Dato:

Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tidspunkt:

Læringsmiljøutvalget
ADM A319 Møterom/styrerom, Tromsø, Administrasjonsbygget + Skype
27.11.2019
10:00 – 12:00

Eventuelt forfall må meldes snarest til sekretariatet ved Erlend Berntsen på epost
erlend.berntsen@uit.no eller Ingvild Lorentzen på epost ingvild.lorentzen@uit.no.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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Seksjon for forskning og
utdanningskvalitet
Arkivref: 2017/5150/EBE014
Dato: 21.11.2019

SAKSFRAMLEGG
Til:
Læringsmiljøutvalget

Møtedato:
27.11.2019

Sak:
9/19

Rapportering av bruk av tildelte midler
Innstilling til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget tar rapportene til etterretning.
2. Ubenyttede midler fra prosjektet «Hjelp jeg har blitt student» tilbakeføres til sentral pott.
3. Midler som ILP har benyttet i prosjektet «Lektorutdanningen trinn 8-13, en god start
faglig og sosialt» til seminarer og lignende for ansatte, tilbakeføres til sentral pott.
4. Prosjektene «Studentdrevne kollokviegrupper i kjemi» og «Første studieår; opptakt til
en vellykket studentgjennomføring» må rapportere innen fredag den 13. desember 2019.
Foreligger ikke rapport innen frist, skal midlene tilbakeføres til sentral pott.

Bakgrunn:
Læringsmiljøutvalget vedtok i sak LMU 8/19 at enhetene som fikk tildelt midler til
studiekvalitetsfremmende tiltak skulle rapportere om bruken innen 1. november 2019.
Sekretariatet ba i brev datert 1. oktober 2019 enhetene om å rapportere for bruken av midlene.
Følgende tiltak ble støttet:
Enhet
Prosjekttittel
BFE-fakultetet
Mentorprosjektet – pilot og utvikling av modell
IVT-fakultetet
Tiltak for økt gjennomstrømming i fellesfag, bachelor,
ingeniør og forkurs
Helsefak
Studentdrevne kollokviegrupper i kjemi
NT-fakultetet
Fra nye informatikkstudenter til et godt integrert
informatikk-kull
Kunstfak/UMAK Første
studieår;
opptakt
til
en
vellykket
studentgjennomføring
HSL-fakultetet
Lektorutdanningen trinn 8-13, en god start faglig og sosialt
HSL-fakultetet
Hjelp, jeg er blitt student!
Sum

Beløp
kr 200 000,kr 200 000 ,kr 70 000,kr 65 075,kr 60 000,kr 40 200,kr 20 000,kr 655 275 ,-

Det har vært krevende for sekretariatet å få inn rapportene fra alle enhetene. De rapportene som
sekretariatet har mottatt, følger vedlagt.
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Det helsevitenskapelige fakultetet har ikke rapportert for bruken av midlene. Sekretariatet fikk
forespørsel om utsettelse av rapportering, noe Institutt for farmasi fikk. Utvidet frist ble satt til
fredag 15. november 2019. Sekretariatet har ikke mottatt rapport pr. 21.11.19
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag har pr. epost rapportert at midlene
er brukt i henhold til budsjett. Utover dette, så har ikke sekretariatet mottatt mer informasjon om
tiltaket har vært vellykket eller ikke. Det foreligger heller ikke budsjett/regnskap.
Sekretariatet vil ta kontakt med disse enhetene og be om å få oversendt endelig rapport. Når disse
foreligger, vil sekretariatet oversende disse til LMU på epost. Det er uklart for sekretariatet om
konsekvensen av å unnlate å rapportere medfører at midlene tilbakeføres til den sentrale potten.

Kort om rapportene
Prosjektet «Mentorprosjektet – Pilot og utvikling av modell»
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi skriver i sin rapport at mentor-ordningen har vært
en suksess. De har startet med mentorprogram for 6 studieprogram i 2017 (Campus Tromsø og
Harstad), i dag har alle våre campus og bachelorgradsprogram mentorordning. Det har vært noen
program som har en litt tregere oppstart, men alle er pr i dag i gang. Både førsteårsstudentene og
mentorene er fornøyd, og fakultetet mener de blir bedre for hvert år. Fakultetets modell for
mentorordning har foreløpig ikke dette har spredt seg til veldig mange flere ved UiT, men de
kjenner til at Fakultet for naturvitenskap og teknologi er i gang. Det er andre som også har
mentorordninger fra tidligere (Det juridiske fakultet og Institutt for lærerutdanning og
pedagogikk). Fakultetet har opprettet en nettside der andre ved UiT kan hente informasjon (under
stadig oppdatering). I følge regnskap så har fakultetet brukt mer midler til prosjektet enn
tildelingen fra LMU.
Prosjektet «Tiltak for økt gjennomstrømming i fellesfag, bachelor, ingeniør og forkurs»
Rapporten fra Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi er mangelfull da prosjektet ikke er
fullført ennå da de har gjenstående aktiviteter for høstsemesteret 2019. I rapporten fremgår det at
de ønsker å rapportere for sine siste funn innen 31.01.2020 og endelig bruk av midler vil bli
fremlagt i rapporten. Prosjektet har hatt som hovedmål å redusere frafallet av studenter blant
studenter som studerer for en bachelorgrad i ingeniørfag. Vi kan legge til rette for akademisk
aktivitet i viktige fag ved å forbedre studentenes studieopplevelse og følelse av oppnåelse i det
første året av sine studier i ingeniørfag.
Prosjektet «Fra nye informatikkstudenter til et godt integrert informatikk-kull»
Institutt for informatikk legger til grunn i sin rapport at selv om tiltakene ikke direkte kan måles i
mindre frafall så har det trolig hatt en positiv effekt for de mange studentene som fortsatt er igjen
på kullet. De nevnte tiltak har også involvert studenter på tidligere kull, og instituttet ser at så
langt i 2019 er det 25 stk som har oppnådd grad på bachelorstudiet. Dette er svært høyt tall for
bachelorstudiet vårt, og over en dobling fra 2018. Prognosen for 2020 ligger i overkant av 20
kvalifikasjoner for bachelorstudiet. For sivilingeniørstudiet så har det vært en jamn produksjon av
kvalifikasjoner de siste årene, med 10-15 stk per år. Selv om instituttet mener at tiltakene har hatt
en effekt med bedre studiemiljø, og derfor vil påvirke frafall i de påfølgende år for disse
studentene, så ønsket de i ettertid å se på om det var ennå mer instituttet kunne gjøre.
Mentorordningen ved IFI startet høsten 2019 og er et tilbud i faglig og sosial utvikling, som gir
nye studenter mulighet til å dra nytte av erfaringer fra studenter som har kommet lengre i
studieløpet, samt medstudenter. Regnskapet til prosjektet viser et underskudd på kroner 1683,25.
Prosjektet «Hjelp jeg har blitt student»

UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no

5

2

Institutt for barnevern og sosialt arbeid at de o tråd med prosjektbeskrivelsen samlet nye studenter
og andreårsstudenter tidlig i semesteret (uke 35). Andreåssstudentene forberedte et didaktisk
opplegg sammen med emneansvarlige på førsteårsstudiene i barnevern og sosialt arbeid.
Instituttet ble tildelt kr. 20 000,- og har brukt 17 941,10 på prosjektet. Det gjenstår kr. 2055,82
som ikke er benyttet, og som kan tilbakeføres til felles pott.
Prosjektet «Lektorutdanningen trinn 8-13, en god start faglig og sosialt»
Institutt for lærerutdanning og pedagogikks prosjekt har hatt fokus på utvikling av studentenes
FoU kompetanse, og har også vært prioritert i prosjektet Lektorutdanningen trinn 8-13 en god
start faglig og sosialt. Å lykkes med å skrive en masteroppgave, forutsetter akademisk
skrivekompetanse. Våren 2017 utviklet en gruppe bestående av fagdidaktiker i norsk,
naturfag og historie i samarbeid med to pedagoger ved utdanninga ei opplæring i
prosessorientert akademisk skriving. Opplæringen ble gjennomført første gang for Kull 2017.
I prosjektet har vi jobbet systematisk med videreutvikling og evaluering av skriveopplæringen
i Kull 2018 og Kull 2019.

Sekretariatet mener at den faktiske bruken av midler ikke er i tråd med tildelinga. Da
søknaden ble vurdert understreket sekretariatet at fakultetet selv burde finansiere ansattseminar
og deleseminar som inkluderer faglig aktivitet. Det ble foreslått at søknaden skulle prioriteres,
men at prosjektet kun skulle tildeles kr 40 200,-. Regnskapet viser at store deler av tildelinga
har gått direkte til opplæring og bespisning for ansatte. Omtrent kr. 7 000,- av midlene har
blitt benyttet i til studentaktiviteter som instituttet beskrev i søknaden. De resterende kr.
33 000,- har blitt benyttet for ansattes seminarer, bespisning og reiser.
Sekretariatet er av den oppfatning at store deler bruken av midler ikke er i samsvar med
søknaden fra instituttet og den endelige tildelinga. Sekretariatet foreslår derfor at disse
midlene tilbakeføres til sentral pott.

Erlend Berntsen
rådgiver
–
–
erlend.berntsen@uit.no
77 64 47 53
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Vedlegg
1
Svar BFE - Rapportering av bruk av tildelte midler til studiekvalitetsfremmende tiltak
2
Regnskap «Fra nye informatikkstudenter til et godt integrert informatikk-kull» 2018–2019
3
Svar IFI - Rapportering av bruk av tildelte midler til studiekvalitetsfremmede tiltak
4
Regnskap prosjekt "Hjelp jeg er blitt student"
5
Rapport fra prosjekt "Hjelp jeg er blitt student"
6
Rapport midler til studiekvalitetsfremmende tiltak Astrid Strandbu
7
IVT Økt Gjennomstrømmingsrosjekt søknad og rapport 2
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Fakultet for biovitenskap, fiskeri og
økonomi
Arkivreferanse: 2017/5150
Dato: 1.11.2019

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

BFE; Rapportering av bruk av tildelte midler til
studiekvalitetsfremmende tiltak
Viser til brev av 1.10.2019.
BFE ble tildelt NOK 200 000 til studiekvalitetsfremmende tiltak. Midlene er brukt i samsvar med
kriteriene for tiltaket og våre intensjoner i søknaden, slik:
Mentorordningen for 1.-årsstudenter ble lansert ved UiT som en pilot våren 2017. Prosjektet er formelt
forankret i Strategisk utdanningsutvalg (SUV). BFE ble i sin tid innvilget 200 000 kr fra UTA (LMU) for
AMB, NFH og HHT samlet. Disse midlene har blitt fordelt med 42 800 til AMB, 148 000 til NFH og
9 200 til HHT.
Tiltaket ved HHT er nå avsluttet med et underskudd på 37 323. På AMB er det per i dag et underskudd
på 69 085 mens det på NFH er det underskudd på 189 790.

Mentorordning 1.-årsstudenter - Pilot
Tiltak
Kostnader
Lønn
Drift

Bevilgning
Resultat

362953
371900 381971
AMB
NFH
HHT
84 716
299 293 37 565
27 169
38 497
8 958
111 885
337 790 46 523
42 800

148 000

9 200

-69 085

-189 790

-37 323

Mentor-ordningen har vært en suksess.
For BFE startet vi opp med mentorordning for 6 program i 2017 (Campus Tromsø og Harstad), i dag har
alle våre campus og bachelorgradsprogram mentorordning. Det har vært noen program som har en litt
tregere oppstart, men alle er pr i dag i gang.
Både førsteårsstudentene og mentorene er fornøyd, og vi blir bedre for hvert år.
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Foreløpig har ikke dette har spredt seg til veldig mange flere ved UiT, men vi kjenner til at NT-fak er i
gang. Det er andre som også har ordninger fra tidligere (Jurfak, ILP). Vi har opprettet en nettside der
andre ved UiT kan hente informasjon (under stadig oppdatering).
Vi er i startgropa til å mer systematisk få spredt dette mer etter at vi i kjølvannet av mentorordningen ved
BFE og deltagelse på European First Year Experience (EFYE) har opprettet et Ressursteam Utdanning
ved UiT som er forankret i SUV. Mange er også engasjert i det norske nettverket (NFYE, ledet av UiB).
Ressursteamet er snart ferdig med å besøke alle campus og fakulteter for innspill, og etter det vil vi se
hvilke aktiviteter som kan settes i gang for å lære av hverandre.
Kommentarer fra BFE-studentene
«Mentor med gode kunnskaper om fagene. Har fungert som ekstra undervisning i små grupper, hvor vi
kan bestemme hva som skal bli tatt opp. Dette synes jeg har vært utmerket. Det gjør der lettere og stille
spørsmål underveis og man blir godt kjent med den mentorgruppa man er med.»
«Imøtekommende, tar opp de problemstillinger som vi kommer med. Forklarer ting mye enklere enn
forelesere. Gir masse gode tips som har vært nyttig når jeg skal etablere gode studievaner. Har også
utvidet nettverket mitt pga. mentorordningen.»
«Min mentor har hatt mange gode råd som har hjulpet masse»
«godt utbytte av å lære av en som har vært fersk student før»
«Komme med gode tips og råd, vært med på å skape godt klassemiljø»
«Læren om studieløpet, studieteknikk og hvordan ting foregår»
«Forberedt oss til studiet, bra introduksjon»
«Hjulpet med noen oppgaver. Se på hvordan oppsettet skal være på innleveringer.»
«Har lært veldig mye fra dem.»
«Informasjonen i begynnelsen når man ikke visste noe var veldig hjelpsomt.»
«Mentorene har kommet med flere gode tips. Ofte har de kunnet hjulpet oss med fag og oppgaver.»
«Veldig fin ordning, med bra info fra folk som har vært borti noe av det samme som vi holder på med.»
Kommentarer fra mentorene
«Samlet sett har det å være mentor vært en fin opplevelse, og det er ingenting jeg ikke likte. Det har
derimot vært litt vanskelig enkelte ganger å finne tema til møter, samtidig som opplegget skal være
relevant. Dette har til tider vært et stressmoment, men har likevel ikke kunne blitt gjort annerledes da
man underveis finner ut hva studentene ønsker å ha fokus på.»
«Det jeg liker best med å være mentor er friheten til å kunne legge opp møter som har en verdi for
studentene. Jeg har lært mye om meg selv gjennom å utfordre meg. Jeg har hatt det veldig koselig
sammen med min gruppe og jeg er glad for at jeg har fått muligheten til å bli kjent med studentene, i
tillegg til å kunne gjøre deres møte med universitetet litt enklere ved å dele mine erfaringer.»
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«Jeg har inntrykk av at mine studenter er fornøyde med balansen mellom faglig og sosialt og at de
opplever de faglige samlingene som veldig sosiale også. Tror det er lurt med en sosial samling så tidlig
som mulig i semesteret, i tillegg tror jeg det var lurt at vi hadde pizzakveld i midten av semesteret og
ikke til slutt. Det gjorde at vi kunne bli enda bedre kjent før opplegget var over og kunne derfor tilpasse
videre møter mer. Studentene nevnte også at de synes det var nyttig siden de ble bedre kjent med klassen
sin og at det hadde vært hektisk å skulle gjøre det på slutten av ordningen siden alle er stresset med
eksamen da.»
Erfaringer – oppsummert

