Nettverket skal tilrettelegge for kompetansedeling
på forhold som kan bidra til bedre gjennomføring,
resultat, trivsel og god psykisk helse for studenter
innen høyere utdanning.
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Nettsamling 5. november:
Samarbeid og samhandling mellom lærested og
studentsamskipnad.
Velkommen til årets siste nettsamling! Her tar vi for
oss temaet samarbeid mellom lærested og
samskipnad. Hvordan kan vi samarbeide for å
ivareta studentenes velferd og helhetlige
læringsmiljø?
Vi kan friste med
spennende innledere fra
bl.a. prosjektet Levende
Campus ved campus
Harstad, og en avsluttende
paneldebatt.
Les mer og meld deg på her

Les mer om konferansen på side 2
Nettsamlinger har preget 2020!

Som alle andre har nettverket også måttet tenkte nytt under korona, for å
opprettholde sitt mål om kompetansedeling i sektoren. I april startet vi en
serie nettsamlinger som har berørt ulike temaområder og problemstillinger
knyttet til studenters suksess i høyere utdanning. Inkludert nettsamlingen i
oktober har vi hatt totalt 898 påmeldte i år!
Vi opplever disse som nyttige og
populære for nettverkets
medlemmer, og planlegger
derfor å videreføre serien inn i
2021. Nettsamlingene er gratis
og lavterksel å delta på.
Hver nettsamling har blitt
avholdt på torsdager med ca. to
timers varighet fra 12-14. Vår
mest populære samling var
Hvordan gjennomføre mottak av
nye studenter i koronatider? med
hele 359 påmeldte!

Nyhetsbrev nr. 1 i nettverket
Som for så mye annet har COVID-19 preget nettverket i
2020. Nettsamlinger på ulike tema synes å ha fylt et stort
behov i sektoren. På en av samlingene var det 359 påmeldte
og vi måtte begrense antall deltagere for å kunne organisere
gruppediskusjoner. Samlingene synes også å ha gjort
nettverket mer synlig og vi har nå 1015 registrerte deltagere.
Som nettverk har vi også fått en aktiv gruppe av
ressurspersoner som bidrar med å bestemme tema for
samlingene og finne egnede innledere. Har du et
problemstillinger du gjerne skulle visst mer om kan du ta det
opp med oss i nettverket direkte, og/eller med
ressurspersonen i din organisasjon.
Om du ikke vet hvem dette er kan du finne det på denne
nettsiden.
For 2021 har vi fortsatt en plan A for å gjennomføre noen av
arrangementene våre fysisk. Uansett har erfaringene fra
nettsamlingene vært så gode at vi også vil ha noen av disse,
også etter at vi kan gå tilbake til en normalsituasjon uten
bekymring for smitte.
Men 2020 er ikke over. Det blir en nettsamling i november, og
ikke minst blir det konferanse i desember. Ser frem til å se
mange av dere på disse arrangementene.

Du kan lese om innlederne, samt finne opptak, presentasjoner og Padlets på
våre nettsider. Klikk på tittelen for å komme direkte til siden for
nettsamlingen.
30. april

Rekruttere studenter til mentorordninger eller til andre
oppgaver i studentmottaket

14. mai

Hvordan gjennomføre mottak av nye studenter i
koronatider?

28. mai

Informasjon til nye studenter i forkant av mottaket – Hva,
hvordan og ikke minst hvorfor?

11. juni

Mottak og psykososialt læringsmiljø høstsemesteret 2020

25. juni

Webinar om digital relasjonsbyggig

3. september

Hvordan gikk mottaket og hva gjør vi fremover? - En
mulighet til debriefing

Harald Åge Sæthre
Prosjektleder

1. oktober

Hvordan få studentene med på laget?
Side 1

Velkommen til nettverkets første digitale konferanse!
Påmeldingsfrist 22. november!
Her håper vi på å få samlet 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 dere
velkommen som arbeider med frafallsproblematikk i videregående skole,
eller i andre sammenhenger.

Keynote: Jennifer Keup

Konferansen starter med parallelle sesjoner med titler som Den gode
studentopplevelsen, Studentfrivillighet og Strategier for bedre læring.
I tillegg får vi presentert gjennomføringsanalyser og nye digitale
selvhjelpsverktøy flere samskipnader samarbeider om å utvikle.
Midt på dagen har vi åpnet opp for at det kan gjennomføres lokale
arrangement, men det vil også bli noen lavterskeltilbud for de som ønsker
det.
I timen før keynoten legger vi opp til å gjennomføre diskusjoner på
dagsaktuelle tema og vi vil til slutt anbefale keynoten til Jennifer Keup.
Hun vil vise hvor viktig kompetansebygging er for at vi over tid skal kunne
bidra til at studentene lykkes med sine studier.
Les mer her

Nettverket har vært så heldig å få Jennifer
Keup til å holde hovedforedraget på årets
digitale konferanse. Keup er direktør for
National Resource Center for The First-Year
Experience and Students in Transition (NRC),
som er et kompetansesenter i USA for det å
få studentene til å lykkes med sine
studier. Les mer om Jennifer Keup og det
hun vil snakke om i sin keynote

Ny medarbeider i nettverket
Vilde Henningsgård har siden
15. juni tatt over etter Morsal
Saba, som har gått videre i ny
stilling ved Det matematisk
Øysteinfakultet
Ø. og Kristine L., seminar-arrangører
naturvitenskapelige
ved UiO. Vi takker Morsal for
innsatsen hun har gjort og
ønsker henne lykke til i sin nye
stiling!
Vilde har en master i samfunnsernæring fra OsloMet
og har selv vært engasjert student siden 2013. I
forbindelse med dette har hun arbeidet med ulike
problemstillinger og prosjekter knyttet til
problemområdene nettverket forsøker å belyse. Hun
har også tidligere hatt ansvaret for oppfølgingen av
studentdemokratiet ved Norges tredje største
universitet.

2021

Interessante muligheter:
Mentorordninger i
koronaens tid: Hvordan få
til gode digitale ordninger?

Følg oss på N_FYE

07. - 09. Juni i Århus, Danmark
Det beste utbytte av EFYE får man når man holder
innlegg. De åpner vanligvis opp for å melde innlegg I
starten av desember med frist I januar. Sjekk ut!

Lik oss på facebook her

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