakene, men dette har man i
liten grad lykkes med. Det ble derfor gjort en
presisering av praksisområdene i studieplanen for kull
2017.
Ved utarbeidelse av ny felles studieplan for Nordland
og Trøndelag vil man i samarbeid med kommunene og
helseforetakene søke å få til større fleksibilitet i hht
hvor studentene kan sendes i praksis. Ny felles plan
skal være klar for oppstart H2020
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Skolen viser også svært liten vellvilje til å hjelpe
oss å støtte oss, spesielt vi som går deltid
sykepleie kull 2017. Vi er de eneste som ikke får
nærpraksis?!! Jeg sitter igjen med et studielån
jeg ikke har fått noe igjen for, å en trist å
frustrert følelse. Vi har et godt klassemiljø å vi
samarbeider godt på tvers av at vi bor på «hver
vår kant av landet» Gleder meg også til samling,
å få lov til å komme til Mo for å være student.
Utrolig trist at dette snart tar slutt.
10

ER DU GLADI MOR,STUDER DER DU BOR. STOD
DET PÅ PLAKAT SIST VI VAR PÅ SAMLING Hvor
sant er det i den plakaten? jeg kan ikke si jeg
mener det blir en sannhet, når man ikke kan få
praksis der vi bor og vi må møte til samling greit
nok, men timene trekker så langt ut på
ettermiddagen at noen av oss må be om fri fra
jobben fordi man ikke rekker å nå hjem til vakta
begynner engang. jeg mener også det er dårlig
at studentene ikke får nærpraksis, særlig de som
har barn som går i skole og barnehage. og de
som er single og ikke har familie som kan stille
opp. Det er ikke rart at det blir stort frafall av
studenter, når studiet er reklamert med det at
man skal kunne arbeide og studere samtidig der
du er bor, for når man da kaster seg på det,
oppdager man raskt at det ikke er slik dessverre.
Jeg har ikke barn selv , men er alene med hus og
bikkje, er avhengig av å jobbe for at huset ikke
skal bli solgt, jeg går til og med dobbelt for å
kunne få fri til samlinger og skal bruke det meste
av ferieukene til praksis. Og fritid hva er det, det
eksisterer ikke i mitt liv, det går til lesing, så jeg
blir rimelig "avstompet" for å få meg denne
utdanningen. men har bestemt meg for å f det til
så jeg pendler den tiden om det er nødvendig,
for å selge huset for å få denne utdanningen
ferdig er uaktuelt og i tillegg kan jeg ikke betale
både på hybel og huslån jeg sitter med. Jeg

veiledning skjer via skyping f.eks og på
den måten kan nærpraksis
gjennomføres på en god måte :) La
studenten prøve å ordne seg praksis
plasser selv.

Dette er ikke å betegne som et avvik da praksisområde
og praksiskommuner tydelig fremkommer av
studieplan.
Det har for kull H2016 vært forsøkt å få til praksis på
tvers av fylkene/helseforetakene, men dette har man i
liten grad lykkes med. Det ble derfor gjort en
presisering av praksisområdene i studieplanen for kull
2017.
Ad. praksisoppfølging så krever rammeplanen at det er
oppfølging med tilstedeværelse av våre fagpersoner
på praksisstedet. Videre er det ikke anledning til at
studentene kan ordne praksisplass selv, da det må
foreligge formelle avtaler mellom Nord og
praksisstedene. Praksisveileder på praksisstedet skal
også ha gjennomgått opplæring.
Ved utarbeidelse av ny felles studieplan for Nordland
og Trøndelag vil man i samarbeid med kommunene og
helseforetakene søke å få til større fleksibilitet i hht
hvor studentene kan sendes i praksis. Herunder også
se på hvordan praksisoppfølging kan utvikles innenfor
de nye retningslinjene for utdanningen. Ny felles plan
skal være klar for oppstart H2020.