Forbedringer
Og så er det selvsagt gode tilbakemeldinger fra mentorene og førsteårsstudentene på hva vi kan gjøre for
å forbedre ordningen, både mtp opplæring, innhold og gjennomførelse. For 2019 fikk vi for første gang
til et mer strukturert opplæringsopplegg.
Koordinator ved BFE er seniorrådgiver Trine Holm Larsen.

Vennlig hilsen

Morten Sætran
seksjonssjef
–
morten.satran@uit.no
77 64 49 83
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Regnskap «Fra nye informatikkstudenter til et godt integrert informatikk-kull» 2018–2019
Bilag
13007033

Tiltak

Dato

Tildeling til studiekvalitetsfremmende tiltak i henhold til vedtak i Læringsmiljøutvalget, ep 2017/5150

19/06/2018

Utgifter

Inntekter
65 075,00

Velkomsttreff 1. semester - og integrering med alle kull. Inkl Mentorordning på tvers av kull.
61841075
61932593
61936038

Arrangement Bli-kjent-kveld for nye informatikkstudenter på Vitensenteret, inkl underholdning + servering
Lunsj for nye studenter på info-dag
Bev. ifbm møte mentorgruppe 4,6

10/10/2018
20/08/2019
10/09/2019

12 870,00
13 000,00
1 132,00

61936893

Teambuilding Mentorgruppe Studenter IFI

12/09/2019

450,00

61936898

Grillmat/lett servering vedr møte for mentorgrupper

12/09/2019

230,60

61939500

Mentor-gruppemøte for 2 IFI-grupper. Deltakerliste vedlagt.

30/09/2019

2 242,99

61940316

Bev. ifbm møte mentorgruppe, ref. Ø. Øvereng

04/10/2019

856,00

61940800

Bli-kjent-arrangement på Vitensenteret nye informatikkstudenter kull 2019 - 72 deltakere

09/10/2019

5 399,77

61942827

Kaffe/kjeks sammenslåing/møte/bli kjent - førsteårsstudenter

21/10/2019

203,00

24/10/2018
01/11/2018
01/11/2018

3 675,00
2 397,00
3 310,00

18/09/2018
13/11/2018
31/01/2019
28/02/2019
28/02/2019
12/04/2019
12/04/2019
31/05/2019
31/05/2019
31/08/2019

3 894,99
2 600,00
1 377,00
360,54
1 652,47
1 539,17
335,82
682,14
4 057,86
4 491,90

Presentasjon av informatikkfaget
61843468
61845017
61844935

Enkel bevertning ifm lunsjmøte med nye bachelorstudenter informatikk - se vedlagt deltakerliste
Enkel bevertning lunsjmøte nye informatikkstudenter - DMS - 18 personer
Enkel bevertning lunsjmøte nye informatikkstudenter - bachelorstudenter - ca 35 personer
Vaffelkoding og TD-talks med faglige presentasjoner etterfulgt av sosialt fellesskap

61836764
61847219
61904823
61909746
61909746
61917615
61917615
61928122
61928122
61936858

Pizza og brus, deltagere GIT-kurs.
Vaffelkoding IFI
Mat og drikke ifm faglig studentsamling. Tilhører IO 800035470
Pizza og brus til TD-talk (studentfaglig arrangement februar)
Pizza og brus til TD-talk (studentfaglig arrangement februar)
Pizza og brus til TD-talk (studentfaglig arrangement 22 mars)
Pizza og brus til TD-talk (studentfaglig arrangement 22 mars)
TD Talk 23. mai - 44 pax påmeldt. deltagerliste legges ved senere
TD Talk 23. mai - 44 pax påmeldt. deltagerliste legges ved senere
TD-talk: Faglig og sosialt studentarrangement
SUM

66 758,25

Resultat

-1 683,25
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Institutt for Informatikk
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Deres ref.: 2017/5150
Vår ref.:
Dato: 1.11.2019

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ

Rapportering av bruk av tildelte midler til studiekvalitetsfremmede tiltak
Institutt for Informatikk, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, ble 25.5.2018 med prosjektet «Fra nye
informatikkstudenter til et godt integrert informatikk-kull» tildelt midler for studiekvalitetsfremmede
tiltak.
Prosjektet
Prosjektet hadde som mål at nye studenter som starter å studere informatikk raskt skal bli motivert for
studiet og raskt bli integrert i et ivaretagende studentmiljø. For å oppnå dette hadde prosjektet 4 delmål:
1.
2.
3.
4.

Få nye studenter motivert for studiet de har valgt
Lage et godt ivaretagende studentkull
Bli kjent med andre (viderekommende) studenter på faget
Komme i gang med gode arbeidsrutiner i faget

