
Mai blir en avgjørende måned for nettverket. Innen fredag 
den 15. mai skal dagens eiere ha gitt tommel opp eller ned for 
videre eierskap. Den 20.mai vil styringsgruppen i nettverket ta 
en avgjørelse på hva som skal skje fra januar 2022.

Den store oppslutningen om nettverkets arrangementer 
forteller oss at mange ønsker en videreføring, men 
beslutningstagerne rundt om i organisasjonene har trange 
budsjett og mange gode formål å bruke ressursene på. De vil 
nok trenge å få høre hvor viktig nettverket er fra dere som 
bruker og drar nytte av tilbudet.

Nettverket vil uansett gjennomføre arrangement ut 2021, og 
her er årskonferansen i desember det store høydepunktet. 
Hvor stort vil avhenge av at dere bidrar med innlegg og/eller 
at dere oppmuntrer personer dere ser gjøre spennende ting 
til å holde innlegg. Uansett satser vi på at dette blir en av de 
første mulighetene vi får til å treffe kolleger landet rundt til 
aktiv nettverksbygging på veldig lenge. 

Allerede den 6. mai vil vi arrangere vårt neste tilbud: Digital 
workshop om mottak og førstesemester i 2021 . Deretter er 
planen å ha nye nettsamlinger første torsdag i hver måned fra 
kl. 12.00 – 14.00. Unntaket bli juli og august hvor vi virkelig 
trenger ferie og tid til å ta imot nye studenter. Åpner 
samfunnet seg raskere opp kan det også bli aktuelt at en av 
nettsamlingene heller blir gjennomført fysisk som seminar.

Ved å ha studenters læringsmiljø, studenters faglige og 
sosiale tilhørighet og rammen rundt utdanningen i fokus 
skal nettverkets tilbud gi ansatte i sektorene økt 
kompetanse til å bedre gjennomføring, resultat, trivsel og 
god psykisk helse for studenter innen høyere utdanning.

Harald Åge Sæthre
Sekretariatsleder 
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Nettsamling 6. mai: 
Mottak og førstesemester i 2021

Blir nettverket videreført?

Nettverket drives med ressurser fra en rekke læresteder og samskipnader. 

Dagens eiere skal nå gi melding om de blir med videre innen 15. mai. 

Deretter vil styringsgruppen i nettverket beslutte hva som skal skje fra 2022.

Hva kan du som vanlig deltager gjøre for å sikre 

nettverkets fremtid?

Dette nettverket er relativt nytt for høyere utdanning i Norge og er 

avhengig av ressurser fra læresteder og samskipnader, som hver for seg 

må balansere tidsbruk og budsjetter. Ledelsen i din organisasjon som 

skal ta avgjørelsen for om dere vil fortsette å bidra, vil derfor trenger 

innspill fra deg som ser nytteverdien av nettverket.

Kanskje du kan fortelle dem om tiltak dere har iverksatt, som har blitt 

inspirert eller tar utgangspunkt i noe du/dere har hentet fra nettverket, 

eller fra kolleger du/dere har møtt i nettverket? 

Eller at man ved å delta på nettverkets arrangement kan få bedre 

innsikt i hvordan det er mulig å oppnå bedre mestring, trivsel og 

gjennomføring blant studentene? Og at økt mestring, trivsel og 

gjennomføring blant studentene har en sammenheng med:

• rekruttering av nye studenter fordi studenter som mestrer og trives 

blir gode ambassadører

• rekruttering til master, doktorgrad og ulike stillinger i 

organisasjonen fordi kvalitet og tilhørighet er andre effekter av 

tiltak

• de relativt store midlene man kan hente inn fordi studentene 

gjennomfører

Alle læresteder har en ressursperson knyttet til nettverket. Dette kan 

være en person du kan samarbeide med for å få fortalt din ledelse at vi 

trenger nettverket.

Denne samlingen er myntet på dere som nå sitter 
midt i planleggingen av mottaket i august og 
opplegget utover i det første semesteret. Her er en 
anledning til å få innspill fra kolleger landet rundt, 
på de planene dere nå har.

Å ha sekretariatet 
- En unik mulighet til å få et løft i din organisasjon på gjennomføring! 

De fleste av oss ser behovet og mange muligheter til å gjøre en forskjell, 
slik at studentene lykkes. Men vi sitter alle med svært mange oppgaver, 
lite tid og få kolleger å dele oppgavene med. Nå har dere en mulighet til å 
hente inn ekstra lønnsmidler og få på plass et større kollegium for å 
arbeide med utfordringene. Sekretariatet i nettverket skal fra 1.1.2022 
flyttes til ny organisasjon og alle dagens eiere har en mulighet til å hente 
disse lønnsmidlene til sin organisasjon. 
Det er en forutsetning at de personene som skal inngå i sekretariatet, 
samtidig arbeider i organisasjonen med tiltak overfor studentene. Mener 
du at akkurat din organisasjon bør påta seg sekretariatet bør du ta en 
samtale med ressurspersonen som har mer detaljer om sekretariatet og 
hva din organisasjon har av planer. Kanskje dere sammen kan få laget noe 
som er vinn-vinn både for din organisasjon og for nettverket? 