Student

FSH

18.4.18

9.5.18

3.5.18

Lukket
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mener man må tilrettelegge studiet, NÅR man
reklamerer med at man kan studere der man bor
og i tillegg enkelte studenter ordner med
veileder og gjør det de kan for å kunne løse
problemet i stede for å ta barn ut av skole og
barnehage, bare for noen uker av året pga dette
ikke skal kunne gjennomføres fra studiestedet
sin side. Vi har jo hatt seminarer med
forelesninger via skype, hvorfor kan ikke
veiledningene også skje via skype? det kan da
ikke være så vanskelig? Selv hvis jeg ikke får
mulighet til å ta praksis på det ene sykehjemmet
må jeg pendle, og da klarer jeg ikke pendle
lenger en med 30 minutters avstand, da jeg må
jobbe i tillegg. Alternativt er at flere studenter
faller fra og tilslutt er det ikke flere som ønsker å
søke til studiet nettopp pga det er så vanskelig å
få ting tilrettelagt av studiestedet, det ville jo ha
gagnet studiestedet også vil jeg tro, jo mer
fornøyde studenter jo flere søker akkurat hit :)
Håper det ordner seg for alle parter Mvh XX
11

Angående Studentweb. Bestilte karakterutskrift,
og fikk tilsendt en gammel fra 2016. Trenger
selvsagt en karakterutskrift som inneholder hele
utdannelsen min, til og med 2017.

Student bestilte digital karakterutskrift fra Studentweb
19.04.2018. Bestilling fra Studentweb fungerer slik at
man bestiller digitale karakterutskrift, får så beskjed
om at dette tar noen minutter, karakterutskriften
dukker så opp under menyen «Dokumenter». Under
dokumenter samles ulike dokumenter som student
har lagt inn eller som Nord har lagt ut etter bestilling
fra student.
Tjenesten som genererer karakterutskrift var nede en
periode 19.04.2018, dette førte til at
karakterutskriften ikke dukket opp, men hun fant den
«gamle» som hun selv hadde lastet opp i forbindelse
med opptak. Tjenesten fungerer nå som normalt og
karakterutskriften ligger tilgjengelig for student i
Studentweb

Student

Nesna

19.4.18

10.5.18

20.4.18

Lukket
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Opptakskrav på alle studier er skrevet uten
avsnitt. umulig å lese for en dyslektiker.

Sett inn avsnitt i beskrivelsen for
opptakskrav. spesielt i studier med
lang forklaring eks: PPU

Student

Steinkjer

19.4.18

10.5.18

13

Høy frekvent pipe-lyd på biblioteket lager
hodepine.

Finn ut hva pipe-lyden er, fjern den.

14

Hei, dette er vel hverken ris eller ros, heller en
bemerkning for utvikling av bibliotekstjenestene
ved Nord Universitet. Bergen sitt akademiske
bibliotek bora.uib.no har en funksjon som jeg
tenker kan være nyttig å ha også i Oria. De har
tjenesten "Chat med biblioteket" som kommer
som en liten pop-up nederst i høyre hjørne i
nettleseren. Jeg tror kanskje dette kan bidra til
at studentene får et mer nært forhold til både
biblioteket og bibliotekarene. Det er selvfølgelig
en del logistikk som må til, men det var nå bare
en tanke. Ha en fortsatt fin dag! Vennlig hilsen
XX

15

En av våre ansatte har registrert pipelyd tidligere, men
vi hører ikke noe nå. Vi ber om at studenten tar
kontakt direkte med biblioteket hvis det fremdeles er
et problem, slik at vi kan prøve å finne ut hvor lyden
kommer fra. Det er byggearbeid på to sider av bygget,
det er mulig lyden kommer fra noen maskiner der.

Student

Steinkjer

19.4.18

10.5.18

20.4.18

Lukket

Se om det er mulig å få en tilsvarende
funksjon i oria

Oria har på nåværende tidspunkt dessverre ingen
muligheter for chatfunksjon. Universitetsbiblioteket
vurderer muligheten for å implementere en chatfunksjon på nord.no/bibliotek.

Student

Bodø

26.4.18

17.5.18

10.9.18

Lukket

Denne siden eksisterer ikke for de utenlandske
studentene. Dette er flaut, oven for Nord
Universistet at vi er så dårlig tilrettelagt for de
som ikke snakker nork.