Gjennomføring
For å oppnå målet i prosjektet gjennomførte prosjektet en rekke tiltak, inklusiv bli-kjent-kveld for nye
studenter, lunsjmøter med nye studenter, vaffelkoding, som etterhvert ble erstattet av TD-talk med pizza
og brus, grilltur og på slutten av perioden et arbeid med etablering av en mentorordning. Tiltaket hadde et
faglig innhold hvor målet var å forberede studentene på studiet og motivere dem for videre studier.
Viderekommende studenter har vært involvert i ulike arrangementer, inklusiv innføring og kursing i
nyttige verktøy for studentene, faglig motiverende presentasjoner, og rent sosialt for å bringe nye studenter
inn i studentmiljøet på instituttet. Et eksempel er TD-talk, hvor Tromsøstudentenes Dataforening tok seg
av gjennomføring og det faglige innholdet i arrangementet, og instituttet bidro med servering og
tilrettelegging.
Resultater
Det kan ikke direkte dokumenteres mindre frafall for kull 2018 hverken for bachelor- eller
sivilingeniørstudentene. Frafallet varierer noe mellom kullene og kull 2018 plasserer seg innenfor
ytterpunktene for tidligere kull. Selv om tiltakene ikke direkte kan måles i mindre frafall så har det trolig
hatt en positiv effekt for de mange studentene som fortsatt er igjen på kullet. De nevnte tiltak har også
involvert studenter på tidligere kull, og vi ser at så langt i 2019 er det 25 stk som har oppnådd grad på
bachelorstudiet. Dette er svært høyt tall for bachelorstudiet vårt, og over en dobling fra 2018. Prognosen
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for 2020 ligger i overkant av 20 kvalifikasjoner for bachelorstudiet. For sivilingeniørstudiet så har det vært
en jamn produksjon av kvalifikasjoner de siste årene, 10-15 stk per år.
Selv om vi mener at tiltakene har hatt en effekt med bedre studiemiljø, og derfor vil påvirke frafall i de
påfølgende år for disse studentene, så ønsket vi i ettertid å se på om det var ennå mer vi kunne gjøre.
Mentorordningen ved IFI startet høsten 2019 og er et tilbud i faglig og sosial utvikling, som gir nye
studenter mulighet til å dra nytte av erfaringer fra studenter som har kommet lengre i studieløpet, samt
medstudenter. Ordningen består av ukentlige møter, hvor gruppen i samråd med mentorene bestemmer
innholdet. Formålet med ordningen er å øke gjennomføringsraten hos studentene gjennom reduksjon i
ensomhet og utenforskap.

Regnskap for gjennomført prosjekt er vedlagt.

Vennlig hilsen
Anders Andersen
Instituttleder
Institutt for Informatikk
–
Anders.Andersen@uit.no
Vedlegg:
1

Regnskap «Fra nye informatikkstudenter til et godt integrert informatikk-kull» 2018–2019

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no / org.nr. 970 422 528
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REGNSKAP FOR BRUK AV STUDIEKVALITETSFREMMENDE TILTAK IBS

Tildelt beløp våren 2018: kr. 20.000

Forbruk 2018:

Kr. 11.557,20 (taco og mineralvann fra
Studentsamskipnaden)

Rest utgangen av 2018: kr. 8442,80

Forbruk 2019:

Rest november 2019:

Kr. 6383,90 (pizza og mineralvann)

kr. 2055,82

Brukt: 17.941,10

Alta, 19. november 2019

Ingvar Hauge
kontorsjef
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Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Arkivref.: 2017/5150
Dato: 19.11.2019

Avdeling for forskning, utdanning og formidling

Rapport fra prosjekt "Hjelp jeg er blitt student"
Viser til brev der vi bes rapportere bruken av prosjektmidlene vi fikk av studiekvalitetsfremmende midler
i 2018. Vårt institutt fikk totalt kr. 20.000. I tråd med prosjektbeskrivelsen samlet vi nye studenter og
andreårsstudenter tidlig i semesteret (uke 35). Andreåssstudentene forberedte et didaktisk opplegg
sammen med emneansvarlige på førsteårsstudiene i barnevern og sosialt arbeid.
I tillegg ble andreårsstudentene samlet i grupper der de forberedte et faglig opplegg for en tilsvarende
gruppe førsteårsstudenter. Dette opplegget skulle foregå ute.

Medgåtte utgifter til arrangementet var i hovedsak innkjøp av mat og brus til begge studentgruppene.
Etter arrangementet august 2018 var det også noe midler igjen, ca kr. 5.000 til et litt kortere, tilsvarende
arrangement i 2019.

Regnskap følger vedlagt.