Les mer og meld deg på her

2017-2019 2020-2021 2022 >

En liste over ressurspersoner finner dere på denne nettsiden.

En liste over eiere finner dere på denne nettsiden.

Årskonferansen 2021 
planlegges fysisk ved OsloMet i desember

Mer om konferansen og “Call for papers” på side 2
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Årskonferansen 6.-7. desember 2021
Her håper vi på å samle flest mulig av oss som på en eller annen måte arbeider for å tilrettelegge for at 
studentene lykkes. Vi ønsker velkommen alle grupper av studenter og ansatte som ønsker å dele opplegg, 
forskningsresultater og ideer, som ønsker å lære av andre, og som vil oppdatere seg på hva som skjer rundt 
om i landet. De fleste vil arbeide ved et universitet, en høgskole eller en samskipnad, men vi ønsker også 
velkommen til dere som arbeider med frafallsproblematikk i videregående skole, eller i andre sammenhenger.

Prosjektleder : Harald Åge Sæthre
E-post: nfye@uib.no

Besøk oss på nfye.no
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07. - 09. Juni i Århus, Danmark

Øystein Ø. og Kristine L., seminar-arrangører

2021
Interessantemuligheter:

UNIVERSELL-KONFERANSEN 2021

Få med deg EFYE’s digitale konferanse! Frist for 
påmelding er 15. mai, men det er førstemann til mølla-
prinsippet om 300 plasser! Klikk her for registrering.

Les oppdatert informasjon om konferansen her 

Første torsdag i hver måned planlegges nettsamlinger i 
tiden 12-14. Unntaket er i juli og august.
Dersom samfunnet åpner opp igjen kan det bli aktuelt å 
erstatte oktober-samlingen med et fysisk seminar. 

Tentativ plan:

6. mai - Mottak og førstesemester i 2021

3. Juni - Studentengasjement

2. September – Arbeidslivsrelevans

Det vil bli laget egen nettside for hvert arrangement 
med utdypende informasjon og mulighet til påmelding.

Se evalueringer, innhold og erfaringer 
fra tilsvarende konferanser i nettverket:

Viktige frister
• 10. september: Frist for å melde innlegg
• 01. oktober      : Påmeldingen åpner
• 26. november  : Frist for påmelding

nfye@uib.no

Veiledning til deg som vil holde innlegg

Vi ønsker ditt innlegg  –
Call for papers!
Alle innlegg som kan belyse, gi gode 
eksempler på, eller vise utfordringer i 
arbeidet med å tilrettelegge for at 
studentene skal lykkes, er aktuelle. 
Innleggene kan holdes av universitetsledelse, 
lærere, utdanningsledere, 
studieadministrativt ansatte, forskere, 
bibliotekarer, teknisk ansatte og studentene 
selv – egentlig av hvem som helst som 
arbeider med å tilrettelegge for bedre 
gjennomføring i utdanningene. Se vår 
veileder for hva slags type innlegg som kan 
meldes inn og prosessen for innmelding. Ved 
spørsmål kan du ta kontakt på nfye-eposten 
under.

Desember 2017, Bergen

Desember 2019, Bodø

Planlagte nettsamlinger

Målgruppe for konferansen
Utdanningsledere, studieadministrativt ansatte, forskere, 
bibliotekarer, universitetsledere, teknisk ansatte og studentene selv 
– egentlig hvem som helst som arbeider med å tilrettelegge for 
bedre gjennomføring i utdanningene.

Planen er å samles i lokaler på 
Oslo Metropolitan University - Storbyuniversitetet. 
Etter et år med digitale møteplasser krysser vi fingrene 
for at vi fysisk kan møte kollegaer fra hele Norge.

Dette har skjedd det siste halvåret

Nettverket har I løpet av det siste halvåret gjennomført tre nettsamlinger og
årskonferansen. Du kan se opptak, finne presentasjoner og tekster fra disse
på våre nettsider

Konferansen i desember ble gjennomført digitalt
og inkluderte presentasjoner, workshops og keynote. Vi har også publisert 
tekstene fra studentenes egne workshoper under konferansen!

Sjekk ut opptak og presentasjoner fra øvrige nettsamlinger:

• November - Samarbeid og samhandling mellom lærested og samskipnad

• Februar - Inkluderende digitalisering – hva har vi lært av korona?

• April - Hva gjør vi med Studentpakken?

Universell arrangerer lunsj-til-
lunsj webinar 25.-26. mai om 
inkludering i høyere utdanning.
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