Lag ris og ros side på den engelske
versonen av nord.no

Engelsk versjon har alltid vært tilgjengelig på de
engelske nettsidene

Student

Steinkjer

27.4.18

2.5.18

Lukket

16

Denne siden finnes ikke på den engelske verson.
Dette er flaut.

Lag ris og ros side på den engelske
versonen av nord.no

Engelsk versjon har alltid vært tilgjengelig på de
engelske nettsidene

Student

Steinkjer

27.4.18

2.5.18

Lukket

17

Det står på nettsidene til Nord universitet under
"bibliotek" at referansestilen harvard som blir
beskrevet her er "basert på Søk & Skrivs
Harvard-mal som igjen er basert på University of
Leeds' mal." Hvis jeg sjekker denne siden, så står
det at bruken av ibid ikke støttes av harvard.
Men hvis jeg ser på nettsiden til Nord universitet

Være konsekvent med informasjon
som blir gitt.

Hei.

Student

Bodø

6.5.18

5.6.18

Lukket

En utfordring med «Harvard» er at det ikke finnes en
offisiell manual (som i APA Publication manual) hvor
man kan finne fasit, men at det finnes mange ulike
varianter av harvardstiler.

27.5.18

Åpen
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igjen, så står det beskrevet at man kan bruke
ibid hvis man bruker harvard. Så hva er rett?
Vanskelig å vite når skolen ikke er konsekvent.
18

Skriver vedrørende BIO101 eksamen den 9. mai
2018. Jeg hadde eksamen på rom 103 i E-bygget
hvor jeg satt med én medelev og to
eksamensvakter på et datarom for to. Under
eksamen så var vinduet mot hovedveien åpent
da vi trengte frisk luft. Under eksamen ble synet
mitt ble gradvis dårligere og øynene mine
begynte å svi. Det ble vanskeligere å puste og jeg
så meg nødt til å bruke astmamedisin. Pulten
min var dekt i støv og eksamensarkene mine var
farget grå fra all grusen. Eksamen gikk greit men
jeg kunne ikke se ordentlig på to dager etterpå
grunnet irritasjon i øynene. Dette kunne vært
unngått hvis skolen/de ansvarlig for
byggeprosessen vannet gatene slik at støvet
legger seg. Alternativt funnet et eksamensrom
med god ventilasjon. For astmatikere er
byggeprosessen en ekstra påkjenning. Vil også
nevne at platene i taket på brakkene har tegn til
muggsopp på seg. Disse skulle aldri bli brukt da
de utløser allergireaksjoner og pusteproblemer.
Flere i klassen har klaget på hodepine etter
forelesning i brakkene.

Vann gatene så svevestøvet legger seg,
alternativt disponer eksamenslokaler
med god ventilasjon. Fjern de skadde
platene i taket på brakkene slik at
helseskadelige soppsporer ikke
frigjøres om de kommer i kontakt med
vann.

19

Hi Insperra was clossed much earlier!!! It is
supposed to close at 15 and it was clossed at 14
or even earlier. I found it closed at 14^11. I like
university environment very much but this
technical issues ruin my education!

20

Sensuren for emnet I har fortsatt ikke blitt
publisert til tross for at fristen på tre uker
fastsatt i UHL gikk ut 13. juni.

Takk for tilbakemelding, og vi beklager at du opplevde
støy og støv under eksamen i E-bygget.

Student

Steinkjer

22.5.18

12.7.18

12.7.18

Lukket

Help me with uploading exam file

Student

Bodø

25.5.18

12.7.18

Åpen

Publiser sensurer innen fristen.

Student

Bodø

14.6.18

5.7.18

Åpen

Vi vil før neste eksamensperiode gjennomgå våre
rutiner, og se på mulige tiltak dersom det fortsatt
foregår støy- og støvarbeid på campusområdet.
Når det gjelder himlingsplatene i brakkene vil jeg
melde det videre til vår driftsavdeling for kontroll opp
mot muggsopp.
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Etterlyser svar på eksamensoppgave med
sensurfrist 15/06-18. Forventer tilbakemelding
på gitt dato, og ikke en dag det måtte passe dem
det gjelder. Når vi som studenter har
retningslinjer å forholde oss til, så forventer jeg
at dette gjelder for universitetet også.