Vennlig hilsen

Ingvar Hauge
kontorsjef
–
ingvar.hauge@uit.no
78 45 04 74

Postboks 6050 Langnes, NO-9037 Tromsø / + 47 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
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Rapport bruk av tildelte midler til studiekvalitetsfremmende tiltak
Prosjektnummer: 403359
Prosjekttittel: Lektorutdanningen trinn 8-13, en god start faglig og sosialt
Prosjektleder: Professor Astrid Strandbu, lektorutdanningen trinn 8-13, Institutt for
lærerutdanning og pedagogikk
Prosjektperiode: 2018 og 2019
Tildelte midler: 40 200,Bakgrunn
Flere faktorer peker i retning av at første studieår er sentralt for at studentene skal oppleve
trivsel og faglig mestring. Prosjektet sikter mot å oppnå en langsiktig merverdi for den
enkelte student, både faglig og sosialt. I prosjektet har vi både jobbet direkte mot studenten,
og med å styrke fagmiljøets egen kompetanse, blant annet for bedre tilrettelegging av
studentens utvikling av FoU-kompetanse. Flere undervisnings- og studieforbedrende tiltak er
iverksatt ved lektorutdanninga trinn 8-13 de siste tre årene. Av de 7 nevnte tiltakene i vår
søknad er alle tiltakene, bortsett fra delesemiar våren 2019 gjennomført. (Se kommentar
lenger ned i rapporten.) Søknaden på prosjektet Lektorutdanningen trinn 8-13, en god start
faglig og sosialt ble avkortet med 49 500,- Vi rapporterer her på tiltak som er finansiert
gjennom midlene vi fikk tildelt (40 200,-).
Prosjektets målsetting
Lektorutdanninga er en krevende utdanning hvor studentene siste studieår skal skrive sin
masteroppgave. Utvikling av studentenes FoU kompetanse er et satsingsområde ved
Lektorutdanninga, og har også vært prioritert i prosjektet Lektorutdanningen trinn 8-13 en
god start faglig og sosialt. Å lykkes med å skrive en masteroppgave, forutsetter akademisk
skrivekompetanse. Våren 2017 utviklet en gruppe bestående av fagdidaktiker i norsk,
naturfag og historie i samarbeid med to pedagoger ved utdanninga ei opplæring i
prosessorientert akademisk skriving. Arbeidet ble ledet av norskdidaktikeren Hella Veierød
Bush i samarbeid med prosjektleder. Opplæringen ble gjennomført første gang for Kull 2017.
I prosjektet har vi jobbet systematisk med videreutvikling og evaluering av
skriveopplæringen i Kull 2018 og Kull 2019.
Som en del av arbeidet med utvikling av studentenes FoU-kompetanse, er det behov for å
utvikle opplegg for studentenes evne til å navigere i nasjonal og internasjonal
forskningslitteratur. Både for at de skal jobbe godt med masteroppgaven, men også fordi det
er relevant kompetanse sett i forhold til fagfornyelsen (dybdekunnskap) og for å løse
oppgaver som tilfaller lærere i skolen når den tid kommer. Det er behov for å se nærmere på
hvordan studentene kan gjennomføre mindre kunnskapsoversikter som del av den FoUkompetansen de tilegner seg i lektorutdanninga. Det er viktig at fagmiljøet besitter slik
kunnskap. Pedagog Gørill Warvik Vedeler, en av deltakerne i prosjektet, besøker
Kunnskapssenteret for utdanning og deltar på en todagers workshop ‘EPPI-Centre
introduction to systematic review methods’ som arrangeres i Stavanger 13. og 14. november
2019. Workshopen er gratis, men reise og opphold dekkes over prosjektmidlene.
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Studentenes profesjonsutvikling og studentenes trivsel og trygghet er videre område vi har
hatt fokus mot. Kull 2019 er det tredje kullet hvor vi har etablert ei mentorordning.
Siktemålet i mentorordningen har både vært studentenes utvikling av
profesjonskompetanse, samt styrking av studentenes trivsel og trygghet i utdanninga. I
desember 2019 vil vi arrangere eksamensseminar etterfulgt av samtale om egen
profesjonsutvikling når studentene er halvgått i sitt utdanningsløp for Kull 2017. Vi vil også
servere mat. Formålet er tredelt: Forberedelse til eksamen, evaluering av utdanningas
profesjonsrelevans og styrking av studentenes trivsel og opplevelse lektoridentitet.
Effekten av tiltakene innen utgangen av 2019
Prosjektet har medført økt fokus blant utdanningas ansatte når det gjelder verdien av å
fokusere mot studentenes FoU utvikling og kompetanse i akademisk skriving.
Skriveopplæringa inngår nå som obligatorisk arbeidskrav i introduksjonskurset i pedagogikk
ved utdanninga. iKomp-kurset er gjort til en obligatorisk del av opplæringen i akademisk
skriving fra og med Kull 2017. Det er gjennomført en omfattende evaluering av studentenes
erfaring med undervisningsopplegget i prosessorientert akademisk skriving for Kull 2017,
2018 og 2019 (skal gjennomføres ved slutten av semestere). Prosjektleder og en av
prosjektmedarbeiderne skriver på en vitenskapelig artikkel basert på erfaringene. En effekt
er følgelig styrking av dokumentasjon av og refleksjon rundt egen undervisning med sikte på
publisering.
Som en videreføring av mentorordninga, ønsker vi også å få til faglige møter med kobling til
praksisfeltet. Høsten 2020 ønsker vi å arrangere et profesjonsfaglig møte hvor vi tar opp
dagsaktuelle problemstillinger fra skolefeltet. Vi vil invitere inn innledere fra arbeidslivet for
deretter å gi studentene mulighet til å diskutere og skolefaglige utfordringer sammen med
ansatte ved ILP og ungdomsskole/videregående skole. Dette vil gi studentene fersk kunnskap
om hva som skjer i skolen og samtidig gi de mulighet til å styrke sin profesjonsfaglige
utvikling, gjennom diskusjon og refleksjon. Dette vil også være et fint møtepunkt for
utdanninga og praksisfeltet.
Vurdering av suksessfaktorer
Et suksesskriterie er at prosjektet har stimulert etablere et «kraftsenter» bestående av
engasjerte kollegaer ved lektorutdanninga. Midler tilført har gjort det mulig å samle
bidragsytere til faglig og sosialt samvær hvor samarbeid mellom fagdidaktikere og pedagoger
ved utdanningen, utdanninga og lærere ved ungdomsskoler og videregående skoler (som har
bidratt som seminarlærere) er videreutviklet.
Vurdering av spredningseffekt ved UiT
Opplæring i prosessorientert akademisk skriving er presentert på Erfaringsseminar ved ILP
våren 2018 arrangert i et samarbeid mellom prosjektleder ved lektorutdanninga og ProTed.
Erfaringsseminaret ble initiert av prosjektleder for prosjektet. Ny faglig leder ved
lektorutdanninga har deltatt i prosjektgruppa, noe som styrker muligheten for at nye
erfaringsseminar blir initiert og gjennomført slik at erfaringene kan deles. Den vitenskapelige
publikasjonen om opplæringen vil danne grunnlag for økt oppmerksomhet rundt arbeidet, i
tillegg til at undervisningsopplegget inngår som en del av søknaden om merittert underviser
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som prosjektleder arbeider med nå. Ved oppnåelse av merittert status, vil denne
undervisninga gjøres tilgjengelig på meritteringsprosjektets nettside.
Regnskap
Benyttede midler:
2018:
 Kantineutgifter UiT: Bespisning møte med studenter ved oppstart av mentordningen
Kull 2018: 630,

Middag 9 personer (ansatte ved utdanningen og seminarlærere ved utdanningas
samarbeidsskoler) i forbindelse med planlegging av systematisk opplæring i
prosessorientert akademisk skriving: 4050,-

2019
 Ansatteseminar to dager om utvikling av studentens FoU kompetanse (5 ansatte ved
lektorutdanninga) på Sommarøya hotell: 15 150, Kjøregodtgjørelse Hella Veierud Bush: 462,56
 Kjøregodtgjørelse Gørill Warvik Vedeler: 841,

Reise og opphold Workshop ‘EPPI-Centre introduction to systematic review methods’
i Stavanger 13. og 14. November for Gørill Warvik Vedeler ca 7000,-



Evaluering og refleksjonsseminar om opplæring i prosessorientert akademisk skriving
ved lektorutdanninga med påfølgende middag. Deltakere ansatte ved ILP som har
deltatt i opplæringen samt seminarlærere rekruttert fra utdanningas
samarbeidsskoler. Desember 2019. Ansvar for det faglige innholdet: Astrid Strandbu,
Hella Velerud Bush og Geir Gabrielsen: ca 5500,- til bespisning.



Eksamensseminar for Kull 2017 og samtale om profesjonsutviklingen ved
lektorutdanninga etter halvgått utdanning. Desember 2019: Bespisning ca. 6350,-.

Etter avtale med Olav Skare, kan resten av midlene brukes de nærmeste månedene. Eksakt
oversikt over brukte midler ettersendes.
1.11.19
Med vennlig hilsen
Astrid Strandbu, prosjektleder
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LMU Prosjekt 2018-19

Økt gjennomstrømming på UiTs
Ingeniørutdanning
Ved IVT-fakultet: Campus Narvik, Alta, Mo i Rana, Bodø

Prosjektleder
ARLENE HALL
Emnekoordinator Forkurs og Grunnleggende Realfag
Institutt for Industriell Teknologi
Fakultet for Ingeniørvitenskap og Teknologi
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1.Project application
Project Aims
The main aim of this project is to reduce student dropout amongst students studying for a bachelor
degree in engineering. We can facilitate academic activity in key subjects by improving the students’
study experience and sense of achievement in their first year of their studies in engineering. In this
manner, we hope to ensure that students not only complete their degree, but that they are also
encouraged to carry on at the same institution and help recruitment internally from prequalifying
student groups.

The Challenges
Back in 2010, an initiative was started to open up Narvik’s Bachelor studies in engineering (then
Høgskolen i Narvik) to potential students who, for personal reasons or geographical location, were
unable to attend lectures on campus.
This initiative involved video streaming of live lectures which were held for campus students.
Internet-students could then either follow lectures live or watch recordings afterwards.
When campus students found out that they had access to recordings, they realised that they did not
have to turn up to lectures.
We have discussed the possibilities of cutting out live recordings altogether and recycling earlier
recordings for Internet students. But then we have campus students (ca. 200 of 350-400 students in
total) who have expressed that they think recordings of the live lectures to which they have been
themselves, are very useful, especially for exam preparation.
We have set up extra homework help 2 hourly sessions, thrice weekly in the autumn. We reduced
this to twice weekly in the spring as we found that very few students were attending and that the
few times attendance was a little higher was when there was an obligatory assignment.
The consequence of publishing recordings of lectures has been a sad and steady depletion in the
number of students on campus, in Narvik. The numbers of students who work together in smaller
groups has reduced over the years. This has a roll-on effect – the fewer students there are on
campus, the lower the motivation of turning up in an auditorium with just a handful of fellow
students. The students we observe to be collaborating/ attending classed are the ones who have had
been ‘forced’ to come to school earlier – forkurs students, 3-semester students and foreign students
who attended the local language course.
Compulsory attendance is part of the pre-bachelor studies for these student groups and has shown
to be an advantageous factor that they have taken with them further into their bachelor studies.

