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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Årskonferansen
9. -10 .desember 2019 i Bodø

Studenter som inkluderes; lykkes bedre!
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 erfaringer, forskningsresultater og
ideer, lære av andre, og som vil oppdatere seg på hva som
skjer rundt om i landet.
Konferansen er lagt opp med parallelle
sesjoner som variere mellom workshops,
presentasjoner og det vi kaller Show and
Tell.
Leif Bryngfors fra Lund Universitet vil
holde plenumsforedraget dag 1 med
tittelen «Att involvera studenterna inom
Högre utbildning – Ett vinnande koncept
för alla inblandade». Bryngfors leder det
Europeiske SI-PASS senteret som har et
fokus på å benytte studenter i
utdanningene.
NSO leder Marte Øien holder
plenumsforedrag dag 2 med tittelen «Vi
er studenter og er en sentral del av
laget!»
Mentorordninger vil være tittel på en
serie med sesjoner som vi legger opp til
sånn at de ikke kollidere i tid. Her vil det
både bli vist konkrete tiltak og hvordan
de praktisk er gjennomført, hvorfor man
har valgt bestemte mentorløsninger,
oppfatning av mentorene om sin rolle og
hvorfor de valgte å bli mentor.
En annen slik serie vil dreie seg om
Utdanningsledelse –
organisasjonsendring

Hva skjer med prosjektet etter 2019?
Prosjektet, slik det er nå, har drift ut 2019. Det er
imidlertid stor interesse for å få til en fortsettelse og
det vil bli tatt et initiativ overfor læresteder og
samskipnader i høst for å få til en oppfølger. Vi
arbeider nå med detaljene i dette forslaget som ble
behandlet i Styringsgruppen 11. september.

Den største endringen vil komme i kontakten
mellom prosjektet og eiende organisasjoner.

Organisasjonene får i større grad mulighet til å
avgjøre hvilke tilbud som blir gitt ut ifra behov i egen
organisasjon; men samtidig stilles det større
forventninger til at det enkelte lærested og den
enkelte samskipnad selv bruker arbeidsressurser på å
identifisere behov i egen organisasjon, spiller det inn i
nettverket og bidrar inn i nettverkets tilbud. Det
legges også opp til at sekretariatfunksjonen går på
omgang . Mer om endringene på neste side.
Vi satser på at invitasjonen om å være med i
nettverket sendes ut ca. 10. oktober. Det blir da
viktig at alle aktuelle organisasjoner blir kjent med
muligheten.

Leif Bryngfors
Les mer

Nye nettsider fra august og studentstipend til
konferansen! Les mer neste side

Velkommen til nyhetsbrev nr. 8
Det er gledelig at et stort flertall av interessentene som er
spurt ønsker at prosjektet skal fortsatte på en eller annen
måte etter 2019. Samtidig må vi finne løsninger for å skape
bedre eierskap og innsikt til prosjektet ute i organisasjonene.

Marte Øien leder NSO
Les mer

Les mer!

Styringsgruppen har nå blitt enige om de store linjene i
hvordan prosjektet kan videreføres og det blir spennende å
se hvordan beslutningstakerne rundt om ved læresteder og
samskipnader vil ta imot forslaget. Dere vil se de viktigste
delene av forslaget her i nyhetsbrevet. Vi regner med at vi
vet hva som skjer i 2020, når vi møtes til konferanse i Bodø 9.
- 10. desember. Dette blir en konferanse med fokus på å ta
studentene med på laget, men det vil også bli mange innlegg
som vil gå ut på å bistå studentene i å oppleve mestring og
trivsel. Samtidig vil både faglige og administrative
utdanningsledere få anledning til lære om og drøfte hvordan
man får med seg hele kollegiet på dette sentrale arbeidet.
Bli bedre kjent med konferansen og planene for nettverket
her og på nettsidene og vel møtt i Bodø i Desember.

Påmeldingen er åpnet!

Vi anbefaler å være tidlig ute.