22

Hvorfor i all verden er sensuren på
bacheloroppgave forsinket??? Fantastisk
avslutning! Dette er for dårlig. Frister gjelder
tydeligvis kun én vei ved NORD Universitet. Og
det er jo ikke akkurat første gang. Den
behandlingen vi har fått igjennom 3 år på
steinkjer med fusjon, bygging,
eksamensproblemer, forsinkelser osv er
forkastelig

23

Har ikke mottatt eksamensresultat for min
bacheloroppgave på fristen som er gitt, altså 3
uker etter besvarelse. K er emnekoden. Dette er
et kjent problem ved fakultetet, og det er heller
uvanlig at studentene ved idrett mottar
besvarelsene sine innen fristen.

24

Opplever at universitetet ved flere anledninger
ikke overholder sensurfristen på eksamener og
oppgaver. Man blir nødt til å vente mye legre
enn det som står oppført som dato for
sensurfrist.

25

Jeg er ikke fornøyd med XX som sensor på
eksamen! Da hun ikke er ute etter å hjelpe
elevene sine til å få god karakter, ikke påpeke alt
en gjor feil i 5 min for å så få forsvare seg! Samt
at hun henger ut enkelt elever i stimene med at
hun sier at den eleven gjør alt feil å vi må ikke
gjøre sånn!

26

Ved innleveringer/eksamener vises det videre til
nettsiden for formalkrav, ønsker å gi

Overholde frister, eventuelt gi beskjed
god tid i forkant dersom sensuren
kommer senere enn planlagt.

Hei Beklager så mye. Jeg skjønner godt at det er
frustrerende med forsinket sensur. Sensorene jobber
så godt de kan for å holde fristene, men dessverre er
det ikke alltid de er ferdig med sam-sensur innen gitte
frister. Det er også viktig at det er kvalitet på
sensureringen, og ikke gjort i all hast. Det er ikke mye
eksamenskontoret får gjort, men jeg har bringt det
videre til fakultetet. Det blir også kjørt rapporter på
forsinket sensur, så det blir 'fulgt opp'.
Stille strengere krav, evt. sanksjoner til
å ikke gjennomføre retting innen
fristen.

Lite konkret melding, vanskelig å følge opp. Sendt av
«Børge»

Kort oppsummert, fint om det legges
ut kortfattet info om formalkravene

Student

Bodø

15.6.18

Student

Steinkjer

15.6.18

Student

Bodø

25.6.18

Student

Bodø

28.6.18

Student

Bodø

28.6.18

Student

HHN

30.6.18

9.7.18

Åpen

15.6.18

16.7.18

Lukket

Åpen

29.6.18

Lukket

Åpen

30.8.18

Åpen
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tilbakemelding om at det ikke fremkommer
tydelig hva formalkravene er på nettsiden da det
er svært mye man nesten må lese seg gjennom
(mange alternativer/sider), og det vil fortsatt
være usikkerhet om hva som er riktig.

med mulighet for forklaring/eksempel
rundt hvert krav, og eventuelt skille på
rapport, innlevering, eksamen,
bachelor osv.

27

Etter å ikke ha bestått ordinær eller kontoeksasamen blir jeg forsinket et år i min
utdanning. Har derfor søkt om ett tredje forsøk i
august da det allerede er satt opp en eksamen i
det emnet jeg ikke har bestått. Den søknaden
har jeg ventet over en måned på å få svar på.
Medstudenter har allerede fått svar noe jeg
synes er utrolig urettferdig. Jeg føler meg ikke
tatt på alvor og det føles ut som jeg blir sittende
som en taper. Det at jeg kanskje er den eneste
som ikke engang har fått tilbakemelding på en
slik søknad føles utrolig nedverdigende og som
forskjellsbehandling. Ønsker at dette tas tak i.
Nå er det mulig disse ansatte har tatt
sommerferie, men det hadde de ikke da jeg
sendte mailen. Det vises også ved at de andre
medstudenter har fått tilbakemelding. Har sendt
purr, men enda ikke fått tilbakemedling. Forslag
til forbedring: Når det uansett blir satt opp en
eksamen i emnet som en student mangler så
skal man få lov til å melde seg opp til denne
samt undervisning. Det er svært uheldig at det
er så mange som blir hengende etter ett år. Med
tanke på skolens ryktet bryr den seg bare om
resultater og man ser derfor ikke hvor mange
studenter som blir hengende etter. Skulle ønske
dette ble mer satt i lys. mangelen på sykepleiere
er stor og da virker det ikke smart at så mange
ikke får fullføre få sine sjanser tidligere, slik at de
ikke blir hengende etter.

