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møteleder

1/20 Godkjenning av protokoll fra LMU møte 4. juni 2020
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
10.09.2020

Saknr
1/20

Forslag til vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra møte 4. juni 2020
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra møte 4. juni 2020

Vedtak
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra møte 4. juni 2020

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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2/20 Godkjenning av innkalling og sakliste til LMU møte og seminar 10. og 11.
september 2020
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
10.09.2020

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget godkjenner innkalling og sakliste.

Møtebehandling
Det kommenteres at sakspapirene må komme tidligere

Vedtak
Læringsmiljøutvalget godkjenner innkalling og sakliste
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr
2/20
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3/20 Konstituering av LMU 2020/2021
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
10.09.2020

Saknr
3/20

Forslag til vedtak:
Leder for læringsmiljøutvalget 2020/2021 er….
Nestleder for læringsmiljøutvalget er Levi Gårseth- Nesbakk
Arbeidsutvalget består av…..

Møtebehandling
Presentasjonsrunde ble gjort på dag en og konstitueringen ble utsatt til dag to.
Levi fortalte litt om hva LMU er, og arbeidsutvalget og om hva hensikten med et utvidet LMU
kan være.
Studenrepresentant Synne Hansen ønsker å flytte møtedatoene for at leder av LMU skal
kunne delta på møtene. Det foreslås derfor å flytte oktobermøtet fra 21. oktober til 26.
oktober, og desembermøtet flyttes fra uke 50 til uke 51. Sekretær sjekker ut om datoene
passer for lmu-medlemmene
Det ble gitt ønske om at konstitueringen ble synliggjort i tabellform.

Votering

Vedtak
LMUs sammensetning for 2020/21:
Verv
Leder (student)
Nestleder (prorektor for
utdanning)
Studentrepresentant

Navn
Maria Håkensen Andersen
Levi Gårseth-Nesbakk

Studentrepresentant

Nora Gjestvang

Studentrepresentant

Eugen Sebastian Hovden
Haush
Haldor Melby
Odd Asbjørn Halseth
Rita Lundestad
Tomm Sandmoe

Studentrepresentant
Ansatterepresentant
Ansatterepresentant
Ansatterepresentant

Personlige vara

Synne Hansen
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Irene Løstegaard Olsen
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Studentinord
Fast observatør - biblioteket
Fast observatør studentombudet
Fast observatør studiedirektør
Observatører inviteres etter
behov
Sekretær
Sekretær
1. vara studentrepresentant
2. vara studentrepresentant
3. vara studentrepresentant
4. vara studentrepresentant
5. vara studentrepresentant

LMUs AU i 20/21 består av
Verv
Leder (student)
Nestleder (prorektor for
utdanning)
Studentrepresentant
Fast observatør studiedirektør
Sekretær
Sekretær

Kirsti Grøtan
Jorun Fallin
Hanne Seljesæter

Ingvild Kirkhus

Jan -Atle Toska

Renate Nyborg Eikrem
Mariell Opdal Jørstad
Pernille Solberg Fredriksen
Sondre Kleppe Reinsnos
Markus André Sjaavaag
Sabrina Vindorum Wikjord
Amina Hussein

Navn
Maria Håkensen Andersen
Levi Gårseth-Nesbakk
Synne Hansen

Jan -Atle Toska
Renate Nyborg Eikrem
Mariell Opdal Jørstad

Et utvidet LMU benyttes i saker som omhandler mer konkrete saker om det pedagogiske
læringsmiljø, og består av;
Verv
Navn
Personlige vara
Leder (student)
Maria Håkensen Andersen
Nestleder (prorektor for
Levi Gårseth-Nesbakk
utdanning)
Synne Hansen
Studentrepresentant
Studentrepresentant

Nora Gjestvang

Studentrepresentant

Eugen Sebastian Hovden
Haush
Haldor Melby
Odd Asbjørn Halseth
Rita Lundestad
Tomm Sandmoe

