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Nettverket 2020
Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning skal tilrettelegge for kompetanse- og
erfaringsdeling og bidra til økt kompetanse for nettverkets medlemmer. Ved å ha studenters
læringsmiljø, studenters faglige og sosiale tilhørighet og rammen rundt utdanningen i fokus, skal
nettverket bidra til å styrke gjennomføring, resultat, trivsel og god psykisk helse for studenter innen
høyere utdanning. Nettverket skal jobbe for å fremme samarbeid og økt kunnskap på tvers av
institusjoner, fag og profesjoner. Trepartssamarbeidet mellom studenter, utdanningsinstitusjonene og
samskipnadene vektlegges. Aktivitetene er forskningsbaserte, men skal først og fremst ha en praktisk
tilnærming ved deling av arbeidsmåter og tiltak.
Nettverket startet opp i januar 2020 som en videreføring av det tidligere prosjektet Kompetansedeling
for studenters suksess i høyere utdanning, som varte fra 2017 og ut 2019. Med begrensede
administrative ressurser ved oppstart ble de første månedene brukt til den første samlingen av
ressurspersoner og til få på plass den nye styringsgruppen. Det ble også tilbudt et nettkurs i mottak av
nye studenter i perioden januar-mars.

COVID-19
Fra tidligere av har fysiske arrangementer, som seminarer og arbeidsstuer, utgjort en stor del av NFYE
sin aktivitet, for å fungere som en nettverksarena. Da smittebølgen kom i mars 2020 og landet stengte
ned, måtte nettverket tenke helt nytt rundt hva som skulle arrangeres. Fysiske samlinger med seminar
var utelukket. Valget falt på å arrangere nettsamlinger på temaer som var aktuelle akkurat da, noe
som viste seg å være svært populært og passende for den nye digitale hverdagen i sektoren. For 2020
har det følgelig vært lite nettverksbygging, men vi har oppnådd målet om kompetansedeling.

Ne ttsamlinge r
Behovet for faglig påfyll var stort blant ansatte i sektoren, i tillegg til behovet for å få diskutert
utfordringene man stod oppe i. Av naturlige årsaker ble de fleste temaene på våre arrangementer
farget av smittesituasjonen og hvordan man skulle forholde seg til den i ulike sammenhenger. I starten
ble samlingene arrangert hver 14. dag, men etter sommeren ble de arrangert én gang i måneden.
Siden man kunne følge samlingene alle steder med nettilgang, nådde arrangementene også ut til
andre som ikke har kunnet delta på fysiske arrangement. Det ble tydelig mye enklere å melde seg på,
men også langt mer uforpliktende å delta. Det har generelt vært færre deltakere til stede enn det har
vært påmeldte, i varierende grad. Siden det kan oppleves som mindre forpliktende å stille opp på
digitale arrangementer, i tillegg til at vi mister de viktige samtalene i pauser, måltider og annet, har
Nettverket i 2020 i liten grad nådd målet om at vi skal bidra til nettverksbygging.
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De positive erfaringene med nettsamlingene og Nettverkets nasjonale rolle tilsier at nettsamlinger er
kommet for å bli, i kombinasjon med våre fysiske arrangementer.
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Ne ttsamlingene i 2020 med antall påmeldte
Tittel

Dato

Antall påmeldte

Rekruttering av studenter til mentorordning eller andre tiltak

28. april

79

Hvordan gjennomføre mottak av nye studenter i koronatider?

14. mai

349

Informasjon til nye studenter i forkant av mottak; hva, hvordan og
hvorfor?

28. mai

136

Mottak og psykososialt læringsmiljø høstsemesteret 2020

11. juni

126

Digital relasjonsbygging (webinar)

25. juni

178

Hvordan gikk mottaket og hva gjør vi fremover?

3. september

70

Hvordan få studentene med på laget?