Lærere må se sine E-poster og gi
tilbakemedling. det ses som
forskjellsbehandling når enkelte får
svar mens andre ikke. Studenter
kommuniserer med hverandre. Noe
som virker at de ansatte ikke gjør.

Student

FSH

4.7.18

30.8.18

Åpen
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Emnet SPU225, del 1 og del 2 er idag satt til
samme uke noe som er svært uheldig for
studentene. Iløpet av første semester av andre

Flytt del 1 av eksamen i emnet SPU225
til før jul og la del 2 gå som planlagt,
vanligvis i februar. Sudentene vil da få

Student

FSH

4.7.18

30.8.18

Åpen
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studieår har man ingen eksamener. Ett stort og
tungt fag som deles i to deler skulle egentlig
vært delt i 2 emner eventuelt slik at eksamenene
kommer på ulik tid i semesteret/semestrene. En
kunne vært før jul, og den andre som vanlig.
Dessuten er det også uheldig at praksisen i
psykiatri ikke er før i 3 studieår. I bunn og grunn
skulle sykepleie utdanningen vært over 4 år.

bedre tid til å lese på begge deler av
emnet og man kan fokusere på en ting
av gangen. Har stor tro på at
resultatene bedres drastisk!

Dear læringsmiljøutvalget ved Nord universitet,
The new electronic transcripts (via studentweb)
do not show which study program a student is
enrolled in and I am certain that this is not on
purpose. I tried explaining this to the friendly
staff under service@nord.no several times via
email. After several months however, I am left
with the feeling that my concerns were not
taken 100% serious. Half a year after pointing
this out there has been no change, only when
acting urgently, the staff provided with a manual
transcript that does show the study program.
My latest question whether or not the issue had
been forwarded to whoever might be
responsible, this message unfortunately was left
unanswered (2+months). Case number:
[NORD#2018062510150649] I am sure that the
new transcripts should include what kind of
study program a student is enrolled in, just like
the manual old ones did (e.g.: Study program:
Master of Science in Energy Management). This
is especially true for students that have only had
few courses and it is not entirely visible which
program is being pursued. I realize that there
might be more pressing issues for the staff, but
this should be easy to fix and not replying just
doesn't seem to be the way forward.

Please forward this request to whoever
is responsible for deciding which
information is included when
electronic transcripts are generated
and include a student's study program
again on his/her transcript. If needed it
could also be checked why my request
was not taken serious by the staff in
the first place. Thank you for your
considerations and hopefully actions.

When you order your transcript of records through
Studentweb the transcript will show only the subjects
and not the Study program.
The system we use, FS, is a national system which
most Norwegian colleges and universities uses. We
can suggest a change, but this change has to be
approved by a national goup to be implemented.
A temporary solution for this is to ask for a transcript
of records from a counselor at your faculty.

Student

Studie

28.8.18

28.8.18

13.9.18

Lukket
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Hei, Jeg har i all hovedsak mine forelesninger i Dbygget og er også en hyppig bruker av
grupperommene der. I løpet av de siste 2 ukene
har jeg flere ganger opplevd at den røykfrie
sonen ikke respekteres, slik at røyklukt siver inn
både gjennom åpne vindu og
ventilasjonssystemet. Jeg har varslet røykerne
og presisert at de røyker på område som skal
være røykfritt. De flytter seg når dette påpekes,
men problemet gjentar seg. Jeg er ukjent med
hvilke studenter det er, bortsett fra at de for det
meste er engelskspråklige. Jeg ber om at
ledelsen tar tak i dette problemet f.eks. gjennom
å oppsøke aktuelle klasser, vise tydeligere at
skolen skal være røykfri og at bestemmelser skal
respekteres. I min klasse på 3. året i natur- og
utmarksforvaltning er det ingen som røyker.

