
FØRSTE SEMESTERUTVALGENE PÅ NORD
Et resulat av trepartsamarbeid



Litt om meg
• Jobbet i Studentinord som studentvert 

siden 2015

• Leder for avdeling Studentliv siden 
2021

• Resursperson for Studentinord inn i 
Kompetansenettverket 

• Bodøværing, tidligere 
studentengasjert og Glimtfan
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• SHoT undersøkelsen 2014

• Frafallsundersøkelse på Nord universitet 

• Ble satt ned en arbeidsgruppe for å kartlegge 
situasjonen

• Det skjer jo FAKTISK EN DEL!

• Studentinord tok et lederansvar

• Arbeidsgruppen dro sammen på tur

• Kom tilbake med et Første semesterutvalg

BAKGRUNN



LITT OM STARTEN
• Fokus på mottaket

• Synlighet

• Fikk det til å fungere på førstelinja







HVOR ER VI I DAG?

• Etablert Første semesterutvalg på alle våre 
studiesteder

• Forankret i LMU

• Har et klart mandat

• Faste møter

• Økende bevissthet om hvorfor jobben i 
Første semesterutvalget er viktig



Fo
to

gra
f Ka

roline O
. A

. Pe
tte

rsen

• Formål og oppgaver

- Gjennomføre egne arrangement for å bedre mottak, integrering og 
sosialisering av førsteårsstudentene. Slike arrangement kan være: «Bli 
kjent rebus», studieteknikk m.m.

- Være pådrivere for utformingen av en verktøykasse for 
universitetet/samskipnaden med oversikt over hjelpemidler, tips og 
veiledere for mottak, integrering og sosialisering. 

- Være pådrivere og initiativtakere innenfor psykososialt og fysisk 
studiemiljø ved studiestedet.

• Sammensetning

- Faglig leder fra fakultetet, studieveiledere, studentvert, studentrådgiver, 
kommunikasjon, studentleder, fadderleder osv

- Skal ledes av Studentvert der det finnes

LITT FRA MANDATET
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• Hva er neste steg?

• Faglig representasjon

• Geografiske 
forskjeller

• Få på plass 
verktøykassa

• Evaluering og 
tilpasning

UTFORDRINGER



TAKK FOR MEG
Spørsmål?
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