Objective 1: Increased campus attendance
Measures/ Changes:


As part of this objective, we have changed the subject description (emnebeskrivelse) to
include obligatory attendance for these practice sessions - øvingstimer.
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We have also removed the possibility of taking a second resit without doing all obligatory
assignments again. This is because have observed that students who have failed earlier, use
up examination attempts without bothering to do the necessary work to help them to pass.

Extra sessions: This involves collaboration with administration and the timetable coordinator. There
are already challenges finding timetable slots that are available for the different types of engineering
studies. Students will also need to be split up into groups according their chosen field of engineering.
We hope to set up 5 parallel sessions in 5 different classrooms in Narvik – twice a week (1 hr 30
mins), sometime between 08:15 and 16:00. Four of the classrooms will be dedicated to campus
students, and one will be a virtual classroom for internet students.






Classroom 1: Bygg
Classroom 2: Maskin, Prosess
Classroom 3: Data
Classroom 4: Elektro/ Satellitt
Classroom 5: Nettstudenter – all internet students

Lecture attendance can also be administered by using a card scanner. Internet students will be called
in to obligatory Skpe-meetings. They also have obligatory study weeks on campus which can be
utilised to a greater degree than they are today. This grouping will also advantageously facilitate
integration with other campus students in the same field.

Objective 2: Increased relevance for engineering fields
Part of the mandate of teaching assistants will be to administrate exercises in mathematics, physics
and statistics which are relevant to their particular student group.



Autumn term: Matematikk 1 (10 stp), Statistikk (5 stp)
Spring term: Matematikk 2 (10 stp), Fysikk 1 (5 stp)

Lectures covering these subjects over two semesters will be very similar to today’s lectures. But
these classroom lectures will allow the students to apply theory in their specific fields. References to
lectures and to books instead of detailed solutions will also help online students cross-reference the
material that has been covered in lectures.
This will also open up the possibility for collaboration with other colleagues in the respective fields if
individual projects related to these core subjects can be suggested and administered by field
specialists. However, this would require extra resources from each engineering field.

Objective 3: Increased degree of inter-student collaboration and recruitment to
master studies
Students with a common interest shall be encouraged to solve problems individually and in groups.
Although they are obliged to attend these sessions, twice a week, the idea is that the positive
experiences they have here, will encourage them to take the initiative to collaborate in their other
subjects through the rest of their studies.
Students who complete their Bachelor degree with a good grade will often want to take their studies
further at the more prestigious engineering institution, NTNU. If the students have found good
4
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collaborators among students during their Bachelor studies, we hope they will wish to continue to
study with the same students together at Master level in Narvik.

Objective 4: Reduce student drop-out
We experience that some students experience both personal and financial problems drop out from
their studies altogether. They often ask for help at the last minute, when it is often too late to do
something about their problem or not at all. Communication channels between the teaching
assistants, the student advisor and the study coordinator will be set up. Poor attendance,
information about assignments not submitted will be reported in to the study coordinator and/ or
student advisor. We might then have an opportunity of helping a student in difficulty before their
situation worsens.
The role of the teaching assistant is three-fold:
1) For each study group: Help to find and administrate relevant exercises (individual, group,
theoretical, practical) that require understanding theory from lectures and putting this into
practice – publish, make solutions, give feedback
2) Document academic progression (e.g. progress with assignments) in mathematics 1 and
statistics (autumn), mathematics 2 and physics 1 (spring). Update online data for student
attendance/ dropout/ activity in Canvas.
3) Collaborate with the study coordinator who will be encouraged to put students experience
difficulties in touch with the student advisor if it seems they have personal problems.

Objective 5: Recruitment to bachelor engineering
Evening sessions for help with homework for all student groups will also be set up twice weekly.
Forkurs students will also be invited to these so that they have the opportunity to mix in with the
larger community of bachelor students. We also find that some of our forkurs students prefer to
apply to other institutions (NTNU amongst others). By mixing these groups we hope they will be
encouraged to apply locally in Narvik instead and take advantage of a familiar and active learning
environment.

Resources required
Staff




1 project leader
1 teaching assistant
5 student assistants

Equipment




3 PCs: shared Online help, administration/ input of related data
Books & calculators – copies/ items for all related personnel for parallel classroom use
Card scanner – for registration of lecture attendance

Key dates





Staff recruitment: June – July
Collaboration: Administration: timetable, Canvas – student grouping, Study coordinator,
lecturer, teaching assistant, student assistants
Midway evaluation with suggestions for adaptations for semester 2 – 22nd October
Registration of examination results – 15th January
5
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Evaluation of semester 1 and further adaptations for semester 2: 31st January
Registration of examination results for semester 2 – 15th June
Final report 30th June.

6
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2. REPORT – part 1
Aims of the Project

Objective 1: Increased campus attendance
For this project, I analysed the timetables of the first year students for the different studieretninger
and calculated that, in addition to the 3 lectures in mathematics they had weekly, they had the
capacity to take on an extra session a week. The ´øvingstime´ was to be held in a classroom instead of
the auditorium where they had lectures.
Emphasis was placed on the fact that attendance for ´øvingstime´ was obligatory. It was important
that we had anchored this in the course description (emnebeskrivelse). Students who were repeating
the course needed to be referred to this revision.

Compulsory attendance is not common at University level and as a rule, attendance at lectures at UiT
is not compulsory. However, scanners were purchased for the purpose of registering attendance at
the start of mathematics lectures for bachelor students.
Students were understandably sceptical to the scanning at first and wondered if attendance was
obligatory. They were told that even though they did not have to attended lectures, they were
monitored as part of a scheme to find out which students were not coming to classes and to provide
us with the opportunity of following up students in difficulty. We would then be able to put them in
touch with a student advisor (studentrådgiver). This reason was plausible and accepted.
A positive biproduct of the increased attendance in Mathematics 1, was the marked increase in
numbers attending lectures compared with recent years, noted by other lecturers for the same
student groups
.
Obligatory practice sessions

The students were split up into groups according to which engineering speciality (studierening) they
were to qualify for. We had 4 groups according to their chosen field of study and earlier student
numbers: Bygg, Data, Elektro, Maskin & Prosess
There were not as many campus students as we had anticipated compared with the previous year. In
some studieretninger, the number of internet students heavily outnumbered the number of campus
students. Because of this, we reduced the number of campus groups from 4 to 3. Separate internet
meetings via Skype were also set up for internet students.