Studentrepresentant
Ansatterepresentant
Ansatterepresentant
Ansatterepresentant
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Studentinord
FBA
FLU
FSV
FSH
HHN

Fast observatør - biblioteket
Fast observatør studentombudet
Fast observatør studiedirektør
Observatører inviteres etter
behov
Sekretær
Sekretær
1. vara studentrepresentant
2. vara studentrepresentant
3. vara studentrepresentant
4. vara studentrepresentant
5. vara studentrepresentant

Kirsti Grøtan
Heidi Vollan Solvik
Universitetslektor
Line Danielsen
Faggruppeleder
Robert Bye
Prodekan utdanning
Ingjerd Gåre Kymre
Prodekan utdanning
Ståle Lødemel
faggruppeleder
Hanne Stokvik
Universitetslektor
Jorun Fallin
Hanne Seljesæter
Jan -Atle Toska

Renate Nyborg Eikrem
Mariell Opdal Jørstad
Pernille Solberg Fredriksen
Sondre Kleppe Reinsnos
Markus André Sjaavaag
Sabrina Vindorum Wikjord
Amina Hussein

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Ingvild Kirkhus
Ørjan Hagen
Førsteamanuensis
Vegar Sellæg Brenne
Prodekan
Hanne Thommesen
Dekan
Siv Grav
Førsteamanuensis
June Borge Doornich
Prodekan utdanning
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4/20 Samordning av timeplanprinsipper mellom studiestedene
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
10.09.2020

Saknr
4/20

Forslag til vedtak:
•
•

•
•
•

Nye prinsipper etableres med virkning fra høsten 2021.
Undervisning starter som hovedregel fra hel time og legges i totimersbolker.
Undervisning avsluttes 00:45 slik at det er mulighet for rotasjon mellom gruppene.
(f.eks 08:00 til 09:45)
Er det behov for tre timer skal disse legges 8-11 eller 13-16 slik at mellomperioden
kan benyttes til annen undervisning.
Steinkjer og Stjørdal kan fortsette med oppstart 00:30, men må tilpasse seg
hovedprinsippet med hel time ved samkjøring med andre studiesteder.
Arealkrevende aktiviteter (seminarundervisning med behov for mange rom o.l) bør
legges til tidspunkt med lavere utnyttelsesgrad.

Møtebehandling
Lars Røed Hansen og Lena Olsen presenterte saken for LMU. Og de ber LMU ta stilling til om
saken skal ut på høring eller om rektoratet skal vedta saken.
Etter en diskusjon kommer det frem at medlemmene i LMU ønsker at saken skal ut på høring
til fakultetene.
Vedtak
Saken sendes ut på høring til fakultetene
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7

5/20 Protokoll Læringsmiljøutvalget 10.09.2020 - 19/02658-33 Protokoll Læringsmiljøutvalget 10.09.2020 : LMU protokoll 100920

Saknr

Arkivsak

Tittel

1/20

15/02692-203

Studenttillitsalgte - rolle og opplæring høst 2020

2/20

15/02692-202

Oppfølging av Førstesemesterutvalg

3/20

15/02692-201

Handlingsplan for LMU 2020/22

1/20 Studenttillitsvalgte – rolle og opplæring høst 2020
2. oktober – i teams
Minikurs for våre studenters tillitsvalgte roller.
Opprinnelig var tanken å møtes fysisk, men i år blir dette digitalt grunnet covid-19
De som står for innholdet i kurset er Studentorganisasjonen, Prorektor for utdanning,
Studentombudet og Studentsamskipnaden
Kursets varighet er på 4 timer

2/20 Oppfølging av Førstesemesterutvalg
Jan Atle informerer om arbeidet.
Jan Atle har fått i oppgave sette ned dette utvalget, og han presenterer saken.
Det stilles spørsmål om det burde være en kobling mellom LMU og førstesemesterutvalget.
Det er naturlig at det rapporteres fra disse utvalgene til LMU.
LMU sekretæren er sekretær for dette overordnede utvalget.