1. oktober

96

Samarbeid og samhandling mellom lærested og studentsamskipnad

5. november

100

Årskonferanse 2020 «Å være student - noe som må læres!»
Som følge av korona-pandemien ble årskonferansen 2020 gjennomført digitalt og bare over én dag,
mot vårt normale to-dagers-format. Det var 360 påmeldte til konferansen fra 54 ulike organisasjoner,
også fra Sverige og Danmark.
Formiddagen ble gjennomført med 7 ulike sesjoner som i noen tilfeller gikk parallelt. Etter lunsj fikk
deltagerne anledning til å drøfte ulike konsekvenser/oppfølging på grunn av smittesituasjonen og det
hele ble avsluttet med et foredrag av Keup fra National Resource Center for The First-Year Experience
and Students in Transition (NRC) i USA. Tittel: To help students succeed, we need organizations that
learn.
Vi hadde store tekniske problemer i oppstarten, men ellers gikk det meste etter planen.
Som for nettsamlingene var det færre deltagere enn påmeldte, men mulighetene var jo også mye
større til å “shoppe” innhold etter behov. Tilbakemeldingene tilsier at hovedårsaken til at mange ikke
deltar er at det oppstod krevende oppgaver i jobben som måtte prioriteres.
Vi viser ellers til egen rapport fra konferansen.
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Nettsidene, tekster og ressurser
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Nettsider og ressurser opparbeidet i 2020 dreier seg først og fremst om innlegg og videoer fra
nettsamlingene og årskonferansen. De fleste tekstene på nettsidene er fra det tidligere prosjektet og
de fysiske samlingene fra den gang. En utfordring er at noen tekster etter hvert blir utdaterte og
kanskje også gir feilinformasjon. Vi arbeider derfor med rutiner på gjennomlesing, korrigering og evt.
fjerning av innlegg.
Det har også vært en utfordring å få til aktive diskusjoner rundt innlegg på nettsidene. Vi planlegger
derfor tiltak for å øke aktiviteten.
Vi arbeider også med rutiner på å kunne lenke opp ressurser fra andre nettsteder (artikler, videoer,
arrangementer osv.) Dette har ikke vært en prioritet i 2020.

Statistikk
Per desember 2020 har Nettverket et medlemstall på 1127, fordelt på ca. 50 organisasjoner.

De ltakelse fra medeiere i 2020
Nettverket har en markant høyere deltakelse og medlemsmasse fra medeiende organisasjoner, enn
fra ikke-medeiere. Medlemstall1 og deltakelse gjennom 2020 er vist i tabell 1 og 2.

De ltakelse og aktivite t fra ikke-medeie re
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Tabell 3 og 4 viser til medlemstallene og deltakelse fra ikke-medeiere på gjennomførte nettsamlinger i
nettverket, inkludert den digitale årskonferansen desember 2020. Vi har medlemmer fra institusjoner
som ikke har deltatt på nettsamlinger overhode i 2020, i tillegg til deltakelse fra organisasjoner som
ikke har registrerte medlemmer. Nettverket har også medlemmer fra organisasjoner i UH-sektoren
som ikke er læresteder eller samskipnader, i tillegg til enkelte læresteder utenfor Norge.

1

Ved utsendelse av nyhetsbrev og stikkprøver fra medlemsregisteret finner vi av og til døde e-postadresser. Disse varierer
mellom bytte av jobb eller avsluttet stilling/verv. Vi blir sjeldent kontaktet for å oppdatere eller endre medlemskap, noe
som fører til at vi må regne med at det er noen unøyaktigheter når vi presenterer ulike medlemstall. Antall påmeldinger for
nettsamlinger og årskonferansen 2020 er heller ikke kontrollert for dobbeltregistreringer.
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Sekretariatet 2020
Sekretariatet har en svært sentral rolle i nettverket med sin kontinuerlige oppfølging av nettsider,
arrangementer, deltagere, ressurspersoner, styringsgruppen og andre med interesse for nettverket.
Sekretariatet bestod i 2020 av sekretariatsleder seniorrådgiver Harald Åge Sæthre og fra 15. juni av
seniorkonsulent Vilde Henningsgård. Frem til 15. juni bistod førstekonsulent Morsal Saba på timebasis.
Sæthre har vært initiativtaker til nettverket og har vært med hele veien fra oppstartmøte i januar
2015. Han var også sekretariatsleder i det foregående prosjektet som gikk 2017-2019.
Sæthre er sekretariatsleder i en 50% stilling og arbeider i de resterende av stillingen ved Universitetet i
Bergen med tiltak som kan få studentene til å lykkes med sine studier. I 2020 bistod han blant annet
det Humanistiske fakultet med å etablere en mentorordning. Han har siden 1999 arbeidet med en
rekke tiltak i det å få studentene til å lykkes og har gitt ut en egen metodebok for de som ønsker å
systematisere arbeidet. Han har også vært en mye brukt foredragsholder ved læresteder rundt i hele
landet. Sæthre er medlem i en europeisk komite som står bak en årlig konferanse kalt European First
Year Experience Conference. Mer informasjon om Sæthre finnes her.
Henningsgård er administrativt ansvarlig i nettverket i en 75 % stilling. I de resterende 25 % av
stillingen har hun hatt mye koordineringsarbeid i mentorordningen ved Det Humanistiske fakultet,
Universitetet i Bergen. Henningsgård har sin bakgrunn som studenttillitsvalgt, med to år på fulltid for
Studentparlamentet ved OsloMet. Her var hun henholdsvis Nestleder og deretter
Læringsmiljøansvarlig, med blant annet ansvar for overseelse av institusjonens tillitsvalgtapparat, tiltak
i det lokale First Year Experience-nettverket og ledelse av LMU.

