
«Studentpakken»



Et heleid datter selskap av 

Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet

• Ny organisasjon i vekst med 19 ansatte (inkl. 8 faste ansatte 
lærere)

• Tre regioner ble samlet i 2020

• To av regionene har hatt fagskoletilbud fra 2009

• Rektor/daglig leder Heidi Munthe-Kaas

• Tre avdelinger: 

• Fagansvarlige med fokus på innhold og sektors behov

• Utdanningsfaglig med fokus på metode og gjennomføring

• Studieadministrasjon med fokus på drift.

860 studenter – 350 helstids-ekvivalenter (okt. 2020)



Fagområder

• Helsefagene (60 stp.)

• Rehabilitering

• Barsel- og barnepleie

• Kreftomsorg og lindrende pleie

• Miljøarbeid innen rus

• Psykisk helsearbeid

• Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming

• Ledelsesfag (60 stp.)

• Arbeidsledelse

• Prosjektledelse

• Produksjonsledelse

• Bedriftsledelse (30 stp.)

• Faglig ledelse – byggfag (30 stp.)

• Regnskapsfag (60 stp.)

• Logistikkfag (60 stp.)

• Delemner etter behov i markedet



«Studentpakken»

Mottagelsen var «laber»

• Internt, i FFF, i NFFL

• Prosess med omgjøring?

Mange spørsmål

• Ville ordningen få full effekt?

• Hvorfor «Ja takk, begge deler»? 

• Kort frist



Hva gjorde vi?

Drøftet i ledergruppen

• Alle tilbud, alle studenter

• Registering av «interessenter»

• Søknadsprosess?

• Hvordan skulle vi dele opp tildelingsmidlene?

• Lagde annonse, startet arbeidet med rekrutteringen

Plan for 
rekrutteringsarbeidet 



Rekrutering på felles portaler

Folkeuniversitetets fagskole har, i forbindelse med den pågående Koronapandemien, fått midler fra 
Kunnskapsdepartementet. Målet med midlene er å legge til rette for økt faglig oppfølging, økt kontakt 
mellom studenter og bedret læringsmiljø.

Vi søker deg som kan ta initiativ til å opprette og være en aktiv pådriver til kollokvie-/seminargrupper 
innen eget fag/klasse. 

Har du ledig kapasitet og brenner for eget fag? Dette kan være en mulighet for deg til å spe litt på en 
ellers trang studentøkonomi, samtidig som det vil gi deg og dine medstudenter økt faglig fokus og bedre 
studentvelferd/læringsmiljø. 

Midlene skal brukes våren 2021 og den som ønsker å bidra må igangsette aktiviteten umiddelbart. 

Er dette noe du kan ta initiativ til? Da må du snarlig og innen 19 mars sende en kort søknad til daglig 
leder/rektor Heidi Munthe-Kaas på heidi.munthe-kaas@folkeuniversitetet.no

Dette er et lavterskeltilbud og trenger ikke lang søknadsprosess. Skriv litt om deg selv og hvordan du 
tenker å bidra.

Da hører jeg fra deg!

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-deler-regjeringen-ut-penger-til-tusenvis-av-studentjobber/id2836812/
mailto:heidi.munthe-kaas@folkeuniversitetet.no


Responsen var umiddelbar!

• Varierte fra fagområde

• Annonseteksten traff greit

• Videre info om ordningen, presiseringer av ordningen, våre tolkninger

• Vi oppretter så langt:

• 3 grupper i Prosjektledelse

• 1 gruppe i Regnskapskonsulent

• 1 gruppe i Psykisk helsearbeid 

• Flere kommer til å melde seg

Samme dag kom det inn 6 
potensielle 



Våre tanker om ordningen
Informasjon til interessenter:

«Her er litt info om ordningen og hvordan vi tenker at midlene kan brukes:

Vi har fått en liten sum penger som vi vil fordele per klasse/fag. Vi anslår inntil 20-30 timer frem til sommeren. 
Den som igangsetter gruppen, bør ta opp med medstudentene hvordan timene/samlingene skal fordeles. Det vil 
foregå på nett/zoom. Åpnes det opp i samfunnet igjen mot sommeren og studentene bor i nærheten av 
hverandre kan det også gjøres fysisk (med smitteverntiltak!). 

Vi ser for oss at den som får oppdrag:

• tar initiativ til å danne en gruppe

• bidra til å holde aktivitet i gruppen ved at det er jevnlige møter

• innhenter ønsket tema som gruppen kan drøfte (eks. fra undervisningen/pensum før eksamen, etc.)

• opprettholder god gruppedynamikk, lager interne regler og bidrar til å unngå å spre opplysninger gitt av 
personlige forhold i gruppen(gjelder alle)

• Rapporter til daglig leder/rektor underveis (skolen må rapportere hvordan midlene blir brukt)

Den som får oppdrag, må signere på en avtale. Anslått timepris er ca. 450*.»

*Timepris er etter utregning flere grupper enn per i dag! Vi vil holde antall grupper på et nivå som gjør at det vil lønne 
seg for studentene å påta seg dette. 



Videre prosess

Oppfølging, behov for ressurser

• Avhengig av omfanget, opprette grupper

• Lage avtaler

• Bearbeide informasjon fra studentene som får oppdrag

• Grunnlag for videre rapportering

• Svare på spørsmål, komme med tips, inkludere lærere ved behov

• ????

• Får vi brukt alle midlene?

• Blir for mye administrering av ordningen?

• Blir det mange grupper? Hvordan fordele gruppene mellom 
fagområdene, i klassene?


