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.
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Arbeidslivsrelevans i utdanningene
Nettsamling 2. september
Påmeldingen er åpen!

Nettverket videreføres!
Det er nå klart at interessen for videreføring er svært stor og
finansieringen til 2024 er på plass. Nord universitet overtar
sekretariatet fra 1.1.2022.

Er du ansatt i en organisasjon som ikke er medeier ?
Det nå er sendt ut invitasjon til læresteder og samskipnader
som ikke er medeiere i dag. Se mer side 2.

Årskonferansen 2021

Husk å melde inn innlegg før 10.september!
Mer om konferansen og “Call for papers” på side 2

Første keynote er klar

Foredrag om Learning analytics på konferansen
Ed Foster er leder for
avdelingen for Student
Engagement & Analytics
ved Nottingham Trent
University. Der arbeider de
med å bruke studentdata
til å identifisere studenter
som er i fare for å falle fra
studiene. Slik kan de både
identifisere utfordringer
mange studenter har, men
også kunne gjennomføre
samtaler med de som
sliter.
I sitt foredrag vil han komme inn på hvordan man kan
ta i bruk «learning analytics» og hvorfor man bør gjøre
det. Men han vil også ta opp etiske utfordringer og
hvordan man kan utnytte resultater både på et
overordnet og individuelt nivå. I tillegg vil han trekke
frem noen funn gjort i et Erasmus+ prosjekt han har
vært med å drive.
Les mer

Universiteter og høyskoler har et viktig ansvar i å utvikle ulike
studieprogram, slik at studentene tilegner seg den kompetansen
arbeidsmarkedet framover vil ha behov for og at koplingene mellom
studie og arbeidsliv skjer allerede under studieforløpet. Begrepet
arbeidslivsrelevans har blitt en sentral del av diskusjonen om kvalitet i
høyere utdanning, og denne våren ble en egen stortingsmelding viet til
temaet.
For mange studenter er det viktig å se sammenhengen mellom
utdanning og arbeidsliv allerede tidlig i studietiden. Dette kan fungere
som en viktig motivasjonskilde og bidra til studenters suksess i høyere
utdanning. Det å bli bevisst sin egen kompetanse og hvordan man kan
bruke kompetansen sin i arbeids- og samfunnsliv er en del av
dannelsesprosessen høyere utdanning skal bidra til.
På denne nettsamlingen vil du få presentert
Arbeidslivsrelevansmeldingen, relevant forskning på feltet og konkrete
eksempler på hvordan man kan jobbe for å tilføre mer
Les mer
arbeidslivsrelevans til studiene.

Velkommen til nyhetsbrev nr. 2 2021
Nettverket videreføres, og vi kan alle se frem til flere år med deling av
kunnskap og erfaring.
Det viste seg at alle de eksisterende eierne med et unntak av en ønsket å
være med å finansiere nettverket videre. Nord universitet har med stor
entusiasme påtatt seg sekretariatet, noe som lover godt for årene som
kommer. Som initiativtager til nettverket har jeg selv ikke vært så sikker
på at vi skulle få dette til med så trang økonomi i sektoren. Men mange
har nok sett muligheten til å få flere studenter til å trives, mestre og
gjennomføre. Noe som sikrer at vi fyller samfunnsoppdraget, og som en
bonus vil få resultatmidler som langt overstiger det bidraget som brukes
på nettverket.
Men før NORD overtar har vi en spennende høst foran oss med
arrangement i nettverket.
Allerede 2. september har vi vår første nettsamling etter ferien. I
oktober teller vi på knappene om vi ikke igjen skal få til et fysisk seminar
og konferansen i desember vil nå etter all sannsynlighet gå fysisk ved
OsloMet.
Lykke til med din deltagelse! Vi sees!

Harald Åge Sæthre
Sekretariatsleder

Side 1

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.
Les informasjon om konferansen her

Husk å melde inn innlegg før 10.september!

Kom gjerne med innlegg som beskriver utfordringer og kanskje
noe dere ikke har fått til.

Se vår veileder for hva slags type innlegg som kan meldes inn og
prosessen for innmelding. Ved spørsmål kan du ta kontakt på nfyeeposten under.
Veiledning til deg som vil holde innlegg
nfye@uib.no

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

Desember 2019, Bodø
Desember 2017, Bergen

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

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.

Er du ansatt i en organisasjon som ikke er medeier i nettverket?
Da vil vi gjøre deg oppmerksom på at det nå er sendt ut invitasjon til utdanningsinstitusjoner og samskipnader som ikke er medeiere i dag.
Denne invitasjonen vil trolig trenge å bli løftet opp og fram for å bli vurdert av din ledelse, som har svært mye å forholde seg til og
begrensede ressurser til mange gode formål.
Om du ønsker å følge dette opp hos dere for å få med din organisasjon i nettverket, har vi laget en egen side med invitasjonen og den
nødvendige informasjonen.
For deg som ansatt vil det være flere fordeler ved at din organisasjon er medeier. Den viktigste er at du blir en av de prioriterte til
arrangementer med begrenset kapasitet. Dessuten slipper du å måtte skaffe midler til å betale deltakeravgift på arrangementer. På det
forrige seminaret som ble arrangert fysisk, var det 110 påmeldte til 60 plasser. Med slike påmeldingstall blir det bare plass til ansatte i
eiende organisasjoner. Får du med din organisasjon som eier blir du en av de prioriterte og du sikrer en god økonomi i nettverket, som da
får mulighet til å gi et enda bedre tilbud.
Dette får eiende organisasjoner:
• Som eier bidrar man til en videreføring av nettverket
• Støtte til kompetanseutvikling i egen organisasjon gjennom en
ressursperson
• Gratis deltagelse for ansatte i nettverkets arrangementer
• Prioritert deltagelse for ansatte på arrangementer der det er begrenset
med plasser
Invitasjonen er sendt til det generelle postmottak i din organisasjon. Finner
dere ikke fatt i brevet kan dere laste ned en generell versjon på følgende
nettside.

NYTT om høsten 2021!

Øystein Ø. og Kristine L., seminar-arrangører

Kanskje 2 dagers fysisk seminar i November
Det vil innebære at nettsamlingen 4.november erstattes
med en 2 dagers samling på hotell 3.-4..november. Dagene
er imidlertid ikke 100% spikret. Følg med på nettsidene og
på eposter fra oss.

Her er en liste over nåværende eiere hvor alle, unntatt SINN, er med
videre.

2022

Sjekk ut arrangementene vi har hatt
i nettverket
Her finner du em rekke presentasjoner
på video og i tekst

Følg oss på N_FYE

Lik oss på facebook her

AVLYST!
Nettsamlingen 7. oktober

April i Graz, Østerrike
Denne konferansen vil bli spesiell på flere måter. For
første gang vil EFYE konferansen bli arranger i Østerrike,
og det vil være 3 år siden sist den ble arrangert fysisk.

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