3/20 Handlingsplan for LMU 2020/22
LMU sine møter bør sette fokus på de ulike læringsmiljøene, og med det så mener vi at et
møte tar for seg et konkret læringsmiljø. Likevel skal møteagendaen kunne være fleksibel slik
at vi kan få ta opp aktuelle saker som kanskje passer inn under et annet læringsmiljøfokus.
LMU har tidligere ofte hatt fokus på driftstekniske ting, nå er vi mer opptatt av et bredere
læringsmiljø. LMU tar også opp saker hvor fagmiljøene burde være mer aktivt med. Det er
med bakgrunn i dette at et utvidet LMU kommer inn.

Det kommenteres at handlingsplanen bør jobbes mer med og at det burde utarbeides
tiltaksplaner hvor det redegjøres for status, ca en gang i semesteret.
Dette bør vi følge opp.
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6/20 Godkjenning av innkalling og saksliste til LMU-møte 29.10.2020 - 20/03177-1 Godkjenning av innkalling og saksliste til LMU-møte 29.10.2020 : Godkjenning av innkalling og saksliste til LMU-møte 29.10.2020

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/03177-1
Levi Gårseth-Nesbakk
Mariell Opdal Jørstad

Saksgang

Møtedato
29.10.2020

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE TIL LMU-MØTE 29.10.2020
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget godkjenner innkalling og sakliste

7/20 Velkomsten på hele Nord universitet - 20/03176-1 Velkomsten på hele Nord universitet : Velkomsten på hele Nord universitet

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/03176-1
Klikk her for å skrive inn tekst.
Maria Håkensen Andersen

Saksgang

Møtedato
29.10.2020

VELKOMSTEN PÅ HELE NORD UNIVERSITET
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget vedtar å nedsette en arbeidsgruppe som skal jobbe med
mandatet til Velkomsten som kan nå over alle studiesteder, med mål om å vedta det
på rektornivå slik at man har god nok tid til å iverksette nødvendige tiltak for å ha
ordningen på plass til studiestart 2021/2022.

7/20 Velkomsten på hele Nord universitet - 20/03176-1 Velkomsten på hele Nord universitet : Velkomsten på hele Nord universitet

Saksframstilling
Velkomsten har hittil vært et tilbud til nye studenter tilknyttet Bodø. Rektor har utrykt
et ønske om at Velkomsten skal være et tilbud for alle Nords nye studenter.
Velkomsten er et samarbeid mellom Nord universitet, Studentinord og
studentorganisasjonen i Bodø, hvor sistnevnte har stått for gjennomføringen av
tilbudet.
Studentleder i Trøndelag Amanda Tunsberg og studentleder i Bodø Tord Apalvik
legger frem med dette et forslag til prosess på hvordan man kan skal forankre og
utforme Velkomsten for hele Nord universitet.

Forskjellige aktiviteter har til eksempel vært:
- Møte studenter på flyplassen, eventuelt bistå med transport til campusområdet
- Stille på studentboligene slik at de har noen som kan vise dem rundt
- Være tilgjengelig på døgnåpen chat-funksjon
- Ringe de når de har fått studieplass og høre om det er noe de kan lure på, og si
velkommen.
- Gå på visning på bolig for dem
- Stå på stand v/studiestart
Dette er et tilpasset opplegg til Bodø som studiested, spesifikt. Nå som dette skal
bli et opplegg gjeldene for hele Nord, må vi se på lokale tilpasninger og finne de
beste mulige løsningene for hvert studiested.
Vi anbefaler at læringsmiljøutvalget nedsetter en arbeidsgruppe som skal jobbe
med mandatet til Velkomsten som kan nå over alle studiesteder, med mål om å
vedta det på rektornivå slik at man har god nok tid til å iverksette nødvendige tiltak
for å ha ordningen på plass til studiestart 2021/2022. Arbeidsgruppen bør ha
representanter fra Nord universitet, Studentinord og studentorganisasjonen.
Vi ønsker ikke å legge for mange føringer på mandatet til arbeidsgruppen, men vi
mener de minimum må drøfte:
1) Kostnad for utvidelse av Velkomsten til å gjelde alle studiesteder og hvordan
dette skal finansieres.
2) Hvordan man kan ivareta behovene for lokale tilpasninger.
3) Hva som er et minste felles multiplum
4) Utforming som ivaretar de overnevnte punktene

