Vedlegg: rapportering om bruk av tildelte midler - LMU.
Tiltakene var ment å være i tre trinn: Oppstart, underveis det første året, og siste året på
bachelorgraden.
Pga covid-restriksjoner måtte vi gjøre om på en del av tiltakene, da fysiske sammenkomster ikke var
mulig studieåret 2020/2021. Noen av de planlagte tiltak måtte digitaliseres, mens andre ble
forskjøvet til oppstart 2021.
Vi valgte også å heller kjøpe vanntette pakksekker i stedet for t-skjorter, da dette er nøytralt mtp på
størrelse og kjønn, og enklere å gjøre både innkjøp og utdeling uten å møte studentene fysisk.
Mål med tiltakene var å skape nettverk for nye studenter, mindre frafall høsten etter oppstart, få
flere av årsstudentene til å søke seg over på bachelor-programmet, bedre gjennomstrømningen blant
våre bachelor-studenter, samt få flere av våre egne bachelor-studenter til å søke seg til vår master.
Siden noen av tiltakene ikke lot seg praktisk gjennomføre slik vi hadde planlagt eller måtte utsettes er
det vanskelig å se de umiddelbare effektene pr dd.

Nettverk for nye studenter. Kan måles ved underveisevalueringer på studieprogrammet og samtaler
med tillitsvalgte. Må følges opp høst 2021.
Mindre frafall høsten etter oppstart. Måles ved å se på frafall. Må følges opp høsten 2021
Flere av årsstudenter søker seg over på bachelorprogrammet. Mål delvis oppnådd for høst 2021.
Bedre gjennomføringprosent blant våre bachelorstudenter. Måles ved å se på antall fullførte grader.
Normal gjennomstrømning vår 2021,- må følges opp mtp kull som fullfører vår 2022 og 2023.
Flere av våre bachelorstudenter søker seg over til vårt masterprogram. Mål oppnådd.

Tiltak 1: Felles aktivitet for alle våre studenter på campus Alta/felles aktivitet for alle
idrettsstudenter Tromsø: Kunne ikke arrangeres høst 2020, i fullskala, men vi rakk å gjøre to mindre
arrangement. Resterende aktiviteter ble forskjøvet til høst 2021, og fordelt på fem mindre
arrangementer:
Ett arrangement for idrettsstudenter Alta , alle kull. Her hadde studenter på andre og tredje året
uformell presentasjon av emner på bachelor-studiet, idrettsaktivitet og felles servering av pizza.
Mål: Gi informasjon om emner senere i studiet og skape faglige og sosiale nettverk. Gode
tilbakemeldinger, men effekt er vanskelig å måle så tidlig på høsten. Vil følges opp.
Ett arrangement for førsteårs idrettsstudenter på campus Alta og samlingsbaserte studenter på
første samling. Noe faglig (padling), og sosiale aktiviteter med felles bålmat.
Mål: Skape nettverk mellom campus- og samlingsstudenter, og bedre læringsmiljøet under felles
samlinger. Gode tilbakemeldinger.
Et arrangement for idrettstudenter Tromsø. Andre/tredjeårsstudenter hadde aktivitet for første
året, med servering av pizza.

Mål: Skape sosiale og faglige nettverk. Gode tilbakemeldinger, men effekt er vanskelig å måle så
tidlig. Vil følges opp.
Ett arrangement for friluftslivsstudenter Alta: Her hadde tredje året uformell faglig presentasjon av
studieåret på Svalbard (andre året i bachelorgraden), idrettsaktiviteter og felles servering av bålmat.
Mål: Gi kunnskap om emner senere i studiet, skape sosiale og faglige nettverk. Gode
tilbakemeldinger.
Ett arrangement for masterstudenter idrettsvitenskap på første samling høst 2021. Målet var å bli
kjent tidlig i studiet, og skape et bedre læringsmiljø i gruppa. Gode tilbakemeldinger.

Tiltak 2: Invitere nye studenter inn på emner for studenter på andre og tredje året. Ikke vært
gjennomførbart pga covid-tiltak. Som alternativ har vi hatt informasjon i klassen når det har vært
mulig med fysisk undervisning. Tiltaket vil gjennomføres høst 2021.
Mål: Bedre gjennomføringsprosent og få flere av årsstudentene til å søke seg over til andre året på
ba-graden. Flere av studentene har søkt seg over til bachelorgraden, så til tross for at vi ikke fikk
arrangert fysiske undervisningsaktiviteter så kan det se ut til at vi har oppnådd noe av målet.
Samtidig ser vi at frafallet våren 2021 var større enn normalt. Dette kan skyldes den totale
situasjonen rundt covid.

Tiltak 3: Presentasjoner av vår mastergrad for studenter på tredje året:
Dette måtte gjennomføres digitalt, da det ikke var mulig å få til fysisk samling studieåret 2020/21. Vi
hadde fire presentasjoner i zoom fra masterstudenter som enten holdt på med, eller hadde fullført
sin masteroppgave.
Mål: Øke søkertall fra våre egne ba-studenter. Dette kan se ut som vi lyktes med, da vi har flere egne
studenter på master i høst, enn vi har hatt tidligere. Vi har også det største kullet som møtte på
første samling enn vi har hatt noen ganger tidligere. Tiltaket vil videreføres.

Utgifter:
Bevertning kr 25.728,28,Transport kr 2550,Profilering kr 24.613,75,Forbruksmateriell (bjørkeved fra Felleskjøpet) kr 1794,Ikke fakturerte kostnader pr 01.10.21:
Bevertning IDR-1140/IDR-1142/IDR-2240 kr 5.500,Totalt 60.186,03