The initial reaction to theses extra sessions and extra tasks was surprisingly negative if not a little
aggressive.
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I had assumed that it was only first-year students that took this subject. However, in addition to the
‘ordinary’ students and those taking re-sits, there were also second year Y-vei students. They looked
upon this additional session as an extra burden in a timetable that was already full.
(Ordinary students often have relatively little teaching in their first semester)
Even though they had just completed their foundation course in mathematics, Y-vei students were
still much ‘weaker’ in mathematics than the ordinary students.
When left to themselves, the group work was dominated by those who could solve the problems
while the ‘weaker’ students looked on, feeling somewhat ‘stupid’.
An aim of the project was to get students with the same interests to get to know each other better
by grouping them together and getting them to solve tasks together.
The first tasks were given to test expected prior knowledge. As many of the text books used in the
Engineering, some tasks were also written in English to test and train ability to solve exercises written
in English.
Y-vei students said that they had already formed their alliances amongst themselves and were not
interested in socialising with new students. They had adopted a ‘strange’ way of struggling through
their first year of mathematics, explaining that most failed their exam on their first attempt but then
worked really hard to pass the resit(s).
In any case, after explaining that we meant well, we persevered with each other and I made
adjustments to the questions in order to take account of these difficulties that arose. In time, the
same aggressive students came to enjoy doing these extra questions and even asked for more. This
was encouraging.

In each of the weekly sessions, the student assistants handed out exercises and went around and
helped students.
We made several discoveries, including the sad fact that older students who had taken the course
the year before. ‘sharing’ answers to earlier assignments.
In the second term, for the Mathematics 2 course, we made changes including student follow-up by
dedicated student assistants. This continuity allowed the student groups to have more confidence
and trust in the same student assistant who helped them on a weekly basis during the previous term.
The teacher for Matematikk 2 had a lot more exercises, so these were used instead, as the tasks for
the weekly sessions. In addition, we substituted some of these obligatory sessions with tests.
We noted reduced attendance in lectures when we did not scan/ monitor lecture attendance.
Over both terms, we felt that there was the general positive effect that campus students could
identify themselves as part of a group interested in achieving the same type of engineering
qualification. Academic activity between students was supplemented by personal interaction with a
student assistant on a weekly basis.
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Learning from experience – an improved third term (autumn 2019)
We learned a lot from project activity in the 2018-19 academic year and have used this to revise the
structure of the extra session. Naively I assumed I could use funds saved from the first year, to
finance an øvingstime and for students for the following academic year.

Better controls over students used to ‘cheating’ regarding attendance and ability to provide feedback
more quickly, and send students reminders at an earlier stage if we don’t hear from them. Either
way, we will expose the students to more interaction with each other/ student assistant.
All sessions are plotted in in Canvas as ‘assignments’ so that attendance/ non-attendance is as visible
to the student in Canvas as any conventional assignment with a deadline.
The campus is undergoing refurbishment and space is limited, so we are using the kantina to mix all
student groups together. Because of timetable and room logistics and limitations, they are given 3
time slots to pick from.

There are several factors that have made this term´s setup much more successful than last year´s:







The timetable planner was able to categorise the students into both place of study and
engineering program (studieretning)
I am known to the students taking mathematics – from forkurset, those from Y-vei
o They have been coming into my office and asking for help to solve homework. This
has given me the ability to tailor the questions on the weekly tasks according to what
they need to practice.

In July, I started teaching our summer course in mathematics along with another colleague.
Y-vei students were invited to start at the same time as tresemester students.Y-vei students
normally start at the same time as the ordinary students.
o It became very clear that Y-vei students have a very low level of mathematics before
they start their engineering degree.
o I discovered that students had found and were using an ápp´ which enable them to
obtain detailed solutions by taking a picture of the mathematics problem.
o I started making original open- ended tasks and questions which had no fixed
answers but which tested understanding. This is also inspired through my
involvement with MaTRiC (I have volunteered to be one of UiT´s contacts.)
o This also hindered students copying from each other and ´borrowing´answers from
the previous years´students.
All sessions were set up in Canvas
o Narvik students had their own sessions (øvingstimer) . If I made an exercise set too
easy, then the students went off to work in the library instead of the cantina.
o However, if the questions were more challenging, the need to ask classmates and the
student assistants present, was greater and they stayed around more.
o Students often find it more difficult to translate a problem formulated in words, to
an equivalent mathematical expression.
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o







Proof that a student had worked on these alternative tasks had to be shown to a
student assistant in order to gain approval (godkjent øvingstime).
Stricter demands on students
o Students wanting to take the exam to improve their grades were informed that they
needed to repeat all assignments and obligatory work.
Tests
o We have planned 3 tests and a mock exam. The mock exam is the student´s last
chance to qualify to take the exam if he or she has failed to hand in an assignment or
not attended an øvingstime.
o We have also said it is an opportunity to practice examination conditions - make all
the usual ‘mistakes’ (like copying errors, misreading questions) on the mock exam
The internet students
o Have to hand in work nearly every week although they have a 2-week window in
which to complete the same tasks as campus Narvik students.

I used a lot more time on this project as I did not have a teaching assistant. I had hoped to engage a
PhD student as a research assistant but was not able to find anyone with the right background who
had the capacity to contribute to this project.

Non-pensum books have been purchased to help develop students’ problem solving abilities- not just
in mathematics, and not least to be able to do this online for the sake of the internet students.

Objective 3: Increased degree of inter-student collaboration and recruitment to
master studies
For the autumn term 2019 I engaged 2 of the previous year’s student assistants. They have much
more experience and have developed tactics to get around ´tricks´ employed by some, to do the least
possible. I engaged another student assistant assist with digital versions of tasks. Two of the student
assistants (engaged in 2018-19 academic year) have found jobs in Engineering another I now
engaged at the President of Norway’s International Student Union.
It was an important criteria that we had student assistants who were very enthusiastic and very good
at communication, not just competent academically. Fortnightly meetings with them have also
benefited the project greatly.
The student assistants have also been active in the social events we have organised. Through their
ability to help students with their other course subjects, they have also helped to market their own
masters courses.

At Campus Narvik, we cannot offer all possible types of engineering degree but we do our best to
market the degrees we can offer.
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Instead of a 2 hour session cramming in 15 minute presentations of each bachelor study course for
forkurs students, we have organised separate laboratory tours for the different engineering courses.
This enabled them to meet other students and teachers they would have if they stayed on. Away
from an auditorium session, the opportunity to ask questions was much better.

Objective 4: Reduce student drop-out
Students’ attendance has been monitored:
Although attendance of lectures was voluntary, this was registered (spot checked) by scanning the
student cards/ student app on their phones
The øvingstimer were obligatory & were strictly monitored by the student assistants. Warnings were
sent out to Campus students if they missed a week.
Nettstudenter also had to submit on a weekly basis which meant that they also received feedback
from a student assistant weekly. A lecturer would not have time to dedicate this degree of attention
to so many online students, nor reply to the countless emails.

The importance of socializing for students
After many one-to-one conversations with students, I have found out that a large proportion are
struggling – they are lonely, lacking motivation, struggling with language, struggling making friends,
have no one to work with. Foreign students especially, feel quite isolated.

