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Gruppeoppgave 4: Hvordan får vi studenter til å delta på campus?
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KRISTIN KVARENG SKORPEN NOV 09, 2021 01:09PM

Gruppe 1
Hvordan får vi studenter til å oppholde seg på campus etter 16:00.  

Hjemmefølelse - stue 
Ha mulighet til å lage mat 
Maker spaces 

Kantine,  
Fagsosiale steder og aktiviteter.   

Vet studentene hvor de skal søke og hvem de skal snakke med for å få penger til aktiviteter? 

Hva har studentene ansvar for og hva har UIB ansvar for;  

Studentene må bli tatt på alvor men samtidig komme med reele "krav"  

Reelt studentdemokrati er viktig. 

ANE OMHOLT NOV 09, 2021 01:08PM

Gruppe 2
- 1. og 2. årsstudentene har ikke kjennskap til den "normalsituasjonen" vi vil tilbake til på
Campus 
- Hva trenger studentene etter kl. 16 
- Aktiviteter på campus på kveldsttid 
- Nok leseplasser til at en ikke må sloss om dem 
- Gode lagringsløsninger for treningstøy og annet utstyr en må ha med seg 
- gi "corona-studentene" innpass i studentsamfunnet og frivilligheten der det er mulig - la
dem bli kjent med seg selv som student 
-handler om å fang opp studentene før de faller utenfor 

- Tilpasning for de studentene med ulike forutsetninger 
- det må være akseptabelt å komme alene 
- tvangssosialisering  
- Hvordan kan man få studenter på teoretisk tunge fag til å knytte bånd innad i klassen?  
- Faglig deltakelse  

MARTIN MYKLEBUST NOV 09, 2021 01:09PM

Gruppe 3
- Lys og varme 
- Et oppholdsrom med kjøkken 
- Et økonomisk spørsmål, renhold og strøm 
 
- Viktig med kontinuitet og overføring av kompetanse til nye studenter i organisasjonen 
- Tilrettelegging for studentorganisasjonene, bidra med økonomiske ressurser (pluss lokaler). 
- Studentene må stille med engasjement 
- Varierende grad av involvering av studentene

VEBJØRN HUNSTAD NOV 09, 2021 01:09PM

Gruppe 6
Hva har studentene ansvar for og hva har institusjonen ansvar for, i arbeidet for å skape et
levende campus? 
- Oppdatering og tydelig informasjon om hva som ønskes og hva som utføres. 
- Kvalitetsseminaret (NTNU Gjøvik) 
 
I hvor stor grad har dere involvert sudentene i arbeidet for levende campus? 
- Ikke god nok kommunikasjon 
- Bedre planlegging, som f.eks. studentkalendere. 
- Kan bli store kompetansegap mellom faste ansatte og «midlertidige» studenter. 
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Hvordan får vi studenter til å oppholde seg på campus etter kl. 1600? 
- Mat- og snacktilbud 
- Hvilemuligheter 
- Inneklima (ventilasjon) 
- Tilgjengelighet på utstyr (datalab o.l.) 

I hvilken grad er det tilrettelagt for at studentinitiativer får støtte til å opprettes og driftes 
- Tilgjengelig informasjon - er det tydelig hvor man �nner denne informasjonen? 
- Utlegg for innkjøp kan forbedres.

INGER MALENE NAUSTHAUG NOV 09, 2021 01:09PM

Gruppe 7 - hvordan får vi studentene til å bli på campus
Tilgengelighet er viktig! Dette gjelder både låsing av dører, lys og oppvarming. Åpne kafeer
med godt mattilbud. Studentinitierte aktiviteter er viktig. Studentene må ha en rolle og sette
sitt preg på rom/lokaler. Utfordringer knytta til eierskap - hvem eier bygget og hva får
studentene lov til.  
Tilgjengelighet på kjøkken/ovn viktig. 
Fysisk nærhet til studentboliger. 

Studentenes ansvar: skape en sosial arena.  

Legge til rette for at at folk kan starte opp nye studentorganisasjoner. Senke terkselen. Lage
ressurser som studentforeningene kan benytte seg av - f.eks maler.  

Campusutvikling: Viktig å involvere organisasjonene underveis i prosessen. Er de som er med
representative?/har de kontakt med alle relevante studenter/foreninger? Utfordring med at
prosesser tar lang tid, ofte lenger enn tiden det tar å fullføre studiene. Behov kan også endre
seg underveis i prossessen fordi studentmassen skiftes ut. Sikre overlapp mellom avtroppende
og påtroppende studentrepresentanter og ansatte fra institusjon/samskipnad i prosessen. 

SINDRE KRISTIAN ALVSVÅG NOV 09, 2021 01:10PM

Gruppe 9 - Tanker om åpen campus etter 1600
UiA arbeider med å åpne opp labber så mye som mulig. Utfordring: HMS og tilgang + mye
initiativ fra ildsjeler 

På OsloMet - Storbyuniversitetet har de et makerspace der man må gjennom et
sikkerhetskurs for å få tilgang til en del felles utstyr for studenter  

Hvis du skal være på campus etter klokka 16 er man nødt til å få i seg noe mat! Kjøkken eller

åpne serveringssteder, trust meals e.l. er en mulig løsning.
Mikrobølgeovn/vannkoker/kaffemaskin 
 
Er det samskipnadens oppgave å tilby et kjøkken for studenter på campus? Vedlikehold av
mikroovner o.l. 

ANONYMOUS NOV 09, 2021 01:10PM

Gruppe 8
Hvordan får vi studentene til å delta på campus?  
 