Oppgaver:
De ansatte i sekretariatet er de som har størst mulighet til å ha oversikt over kompetansebehovene i
sektoren og gjennom kontinuerlig oppfølging sikre gode tilbud, god deltagelse og slik gjøre nettverket
relevant og levedyktig. Dette innebærer blant annet at sekretariatet:
•
•
•
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•
•
•
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•
•
•
•
•
•

Utvikler tilbudene i nettverket sammen med ressurspersonene
Henter inn sentrale foredragsholdere og gir dem klare «bestillinger»
Har det administrative ansvaret i forkant av arrangement med blant annet påmelding og
samordning av arbeidet i arbeidsgrupper. Det kommer også inn en rekke spørsmål av både
faglig og praktisk karakter om arrangementene. Ved fysiske arrangementer må også hotell
bestilles og følges opp, og det må utformes ulikt materiell til deltagerne. I slike sammenhenger
benyttes også studentassistenter som må kurses og følges opp med arbeidsavtaler, lønn o.l.
Gjennomføre ulike arrangement i samarbeid med aktuelle ressurspersoner
Følger opp alle samlinger og gjør ressurser fra samlingene tilgjengelig i etterkant
Har ansvar for oppfølging og videreutvikling av nettsidene
o Får utformet tekstene på nettsidene i forbindelse med arrangementene
Vedlikeholde medlemsregisteret til nettverket
Produsere nyhetsbrev og annet skriftlig materiell for nettverket
Arrangere årlige samlinger for ressurspersonene
Opplæring av nye ressurspersoner
Planlegge og administrere møter i ressursgruppen
Rapportere til styringsgruppen og bistå slik at denne kan ivareta sitt ansvar og sine oppgaver

Sekretariatet sine oppgaver i 2020 har også være preget av vi har vært i vår første virkeperiode som
nettverk, og har måttet formalisere rutiner og andre oppgaver som tidligere har blitt gjort ut ifra
umiddelbare behov. Disse formaliserte rutinene vil være viktige for å bidra til god overføring til nytt
sekretariat i ny driftsperiode.

Ressurspersoner
For å sikre medeiende organisasjoners innflytelse på nettverkets tilbud, legges det opp til at den
enkelte eier oppnevner en ressursperson som er i kontakt med organisasjonens ledelse, og som
organisasjonen gir nødvendige tidsressurser til å følge opp nettverket. Ressurspersonenes oppgaver
står beskrevet i Grunnlagsdokumentet. Oversikt over ressursgruppens medlemmer i 2020 finnes på
neste side.
Den 5. mars 2020 arrangerte sekretariatet en fysisk, todagers samling for ressurspersonene, for at de
skulle bli kjent med hverandre og med den rollen de har som ressursperson. Hensikten var også å
finne frem til hvilke temaer nettverket burde ta opp på sine arrangementer. Følgende temaer ble da
foreslått, i prioritert rekkefølge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Studentengasjement (Hvordan få aktive studenter i verv og lignende)
Arbeidslivsrelevans
Mentorordninger
Lære seg å være student
Lærested og samskipnad (om samarbeid og samhandling)
Utenforskap/inkludering
Universell utforming og læring/Studenter med utfordringer (gjerne sammen med Universell)
Digitalisering

Den 3. juni ble det arrangert et oppfølgingsmøte på nett, der arrangementene for høsten ble fastlagt
og ansvar fordelt. Ressurspersonene har også deltatt i mindre komitéer som har hatt det overordnede
ansvaret for planlegging av arrangementene. Sekretariatet har administrert komitémøtene, bistått
faglig og stått for det praktiske rundt hvert arrangement.
Det har vært faste møter i ressursgruppen med sekretariatet etter alle nettarrangementer, som har
blitt brukt til å drøfte gjennomføringen av arrangementet og planlegging av de neste. Her har de
ressurspersonene som har hatt anledning deltatt.
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Ressurspersonene har så hatt ansvar for å informere i egen organisasjon om muligheten til å delta på
arrangementene. Dette kommer i tillegg til den informasjonen sekretariatet sender ut til registrerte
deltagere i nettverket.
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Ressurspersone r ved utgangen av 2020 2
Ressursperson

