
Prosjektet skal bidra til at universitet og høgskoler 
kan drive et systematisk arbeid for å sikre at flere 
studenter fullfører sin utdannelse og oppnår sin 
grad, i henhold til institusjonenes kvalitetskrav. 
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Konferansen 11.-12. Desember 2017
Studentene skal lykkes! 
Dette er årskonferansen til prosjektet. Her satser vi på å samle 
flest mulig av oss som på en eller annen måte arbeider for å 
tilrettelegge slik 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

Mest deltagernes egne presentasjoner: Det meste av tiden vil 
bli brukt til at deltagerne selv presenterer i parallelle sesjoner. 
Det er fortsatt mulig å melde inn presentasjon. Se veiledning 
til deg som vil presentere.

Joe Cuseo er klar for konferansen!
Vi har vært så heldig at vi har fått fatt i Joe Cuseo som er en av 
nestorene i USA på å tilrettelegge for studenters suksess. 

Påmeldingsfrist 15.november
For å kunne planlegge best mulig ber vi om at dere melder 
dere på så tidlig som mulig og seinest 15. november.

«Fravær av tilstrekkelig kontakt med andre ved universitetet er den viktigste årsaken 
til at studenter slutter uavhengig av bakgrunn, personlighet og resultater»   V. Tinto
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Velkommen til årets andre nyhetsbrev

Deltakerne på seminaret om Analyse/statistikk 13. – 14. juni 

Deltakerne på seminaret om
Få organisasjonen med 15. – 16. juni 2017

Årets fjerde seminar fant sted på Radisson i Bodø
Hva gjør vi etter mottaket? 14.-15. september 

Som prosjektleder er det spesielt gledelig å 
kunne rapportere om at de 9 første 
månedene har vært preget av høy aktivitet i 
prosjektet med fire fulltegnede seminar. Det 
er helt tydelig at det lenge har eksistert et 
behov for en slik arena for å dele kunnskap, 
erfaringer og utfordringer i det å 
tilrettelegge for at studentene skal lykkes. 
Tidligere har det vært nødvendig å reise ut 
av landet for å finne dediserte arenaer på 
dette temaet. Nå har vi skapt en slik arena 
her i Norge, hvor vi kan snakke norsk og 
tenke norske rammebetingelser. 
Det første seminaret fikk en grundig 
beskrivelse i det først nyhetsbrevet.  I dette 
andre nyhetsbrevet viser vi til de tre andre 
seminarene og den kommende konferansen i 
desember. Dessuten  skal vi nå få på plass 
et langt mer funksjonelt deltagersystem og 
de første tekstene fra deltagere har funnet 
veien ut på prosjektets nettsider. 

Harald Åge Sæthre
Prosjektleder 
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Nytt medlemssystem
Vi skal med det første ha på plass et nytt 
datasystem  hvor deltagerne skal kunne:
- se og endre sine egne opplysninger
- finne kontaktinformasjon til andre 
- medlemmer i prosjektet
- påmelding til seminar/konferanse via 

medlemssystemet 
- Mm.

Vi anbefaler på nettsidene:
Noe av det viktigste vi tok med oss fra seminaret – - var tankene om å utvide den 
perioden vi tenker på som «den første tiden» for en student.  Se hvordan Bodil, Johan og Katarina ved NMBU 
ønsker å følge opp.

------------------------------------------------------------
«bli kjent tur» der man må dele rom og samarbeide om arbeidsoppgaver kan bidra til at man har større 
mulighet til å finne seg til rette Se hvordan Nautikkstudiet ved HVL skaper grunnlag for lave frafall

------------------------------------------------------------
Det å se min egen rolle som studieveileder og hvordan jeg kan påvirke mekanismer for relasjonene mellom 
studentene finner jeg svært nyttig og utviklende  - Andreas deler sine refleksjoner

Praktisk om seminarene
Alle deltagerne får et eget 
arbeidshefte ved ankomst. 
Deltagerne får et tilbud om kurs i 
Stigemodellen i forkant av 
seminaret. Selve seminaret starter 
med en nettverksøkt hvor 
hensikten er at deltagerne skal bli 
bedre kjent med hverandre og det 
de driver med.

Ellers veksler seminarene mellom korte innlegg i 
plenum, lengre gruppediskusjoner og oppsummering 
av gruppediskusjonene i plenum.

Sjekk nettsidene jevnlig. 

Hvem driver prosjektet?

?

Prosjektleder Harald Åge Sæthre (50 % av stilling)
i resterende 50 % av stillingen 
ansatt ved Universitetet i Bergen
Formell start 1.1.2017

Førstekonsulent Tone Stokka (30 % av stilling)
i resterende 70 % av stillingen 
ansatt ved Universitetet i Bergen
Tilrettelegging på fakultetsnivå
Startet 15.2.2017

Analyserådgiver Helge Sigurd Hansen (20 % av stilling)
i resterende 80 % av stillingen 
ansatt ved Universitetet i Oslo
Analyse /statistikk
Startet 1.1..2017

Seniorkonsulent Kristine Lysnes (20 % av stilling)
i resterende 80 % av stillingen 
ansatt ved Universitetet i Bergen, Matematisk inst.
Tilrettelegging på instituttnivå
Startet 1.7.2017
Studentvert Øystein Strømsnes (20 % av stilling)
i resterende 80 % av stillingen 
ansatt ved Studentinord.
Tilrettelegging fra samskipnad
Startet 1.7.2017

NN (30 % av stilling)
i resterende 70 % av stillingen ansatt ved en høgskole
Tilrettelegging ved høgskole
Har ikke startet

Aktiviteten i prosjektet vil til syvende og sist avhenge av aktiviteten til alle 
deltagerne, men disse skal sikre at det hele tiden skjer noe i prosjektet.
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Mars Dager Arbeidsseminar 

Mars 5. - 6. Arbeidsseminar
Mars 7. – 8. Arbeidsseminar
Juni Medio Arbeidsseminar
Juni Medio Arbeidsseminar
Juni 25. -27.  EFYE , Utrecht
September Medio Arbeidsseminar
Desember Medio Konferanse

Aktivitetsplan for 2018 
Vi holder fortsatt på å utvikle aktivitetene i 
2018. Noen datoer er klare andre er aktiviteter 
er lagt sånn noenlunde i tid. Nettsidene vil bli 
oppdatert straks ting er på plass. Utfordringen 
er å lage seminar hvor både tidligere deltagere 
og nye vil kunne samhandle slik at alle får et 
best mulig utbytte. Vi har allerede bestilt 
Solstrand Fjordhotell til de to seminarene i mars. 
Det kan bli endringer
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