Two students that I know of, have tried to commit suicide this year. I can imagine that there are
others that I am unaware of. From experience this year, I am unsure that 1 student advisor for so
many students is enough. I have used a lot of my own personal time and time at work and sought
help from other sources to help students who struggle with psychological issues. From a conference I
attended this autumn, I learned that up to 1 in 3 students can experience loneliness when they start
their studies at university.
Because of these incidents, and extensive interviews with other students, I started a collaboration
with the International Students Union ISU) who have many of the masters students. One such event
was Filmkveld with pizza

Leksehjelp/ Filmkveld med pizza- Narvik
In addition to an obligatory øvingstime, students also have the opportunity of attending voluntary
‘leksehjelp’ sessions. These are 2 hour sessions held three times a week, usually in the evenings.
These less formal than the obligatory sessions and we have held them in the more relaxed
atmosphere of cantina. We also had no choice of location because of the extensive reconstruction at
the Narvik Campus.
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Before a stressful examination period, we were able to offer the students free pizza and film after
one of these ‘leksehjelp’ sessions.
This event went beyond all expectation. A good mixture of around 90 students attended this event.
International master students, Bachelor students (ordinary, Y-vei, Forkurs; tresemester)

We are planning further collaboration with ISU in a Cultural Event where students will be able to
make a presentation of their country.
We hope to hold the Cultural Event in January 2020 to coincide with the ‘return of the sun’ to Narvik.
We also hope to be involved in the International Food Event whereby foreign students make national
dishes which are served free of charge to students and staff at Campus Narvik.

Mo i Rana
2 events: Pizza lunch earlier this year and Christmas event combing first, second and third year
bachelor students. The first event included Forkurs and Y-vei students. As the Forkurs program in Mo
I Rana was terminated in May, there will be no Forkurs students at the Christmas event.
Alta & Bodø
Forkurs students will invite the bachelor students (1. 2. & 3rd yr) for a pizza gathering before
Christmas exams/ tests. This will give a good informal opportunity for forkurs students to find out
more about the Bachelor programs from the students themselves instead of brochures or staff.
Narvik
Because of the drop-out rate of students and depleting motivation among students taking Forkurs in
Narvik, we are planning a couple of other social events just for Forkurs (event with pizza & Kahoot –
get to know each other better)

Tournaments with Trophies and medals
We managed to socialize some of the student groups by organizing tournaments between teachers/
student assistants, 2 forkurs classes, tresemester, Y-vei , the Norwegian language (foreign) students
(spring event): and sometimes the nurses.

Trophies will be engraved with LMU / IVT Champions for sports and non-sports competitions
The idea is to have trophies on display in Glassgata when the refurbishment work at Campus Narvik
is finished. The trophies will have a removable plate on which the winners from year to year can be
engraved.
Students (campus Narvik) & staff can aspire to be awarded these trophies as a team or a class. They
receive a medal but the trophy stays in the cupboard but with a new name engraved from year to
year.
Vollyeball, Fotball, Innebandy, Bordtennis, Best show at Cultural Event, Best Class
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Objective 5: Recruitment to bachelor engineering
I attended a Conference in Trondheim organised by the Senter for realfagsrekruttering (Nordic
conference for STEM recruitment).
Ideas from this conference/ meeting will aid recruitment forkurs i realfag students to our own
bachelor engineering degrees. (Forkurs mathematics provides them with an equivalent R2 maths
qualification which they can use for admission to medicine, dentistry etc).
Participants from institutions in Norway, Denmark, Finland, UK and USA were able to share
experiences and practice with each other.
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The Examination Results & student feedback
The examination results for the bachelor students were not especially better than previous years.
There were other more academical factors that played a part.
However, on a positive note, compared with previous years, students were now aware of which
other students were studying the same program. By grouping them together on a weekly basis, we
opened up their possibilities for collaboration on other program subjects and not least, facilitated
possibilities for finding partners for their Bachelor projects in their final year. We observed that
students gathered in smaller groups outside of these obligatory sessions – in the kantina, smaller
grupperom and the library. It has been most important that each new student would get the
impression that they were ‘seen’ and that someone cared about how they were doing.
As mentioned earlier, students were reluctant to have imposed on them an ‘extra’ session a week.
After feedback on the first sessions, we adapted activities and groupings according to the students’
abilities. We had to avoid groupings where one person would do all the work while the less able
looked on helplessly. Feedback enable us to develop activities which most important of all, gave
them a sense of ‘mastery’ (mestringsfølelse). The job of the student assistant was to ensure that
students could get the right amount of assistance in solving problems.
It was extremely difficult to find activities that covered the entire range of abilities – from the very
weakest of students to the most capable.
This autumn, we have had complaints that we do not make exercises that look like the traditional
exercises made by the course lecturer.
Through some research, I have developed exercises of a nature that encourages students to
collaborate with each other and that makes them think differently about conventional problems.

National Achievement – Forkurs
On a national basis, Narvik forkurs’ examination (national exam for all forkurs for engineers) results
were the best in Norway ( 0 % failure in mathematics (national average 29% , 3 % failure in physics
(national average 25 %)) This degree of success is due to factors practiced by Forkurs Narvik. Alta
Bodø including obligatory attendance, mappeevaluering, and obligatory tests which candidates have
to pass in order to take the final exam.

In order to improve examination results for Bachelor Engineering students we implemented these
obligatory sessions and from this year, have removed a ‘cheat sheet’ as an examination aid.
After some time, we have realised that students have misused this aid, hoping to copy from this A4
sheet instead of learning and understanding the subject. Some students were copying sheets made
by others, some photocopied earlier exams and solutions and pasted them in.
They are not very happy about this and have reluctantly understood this after we have explained
why we have done this. This year’s students blame the previous years’ students for abusing the
system. Some expect an ‘easier’ exam to compensate for the ‘loss’ of this ‘hjelpeark’.
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Regnskap og Budsjett
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Supplement to the initial report (Part 2)

available 31.01.20

This report will be supplemented to including the following, pending data which should be available
before 31.01.20







Student feedback from the third term for the project
Evaluation of student assistants
Comparison of examination results with term 1 of the project
Final accounts – remaining activities to be completed before 31.12.19
Conclusions based on feedback and autumn’s examination results.
The imprint left om the students by this project.
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Seksjon for forskning og
utdanningskvalitet
Arkivref: 2019/5532/ISO003
Dato: 20.11.2019

SAKSFRAMLEGG
Til:
Læringsmiljøutvalget

Møtedato:
27.11.2019

Sak:
10/19

Møteplan våren 2020
Innstilling til vedtak:
Torsdag 6. februar 2020 kl. 10.15-12.00 i Tromsø og skype
Torsdag 2. april 2020 kl.10.15-12.00 i Harstad og skype
Torsdag 14. mai 2020 kl. 10.15-12.00 i Tromsø og skype

Bakgrunn:
Sekretariatet ønsker å fastsette møteplan læringsmiljøutvalget for våren 2020. Møte i mai må
samkjøres med universitetsstyremøte 17. juni 2020.

Ingvild Lorentzen
seniorrådgiver
–
–
ingvild.lorentzen@uit.no
77 64 68 64
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Postboks 6050 Langnes, NO-9037 Tromsø / + 47 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
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