E-post

Andre

NSO

Julie Størholdt Iversen

Julie@student.no

Læresteder

Høgskolen i Innlandet

Iben Kardel

Iben.Kardel@inn.no

Læresteder

Høgskolen i Molde

Lena Håre

lena.hare@himolde.no

Læresteder

Høyskolen på Vestlandet

Øystein Backelin

oystein.backelin@hvl.no

Læresteder

Nord Universitet

Mariell Opdal Jørstad

mariell.o.jorstad@nord.no

Læresteder

Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet

Benedikte Merete
Markussen

benedikte_merete.markussen@nmbu.no

Læresteder

Norges teknisknaturvitenskapelige universitet

Nora-Marie Brattebø

nora-marie.brattebo@ntnu.no

Læresteder

OsloMet - storbyuniversitetet

Beate Dessingthon

beated@oslomet.no

Læresteder

Universitetet i Tromsø - Norges
arktiske universitet

Oda Bjørnsdatter

oda.bjornsdatter@uit.no

Læresteder

Universitetet i Agder

Tonje Kløkstad

tonje.klokstad@uia.no

Læresteder

Universitetet i Bergen

Mia Torgersen Milde

Mia.Milde@uib.no

Samskipnad

Norges Arktiske
studentsamskipnad

Line Vråberg

line.vraberg@samskipnaden.no

Samskipnad

SiT - Studentsamskipnaden i
Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Kristian Kjesbu
Drøsshaug

Kristian.Drosshaug@sit.no

Samskipnad

Studentinord

Øystein Strømsnes

Oystein.Stromsnes@studentinord.no

Samskipnad

Studentsamskipnaden i Molde

Eva-Merete Otterlei
Børstad

eva-merete@simolde.no

Samskipnad

Studentsamskipnaden på
Vestlandet (SAMMEN)

Line Fleischer

Line.Fleischer@sib.no

Samskipnad

Studentsamskipnaden i
Innlandet

Cesilie Robertsen

cesilie.robertsen@sinn.no

Samskipnad

Studentsamskipnaden i Volda

Eli Anne Løksa

loksae@hivolda.no
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Organisasjon
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I løpet av 2020 har det vært utskiftning av ressursperson ved UiB og Nord, samt reduksjon fra to til én fra
Studentsamskipnaden i Innlandet. Tonje Kløkstad fra UiA trer over i ny stilling ved sin institusjon og nettverket venter på
hennes overtager ved oppstart i 2021. Fra UiB ble Harald Åge Sæthre erstattet av Mia Milde, og fra Nord ble Lars Røed
Hansen erstattet av Mariell Opdal Jørstad.

Styringsgruppen
Styringsgruppen har det overordnede ansvar for planlegging, styring og ledelse av arbeidet i
nettverket, og skal utøve sin funksjon med de midlene Nettverket disponerer og innenfor rammene
lagt i Grunnlagsdokumentet.
Styringsgruppen 2020-2021 ble valgt av Styringsgruppen fra det tidligere prosjektet. Valget ble
gjennomført i det siste møtet for avtroppende styringsgruppe i januar 2020. Da ble også regnskapet
fra prosjektet godkjent og overskuddet fra prosjektet overført til nettverket.

Styringsgruppen for 2020 -2021
Navn

Institusjon

Levi Gårseth-Nesbakk

Nord Universitet

Eline Stenseth

Norges arktiske studentsamskipnad

Ole-Jørgen Torp

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Julie Størholdt Iversen

Norsk studentorganisasjon

Vibeke Seland Ramm

OsloMet - storbyuniversitetet

Ingvild Lorentzen

Universitetet i Tromsø

På det første møtet 12. mai ble Levi Gårseth-Nesbakk valgt til leder av Styringsgruppen.

Styringsgruppens møteaktivitet i 2020
•
•
•

12. mai
18. juni
30. september
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Det første møtet i styringsgruppen i nettverket ble utsatt til 12. mai på grunn av alt som skjedde i
sektoren ved smitteutbruddet.

8

Økonomi og regnskap
Inntekter
Samlede inntekter for 2020. 1.250.000 kr
I år med fysiske arrangement har det også vært noen inntekter på deltageravgifter. Dette gjelder da
personer som ikke har vært ansatt i en av de eiende organisasjonene. Inntektene i 2020 har alene
kommet fra eiende organisasjoners årlige innbetalinger.