8/20 Evaluering av studiehverdagen med koronatiltak - 20/01258-23 Evaluering av studiehverdagen med koronatiltak : Evaluering av studiehverdagen med koronatiltak

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

20/01258-23
Klikk her for å skrive inn tekst.
Margrethe Mørkved Solli
Møtedato

EVALUERING AV STUDIEHVERDAGEN MED KORONATILTAK
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget ber om at det arbeides videre med følgende forbedringstiltak……..
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Bakgrunn
Da Norge ble nedstengt 12. mars 2020 for å stoppe spredning av koronavirus, rammet dette
også universitetet. Undervisningen ble omlagt fra fysisk undervisning til digital undervisning
«over natten» og både ansatte og studenter måtte jobbe fra hjemmekontor. Etter hvert
åpnet regjeringen opp for at utvalgte studentgrupper med behov for tilgang til spesialrom og
-utstyr, kunne komme tilbake på studiestedet, slik at studieprogresjon kunne opprettholdes.
De fleste studentene fikk kun digital undervisning resten av vårsemesteret.
Fra studiestart høst 2020 er studiestedene igjen åpne for ansatte og studenter, men
smitteverntiltakene begrenser kapasiteten på undervisningsrommene. Dette fører til at mye
undervisning fortsatt må tilbys digitalt.
Hva skal til å for å ivareta studentenes læring, trivsel og helse?
Mange studenter får fortsatt mye digital undervisning, og flere opplever både ensomhet og
mindre utbytte av de digitale læringsaktivitetene. Her er det flere forhold som kan påvirke
studiehverdagen. Den tekniske infrastrukturen både ved universitetet og hos studentene kan
ha varierende kvalitet, underviserens pedagogiske- og digitale kompetanse på digital
undervisning, og studentenes evne til å gjøre seg nytte av digital undervisning, for å nevne
noe. Det arbeides med å videreutvikle den tekniske infrastrukturen på studiestedene, og
KOLT (Kompetansesenteret for læring og teknologi) tilbyr en rekke kurs for digital
undervisning.
Studenter som får fysisk undervisning opplever at smitteverntiltakene påvirker
læringsaktivitetene når det skal holdes 1 meters avstand, eller følge særskilte
smitteverntiltak (tilsvarende bransjeveiledere). Smitteverntiltakene gjelder både i
undervisningsrommet, under kollokviearbeid, på biblioteket, i kantina og på fritida.
Koronaepidemien påvirker hele studiehverdagen.
Det er bekymring for studentenes læring, trivsel og helse. Læringsmiljøutvalget utfordres
derfor til å diskutere:
Hva fungerer godt nok, og hvor bør det iverksettes tiltak for at studentene skal få det bedre i
sin studiehverdag, ut fra tre tema:
• Digital undervisning
• Læringsaktiviteter på studiestedene
• Det psykososiale læringsmiljøet
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Vedlegg:
Skriv her

ensur/protokollføring - 19/02658-32 Endring av offentliggjøring av sensur som en følge av en mer automatisert prosess for sensurregistrering : Endring av offentliggjøring av sensur som en følge av en mer automatisert prosess for sensurregistrering

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

19/02658-32
Levi Gårseth-Nesbakk
Bente Karin Duun
Møtedato
29.10.2020

ENDRING AV OFFENTLIGGJØRING AV SENSUR SOM EN FØLGE AV EN
MER AUTOMATISERT PROSESS FOR SENSURREGISTRERING
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget stiller seg positiv til at offentliggjøring av sensur kan komme til ulike
tidspunkt for studenter på samme emne og vurdering. Offentliggjøring av sensur kan også
skje i høytider, helg og kveldstid.
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Sammendrag
Endring av offentliggjøring av sensur som en følge av en mer automatisert prosess for
sensurregistrering.