Eiendomsdrift har lokalisert røykerne og deres
faglærer. Faglærer skal følge opp med denne gruppen.
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Det er bare stikkontakter på de tre første radene
i rommet Juvika. Dette gjør det vanskelig for tre
fjerdedeler av klassen å lade PC'ene sine, og
derfor er det vanskelig å ta notater under
forelesningene.

Saken er innmelt til budsjett 2019

32

1. sak. Jeg mener det burde vært
mikrofon/høyttaler på alle rom, og at lærere
burde vært pliktig til å bruke utstyret. opplever
at mange lærere ikke gjør dette, og det er
vanskelig å høre og følge med når de snakker
lavt.
2. sak. Skulle også ønske at power pointer blir
lagt ut før samlinger, slikt at de kan brukes i
undervisning for min del til å kunne notere
under viktige poeng, istede for at jeg må skrive
lange notater hver gang, fordi at power pointer
med samme innhold blir lagt ut etter
forelesning. Blir dobbeltarbeid, om man må føre
alt inn igjen.

Student

Eiendom

6.9.18

28.9.18

7.9.18

Lukket

Student

Eiendom

24.9.18

15.10.18

8.10.18

Lukket

I tillegg til å opprettholde eksisterende markering av at
området skal være røykfritt på stedet, vil
eiendomsdrift i samråd med Statsbygg gjøre
tilvisningsskilt til røykere om hvor de kan stå ved
røyking.

Mikrofoner påbudt for undervisning.
Skole materiell/ power pointer legges
ut før undervisning. Undervisning blir
streamet.

Student

5.10.18

Åpen
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3. mere streaming av undervisning. jeg går nå
glipp av 1 samling i levanger, da jeg har annen
undervisning her i Bodø, og det hadde vært lett
løsning om det ble streamet. Vi møter på
undervisning om det blir streamet, men noen
ganger krasjer det, og noen ganger er det
fantastisk å kunne gå tilbake og se når man ikke
helt forstår hvordan noe skal løses, eller hva som
menes.
33

Hei. Vi har et problem med en foreleser som
prater så lavt i timene. Jeg tok det opp med han,
men ble unnskyldt med en forkjølelse. Noe han
også hadde ved forrige forelesning. Jeg selv tok
kontakt med noen medarbeidere ved
universitetet, og neste dag lå det en
bøylemikrofon klar på pulten hans, mend den
ble sett på og lagt vekk av foreleser. Dette
gjelder ved forelseninger ved H. Det er slikt at vi
må sitte musestille for å klare å høre hva
vedkommende sier, jeg syntes det er lite respekt
av forleseren å ikke imøtekomme slike enkle
krav. Vi er mange som sliter med å høre alt han
sier, men jeg har ikke tatt det opp etter den
første dagen jeg sa ifra, og fikk ordnet mikrofon,
da jeg var redd han ikke ville like meg. Håper
dette kan tas opp med vedkommende lærer for
framtiden, da jeg vet og har fått bekreftet fra
tidligere elever om samme problemstilling.
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Det mangler musematter på x antall maskiner på
biblioteket. Det er x antall mus som ikke er i
fungerende standard. Det er helt forkastelig at
under en byggeperiode når mange rom er
utilgjengelige at det ikke blir ivaretatt utstyr som
står igjen til felles bruk. Det burde være et
konstant fokus på holde lokalene i orden.

Sett 1 person til å holde tilsyn med
lokalene, dette kan like så godt være
en ivrig student.

Vi tar en opptelling og anskaffer nytt utstyr så raskt
som mulig.
Mus og musematter forsvinner/stjeles jevnlig fra
publikumsterminaler, i tillegg til at noen blir ødelagt.
Vi fører tilsyn og fyller etter med mus og musematter
med jevne mellomrom. Vi er likevel avhengig av
tilbakemelding fra brukerne for at dette skal skje raskt
nok, så takk for tilbakemelding!

Student

FSH/Bodø

5.10.18

29.10.18

Student

IT/Steinkjer

5.10.18

29.10.18

Åpen

8.10.18

Lukket
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