Utgifter
Samlede utgifter for 2020: 1.060.000 kr
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Lønn til sekretariatet utgjør det mest av budsjettet i nettverket. Dette gjelder spesielt i 2020 der
digitale arrangement fjernet utgifter til hoteller, reiser og lignende. Men det er også brukt lønn til
studentmedarbeidere fra eiende læresteder for å gjennomføre konferansen. Se referat fra
Styringsgruppen for utfyllende informasjon om budsjett og regnskap.
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Tabell 1 Medlemstall per medeier 2020
Medlemstall per desember 2020

Høgskolen i Innlandet

38

Høgskolen i Molde

23

Høgskulen på Vestlandet

69

Nord universitet

65

Norges arktiske studentsamskipnad

18

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

32

Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet

145

OsloMet – Storbyuniversitetet

99

Studentinord

8

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

16

Studentsamskipnaden i innlandet

5

Studentsamskipnaden i Molde

5

Studentsamskipnaden i Volda

1

Studentsamskipnaden på Vestlandet

13

UiT Norges arktiske universitet

151

Universitetet i Agder

55

Universitetet i Bergen

102
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Medeiere
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T ABELL 2 MEDEIERES DELTAKELSE I 2020
Mai 1

Mai 2

Okt

Nov

NFYEkonf20

Høgskolen i Innlandet

0

17

14

10

3

0

1

4

20

Høgskolen i Molde

8

12

4

3

4

2

6

7

9

Høgskulen på Vestlandet

4

20

6

10

14

3

11

6

23

Nord universitet

2

15

5

3

2

0

3

3

34

Norges arktiske
studentsamskipnad

0

16

1

2

4

1

1

7

4

Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet

0

6

4

3

1

0

0

2
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Norges tekniskenaturvitenskapelige
universitet

9

50

41

29

14

16

14

12

27

OsloMet –
Storbyuniversitetet

6

22

6

2

45

4

8

4

29

Studentinord

2

5

2

3

1

0

1

12

8

Studentsamskipnaden i
Gjøvik, Ålesund og
Trondheim

0

0

0

1

3

0

1

2

2

Studentsamskipnaden i
innlandet

1

1

0

0

3

0

0

1

4

Studentsamskipnaden i
Molde

2

2

3

2

1

1

1

0

3

Studentsamskipnaden i
Volda

1

0

1

1

0

0

1

0

1

Studentsamskipnaden på
Vestlandet

2

2

0

4

4

1

4

3

3

UiT Norges arktiske
universitet

21

63

24

20

41

10

9

9

46

Universitetet i Agder

4

24

3

6

7

6

2

6

26

Universitetet i Bergen

13

25

13

6

4

13

19

7

22
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April

11

Juni 1

Juni 2

Sept

Universitetet i Oslo

55

Universitetet i Stavanger

48

Universitetet i Sørøst-Norge

36

Handelshøyskolen BI

23

Høyskolen Kristiania

17

VID vitenskapelige høgskole

11

Høgskulen i Volda

6

Norsk Studentorganisasjon

4

Studentsamskipnaden SiO

4

Københavns Universitet

3

Samisk høgskole

3

Studentorganisasjonen i Innlandet

3

Aarhus University

2

Høgskolen i Østfold

2

Norges Handelshøyskole

2

Studentsamskipnaden i Agder

2

Universell

2

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)

1

Differ

1

Fagskolen Kristiania

1

Human-Etisk forbund

1

Lovisenberg diakonale høgskole

1

NLA Høgskolen

1

Totalt

237
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Tabell 3 Medlemstall ikke-medeiere
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T ABELL 4 I KKE - MEDEIERES SPREDNING AV DELTAKELSE I 2020
April

Mai 1

Mai 2

Juni 1

Juni 2

Sept

Okt

Nov

NFYEkonf20

Fagskolen Kristiania

0

0

0

5

0

0

0

0

1

Handelshøyskolen BI

0

12

0

1

7

1

1

0

8

Høgskulen i Volda

0

2

1

1

2

1

0

1

1

Høyskolen Kristiania

0

7

1

4

4

0

4

2

13

Samisk høgskole

0

2

1

2

0

0

0

0

1

Studentsamskipnaden SiO

0

0

0

1

1

0

0

0

1

Universitetet i Oslo

1

14

4

3

2

2

2

0

9

Universitetet i Stavanger

1

14

0

3

6

0

2

0

6

Universitetet i Sørøst-Norge

2

6

1

0

2

0

1

4

15

VID vitenskapelige høgskole

0

1

0

0

0

0

0

0

5

T ABELL 5 S AMLET DELTAKELSE AV IKKE - MEDEIERE 2020
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Antall påmeldte gjennom 2020

Universitetet i Oslo

37

Høyskolen Kristiania

35

Universitetet i Stavanger

32

Universitetet i Sørøst-Norge

31

Handelshøyskolen BI

30

Høgskulen i Volda

9

Fagskolen Kristiania

6

Samisk høgskole

6

VID vitenskapelige høgskole

6

Lovisenberg diakonale høgskole

4