Saksframstilling
Bakgrunn
FS , Nord sitt studentadministrative system, har en funksjon som muliggjør en mer
automatisert behandling av sensur. For å ta i bruk denne funksjonen i en tilstrekkelig grad er
det grunnlag for å se på hvordan og når vi kan offentliggjøre sensur.
Ved å åpne for en mer automatisert sensurregistrering vil det være mulig for den enkelte
sensor/sensorkommisjon å offentliggjøre sensuren så snart den er klar. Dette kan dermed
være til alle døgnets tider, høytider osv. Det kan også være at en sensor/sensorkommisjon
blir ferdige med sin sensur før evt. andre sensorer/-kommisjoner i samme emne.

Drøfting
Vi har pr i dag tre ulike måter vi få inn registrerer sensur på avhengig av om det det er digital
eksamen, skoleeksamen med penn og papir, praktisk/muntlig eller praksis.
1. Papirprotokoll
- Vi har noen tilfeller av papirprotokoller, vi benytter de for utenlandske sensorer
som ikke kommer inn i Fagpersonweb (fag sin webbaserte utgave av de
studieadministrative systemet)
- Administrasjonen legger inn sensuren manuelt, kontrollerer og offentliggjør
sensuren på Studentweb.
2. Inspera
- Alle vurderinger i Inspera sensureres i Inspera, sensur overføres ved at
administrasjonen trykker på «Overfør» i Inspera
- Sensuren etterbehandles i FS og offentliggjøres på Studentweb (administrasjon)
3. Fagpersonweb
- Sensorkommisjonen fører sensur signerer og overfører til FS
- Sensur etterbehandles i FS og offentliggjøres i Studentweb (administrasjon)
Slik dagens løsning er så er det felles for alle disse at sensurfrist alltid blir satt til en
arbeidsdag og at det ikke offentliggjøres før alle kommisjoner har fullført sin sensur.
Ved en automatisert protokollføring vil man få en enklere og raskere håndtering av sensur
når denne er digitalt registrert.
I Inspera er det slik at administrativt ansatte må trykke på overføring av sensur fra Inspera til
FS. Men det er nå mulig å overføre etter hvert som hver sensurkommisjon er ferdige. Dette
fører til at studenter vil få sensuren til ulikt tidspunkt på samme emne, samme vurdering og
at student kan få sin sensur i høytider og når som helt på døgnet.
Eksempelvis vil da enkelte studenter får sensuren etter en uke mens andre kan måtte vente i
tre uker. Når det gjelder ansattes oppfølging ved an automatisering så vil denne gå over fra

ensur/protokollføring - 19/02658-32 Endring av offentliggjøring av sensur som en følge av en mer automatisert prosess for sensurregistrering : Endring av offentliggjøring av sensur som en følge av en mer automatisert prosess for sensurregistrering

en registreringsoppgave til at de vil få en kontrollfunksjon Ved en mer automatisert prosess
vil data behandles av færre personer og man vil få mindre feilkilder som ofte kan være en
følge av manuelle håndteringer.
Klage- og begrunnelsesfrister vil bli ulike ved at fristene starter på ulike tidspunkt. Systemet
som genererer denne fristen tar utgangspunkt i når sensuren blir offentliggjort så dette er
uproblematisk systemmessig. Klageteamet som behandler klagesaker vil måtte følge disse
opp på en litt annen måte.
I forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet er det ikke noe som tilsier at dette
ikke kan gjøres.
En endring i offentliggjøring av sensur vil gi mindre forsinkelser som en følge av
administrative årsaker- vi vil få bort sensur som forsinkes på grunn av at sensur kommer
seint inn til administrasjonen. Ansvaret for overholdelse av sensurfrist vil i større grad bli
overført til sensorene/sensorkommisjonene men med administrasjonen som støtte. Det vil
trolig også føre til at sensorer/sensorkommisjoner vil få en større bevissthet rundt
sensurfristene.
Systemet har funksjonalitet for å sette en felles kunngjøringsdato om det er ønskelig at det
ikke skal offentliggjøres før en bestemt dato av ulike årsaker.