Oppholde seg på campus etter kl. 16:  
- legge tilrette for at det er hyggelig å være der  
- ha åpent 24/7 (forutsetter at dette blir lagt til rette for spes mtp. ventilasjon, lys som er på
osv)  
- Kveldsåpen kantine i eksamensperioden  
- Kjøkkenløsning hvor studenter kan tilberede mat  
 
Studentinitiativet:  
- Rådgiver for studentengasjerte  
- Bygge kultur for at det er attraktivt å engasjere seg - gi tilbake til de som er engasjerte  
- Man må gjøre en grundig vurdering om lønnede verv og ikke  
- Fordel å være et lite campus  
- Institusjonen har ansvar for å lage de gode systemene og studentene må drifte det  
- Kompetanseoverføring - veldig viktig  
 
Involvering av studenter i arbeidet med levende campus:  
- trepartisamarbeid er viktig her 

VILDE HENNINGSGÅRD NOV 02, 2021 09:43AM

Hva har studentene ansvar for og hva har institusjonen ansvar
for, i arbeidet for å skape en levende campus?

https://nfye.padlet.org/inger_nausthaug
https://nfye.padlet.org/sindre_alvsvag
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1435491069/70b9cd5d55aa87fd52bb7b5961c63396/Skjermbilde_2021_11_03_131856.png
https://nfye.padlet.org/vildehenn


※※※※※※

Gruppe 5: Institusjonen bør ha ansvar for tilretteleggingen. Må åpne, sørge for det fysiske. Må
tilrettelegge for informasjonen: hvordan man engasjerer seg. ― TONE CHRISTOFFERSEN

Gruppe 5: faglærere må involveres i samarbeidet for å nå studentene. Eks valgoppslutning til
studentdemokratiet. Fra 2 - 8 % når faglærere ble engasjert i innsalget. ― TONE CHRISTOFFERSEN

Gruppe 5: mangler en kanal for å nå ut. Et canvas for sosiale aktiviteter. ― TONE CHRISTOFFERSEN

Stort behov fra studentene. Men savner en direkte vei. Ikke bare en "tilbakemeldingsside", men en
direkte kontakt. Kan være vanskelig å skape en kultur for god kommuniasjon. Må ha god

informasjon og god kommunisasjon. Ansvar: skolen må ha god kommunisajon og informasjon.
Studentene må vite hvor de skal henvende seg om rom etc. Studentene må komme med ønsker.Jussen

ved UIB har god kommunikasjon. HiMolde har studiemiljøkoordinator som kan være bindeliedd.
Studentene må ha ansvar for å skape aktivitet, Frivilligheten må komme fra studentene. Må
informeres om til dem som trenger å vite de, feks teknisk dr�t. Skal deretter være enkelt å få

adgangskort, bestille etc. Nå er systemet litt rigid og omstendig og studfentene må kontakte mange
og vente på et svar. Studenter og ansatte samarbeide om informasjon til overlapp til nye studenter i

verv. ― LENA HÅRE

Lønnsomt økonomisk å bruke arealer hele dagen, ikke bare mellom 8-16.00 ― LENA HÅRE

Elverum: felles gang/område for studentforeninger. Sentralt plassert. Deler link og qr-koder sånn at
det skal være lett å følge med på hva som skjer. ― TONE CHRISTOFFERSEN

VILDE HENNINGSGÅRD NOV 02, 2021 09:43AM

I hvor stor grad har dere involvert studentene i arbeidet for
levende campus?

Gruppe 5: Prosjekt i Harstad: involvert studenter i idémyldring, svart på en del av utfordringene
som ble kartlagt der. Presenterer prosjektet i morgen. ― TONE CHRISTOFFERSEN

VILDE HENNINGSGÅRD NOV 02, 2021 09:42AM

Hvordan får vi studentene til å oppholde seg på campus etter
16?

Gruppe 5: åpne kantiner. Studenter ansettes sånn at det kan være et tilbud etter kl. 17 Pizzaservering
(Elverum) ― TONE CHRISTOFFERSEN

Gruppe 5: Selvbetjente kantine i Alta. Åpent til 23. Kan scanne selv yoghurt, drikke, frukt, enkel
påsmurt. ― TONE CHRISTOFFERSEN

Gruppe 5: hyggelige områder hvor du har lyst til å henge ut. Sofagrupper. ― TONE CHRISTOFFERSEN

Gruppe 5: må ha lys, ventilasjon og varme, tilgang på drikkevann til å fylle på �asker.
― TONE CHRISTOFFERSEN

Gruppe 5: tilbud på campus for studenter som skal videre på campusnære aktiviteter.
― TONE CHRISTOFFERSEN

Gruppe 5: Halv pris på middager i eksamensperiodene ― TONE CHRISTOFFERSEN

God innetemperatur, luft og lys. Andre praktiske ting; stikkkontakt/skjøteledning. Forlengelse av
kantinen eller et kjøkken. Campus Helgeland, starter prosjekt med ubetjent kantine etter stengetid.

Må være trivelig. ― LENA HÅRE

VILDE HENNINGSGÅRD NOV 02, 2021 09:43AM

I hvilken grad er det tilrettelagt for at studentinitiativer får støtte
til å opprettes og driftes?

Gruppe 5: Er en hel del motstand for studentinitiativer. Ikke godt tilrettelagt for lagringsplass,
kontorer. Byråkratiet tar mye fokus i starten, og dette gjør at motivasjonen hos studenter faller.

Finansieringen oppleves ikke som problemet, men det er få som kjenner til ordningene.
― TONE CHRISTOFFERSEN
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