Harald Åge Sæthre
Prosjektleder
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Nye nettsider!

Mer detaljer om overgangen fra
prosjekt til nettverk
Styringsgruppen foreslår å videreføre arbeidet i prosjektet
med noen større og noen mindre endringer. En viktig
endring er å gjøre det hele mer permanent gjennom å endre
navn til nettverk.

Sjekk ut nettsiden og naviger gjennom alt nytt!

Prosjektets nettside har blitt fornyet med nytt tema
og oppsett! Det har også blitt litt endring i innholdet
med bl.a.;
-

En egen side om kontaktpersoner ved hver
institusjon inkl. kontaktinformasjon og link til
institusjonene.

-

Et ordsky i bunnen av nettsiden med de mest
populære ordene på nettsidene våre. Disse er
linket, sånn at du lett kan komme deg til de ulike
populære temaene med bare ett klikk!

-

Innebygd registreringsskjema på nettsiden for alle
nye medlemmer.

Per dags dato jobbes det også med å få til et virtuelt
nettverk på nettsiden, slik at medlemmene kan
kontakte hverandre, lage grupper basert på tema som
de er interesserte i, chatte, kommentere på innlegg
mm. Dette er en prosess som vi prøver å få til i
fremtiden.

Studentstipend til konferansen!
Studenter som skal holde innlegg, eller som er
med innledere til parallellesesjoner, kan få
dekket inntil 2000,- av utgifter til reise og hotell
ved å sende en søknad til oss.

Målsetningen endres til i større grad å skissere at det er
arenaen for kompetansedeling som er det sentrale.
Nettverket skal ikke på noen måte utale seg på vegne av,
akkreditere eller kontrollere deltagende læresteder eller
samskipnader. Nettverket vil være frittstående, men skal ha
best mulig informasjonsutveksling med UHR og andre
aktører i sektoren.
Den største endringen blir i kontaktflaten mellom eierne og
nettverket. Her forventes det at hver av eierne oppnevner
en ressursperson som skal inngå i egen gruppe som skal
planlegge og gjennomføre tilbudet i nettverket. Dette skal
sikre at tilbudet samsvarer med behovet i sektoren og en
god informasjonsspredning til aktuelle deltagere. Tanken er
også at disse ressurspersonene kan lære av hverandre i
hvordan arbeidet og informasjonen legges opp i de ulike
organisasjonene.
Prosjektledelsen endrer navn til sekretariat og reduseres til
to delstillinger. Sekretariatet er tenkt å gå på omgang hvert
2 år mellom eiende organisasjoner. Delstillingene rundt om i
landet fjernes og erstattes av ressurspersonene i alle de
eiende organisasjonene.
Økonomien i nettverket vil fortsatt avhenge av innbetaling
fra eierne, men behovet for innbetaling reduseres siden det
stilles forventninger om at eierne også bruker lønnsmidler
på en ressursperson.
Det budsjetteres ikke med at nettverket skal kunne dele ut
midler til tiltak i sektoren, fordi slike tiltak må den enkelte
organisasjon finansiere selv.
Nettverket
vil imidlertid
arbeide
Øystein
Ø. og Kristine
L., seminar-arrangører
for at slike incitament kan bli tilgjengelig på nasjonalt plan
på andre måter.
Hvordan kan du bidra?
Vil du sikre deg at nettverket blir en realitet, ber vi om at du
bidra til at ledelsen i din organisasjon blir kjent med planene
for nettverket og sender sitt svar innen 15. november 2019.
Vi satser på å kunne hilse dere alle
velkommen til nettverk 01.01.2020



Høst-seminaret er avlyst

Oppfølging av evaluering og nytt initiativ
etter 2019 vil sammen med konferansen i
desember ta all resterende tid som
sekretariatet disponerer. Seminaret i høst
blir derfor ikke arrangert.

Følg oss på N_FYE

Lik oss på facebook her

15. - 17. Juni i Århus Danmark

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

Besøk oss på nfye.no
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