Vurdering
En åpning for endring av offentliggjøring av sensur vil gi en forenklet og mer tidsbesparende
prosess. Vi vil få mindre tilfeller av forsinket sensur og det vil være med på å sikre
datakvalitet.

Vedlegg:
Skriv her
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Sammendrag
I Læringsmiljøutvalgets handlingsplan er et av delmålene at studentene skal oppleve en trygg
studietilværelse. For å få dette til, er et av de foreslåtte tiltakene å få på plass en felles
ruspolicy for studenter og ansatte ved Nord universitet.

Bakgrunn
Det ble i 2016 søkt om midler fra Helsedirektoratet for utarbeiding og implementering av
ruspolicy for Nord universitet og Nord studentsamskipnad. Arbeidet kom ikke i gang som
planlagt i 2017, og midlene ble derfor overført til 2018. Det ble forsøkt å få i gang et samarbeid
mellom Nord universitet og Nord studentsamskipnad med forslag om hvordan et slikt arbeid
kunne gjennomføres. Av ulike årsaker kom arbeidet med ruspolicy aldri i gang, og midlene ble
tilbakeført til Helsedirektoratet.

Drøfting
Nord universitet har, på lik linje med alle andre læresteder, ansvar for at ansatte og studenter
skal ha et trygt og inkluderende arbeids- og læringsmiljø. Dette inkluderer også å få på plass
en (felles) ruspolicy som signaliseres institusjonens holdninger og verdier. Per i dag har ikke
Nord noen ruspolicy, og LMU må dermed, i henhold til handlingsplanen, etterstrebe å få på
plass dette.
En felles ruspolicy kan ses på som et verktøy og en støtte for rusforebyggende arbeid ved
Nord, og kan ta for seg temaer alt fra hvordan man kan tilrettelegge for et godt sosialt arbeidsog læringsmiljø, hvilke holdninger institusjonen har til rusmidler og hva som er akseptabel
bruk. Den kan også si noe om hva man som kollega og medstudent kan gjøre dersom man er
bekymret for andre, og hvor man kan henvende seg for å få hjelp enten til seg selv eller på
vegne av andre.
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Sammendrag
Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning sitt formål er å bidra til at
universiteter og høyskoler kan drive et systematisk arbeid for å sikre at flere studenter
fullfører sin utdannelse og oppnår sin grad. Dette skal oppnås ved å jobbe for å fremme
samarbeid og innsikt på tvers av institusjoner, fag og profesjon.
Nettverket har én ressursperson knyttet til hver medlemsinstitusjon. Vedkommende har bl.a.
ansvar for å være organisasjonens kontakt overfor nettverket, og spille inn kompetansebehov
det er behov for å gi tilbud på. Fra og med 1. oktober er Mariell Opdal Jørstad ny ressursperson
for Nord universitet.

Vedlegg:
Vedlegg 1 Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning inforskriv
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Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning
Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning har bakgrunn i et prosjekt initiert av
Universitetet i Bergen med ønske om å finne ut hvordan man kan arbeide for å tilrettelegge for at
studentene skal lykkes i høyere utdanning.

Kort historikk
Over 60 deltakere fra 20 lærersteder og samskipnader var i 2015 samlet i Bergen, der man luftet
muligheten for å opprette et prosjekt/samarbeid for deling av kompetanse. Hensikten med prosjektet
var å drøfte utfordringene med det store frafallet i høyere utdanning, samt se på hvordan lærersted
og samskipnad best mulig kan samarbeide for å forhindre frafall. Det ble nedsatt et interimsstyre som
jobbet videre med prosjektet, og de utarbeidet et detaljert forslag til hvordan et slikt samarbeid kunne
organiseres og finansieres. På bakgrunn av dette gikk det i 2016 ut en invitasjon til alle studiestedene
i landet med invitasjon til å bli med videre i prosjektet. Prosjektet Kompetansedeling for studenters
suksess i høyere utdanning startet formelt opp 01.01.2017 med en prosjektperiode ut 2019. Da
prosjektperioden var over, ble prosjektet evaluert av NORCE. Etter en videre evaluering av daværende
Styringsgruppe og medlemsinstitusjoner ble det bestemt at prosjektet skulle fortsette som et nettverk.
Det resulterte i at Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning formelt startet opp
1. januar 2020. Nettverket er i dag et samarbeid mellom 14 lærersteder og 6 samskipnader, der blant
annet Nord universitet og StudentiNord er med.

Målsettinger
Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning har som målsetting å tilrettelegge for
at studentene skal lykkes. Frafall er en utfordring for alle læresteder, og det ønskelig at vi i større grad
skal følge opp problemstillingen. Det er fullt mulig å tilrettelegge for studentene på en slik måte at
langt flere lykkes med studiene. Dette innebærer ikke bare at flere gjennomfører, men også at
resultatene blir bedre. Nettverket skal ikke bare tilrettelegge for kompetansedeling på forhold som
kan bidra til bedre gjennomføring og resultat, men også trivsel og god psykisk helse for studenter innen
høyere utdanning. Fokuset skal i hovedsak ligge på læringsmiljøet og rammene rundt undervisning.
Videre skal nettverket jobbe for å fremme samarbeid og innsikt på tvers av institusjoner, fag og
profesjoner. Aktivitetene er forskningsbaserte, men skal først og fremst ha en praktisk tilnærming ved
deling av arbeidsmåter og tiltak. Spesielt vil tiltak overfor førsteårsstudenter ha fokus for å øke deres
suksess i høyere utdanning. Dette gjenspeiles i forkortelsen NFYE (Norges First Year Experience) som
brukes både i nettadressen og i e-post.

Studentdeltakelse
For at studentene skal oppnå suksess forutsetter det blant annet at de er aktive og deltakende.
Studenttillitsvalgte er en viktig målgruppe, og nettverket ønsker å engasjere studenter til ulike
oppgaver i sammenheng med de ulike arrangementene som nettverket arrangerer.

Arrangementer 2020
Så langt i 2020 har nettverket arrangert
-

Nettkurs: Mottak av nye studenter (januar -februar)
Nettsamling: Rekruttering av studenter til mentorordning eller andre tiltak (april)
Nettsamling: Hvordan gjennomføre mottak av nye studenter i koronatider? (mai)
Nettsamling: Informasjon til nye studenter i forkant av mottak; hva, hvordan, når og hvorfor?
(mai)
Nettsamling : Mottak og psykososialt læringsmiljø høstsemester 2020 (11. juni)
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-

Webinar: Digital relasjonsbygging (25. juni)
Nettsamling: Hvordan gikk mottaket og hva gjør vi fremover? (3. september)
Nettsamling: Hvordan få studentene med på laget? (1. oktober)

Videre skal det 5. november 2020 arrangeres nok en nettsamling med tema samarbeid og samhandling
mellom lærested og studentsamskipnad. I desember skal det også være en digital årskonferanse der
målet er å samle så mange som mulig som arbeider med å legge til rette for at studentene skal lykkes.

Til slutt..
Kort oppsummert er Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning sitt formål å bidra
til at universiteter og høyskoler kan drive et systematisk arbeid for å sikre at flere studenter fullfører
sin utdannelse og oppnår sin grad. Dette skal oppnås ved å jobbe for å fremme samarbeid og innsikt
på tvers av institusjoner, fag og profesjon.
Nettverket har én ressursperson knyttet til hver medlemsinstitusjon. Vedkommende har bl.a. ansvar
for å være organisasjonens kontakt overfor nettverket, og spille inn kompetansebehov det er behov
for å gi tilbud på. Ved Nord er undertegnede ressursperson.

Ressursperson for Nord universitet:
Mariell Opdal Jørstad
Rådgiver, Studieavdelingen
mariell.o.jorstad@nord.no

