
Studenter som underviser studenter







«Midlene skal gi fagskolene anledning til å lønne 
fagskolestudenter som kan bidra til bedre
faglig oppfølging av andre studenter for å sikre godt 
læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon».





• Alle aktive studenter ved skolen skal kunne søke å delta.

• Gjennomføres i løpet av vårsemesteret 2021. 

• Selvstendige læringsaktiviteter som skal være i tillegg til 
ordinær undervisning.

• Lønn: 150,- pr. time



• Workshops

• Foredrag og presentasjoner

• Prosjekter der man utveksler erfaringer og kompetanse

• Assistent til lærer 



Målsetting          å skape et levende studentmiljø



Hypotese: man lærer selv mye av å lære bort 



Vi har relativ lav terskel for å si ja



Aktivitet er viktigere enn ingen aktivitet



Send en beskrivelse av ditt prosjekt. Beskrivelsen skal inneholde: 

• Tema for aktiviteten. 

• Beskrivelse av læringsutbytte. 

• Beskrivelse av læringsaktiviteten. 

• Potensielt antall deltakere. 

• Tidsforbruk for hele prosjektet: forberedelse, gjennomføring og enkel rapport.




Prosjekter til søknad så langt. 

• Lightroom

• Blitsteknikk

• Analoge teknikker

• Kreative teknikker

• Lysteknikk




Et eksperiment? 
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• Skolen har ingen tradisjon for og ingen erfaring med dette.




Utfordringer 
• Skolen har ingen tradisjon for og ingen erfaring med dette.

• Kvaliteten på undervisningen. -Vil den bli god nok og hva forventes?




Utfordringer 
• Skolen har ingen tradisjon for og ingen erfaring med dette.

• Kvaliteten på undervisningen. -Vil den bli god nok og hva forventes?

• Hvordan blir dynamikken mellom studenter når roller og maktbalanse omfordeles?




Utfordringer 
• Skolen har ingen tradisjon for og ingen erfaring med dette.

• Kvaliteten på undervisningen. -Vil den bli god nok og hva forventes?

• Hvordan blir dynamikken mellom studenter når roller og maktbalanse omfordeles?

• Vil studentene møt topp som avtalt? Fraværsføring?




Utfordringer 
• Skolen har ingen tradisjon for og ingen erfaring med dette.

• Kvaliteten på undervisningen. -Vil den bli god nok og hva forventes?

• Hvordan blir dynamikken mellom studenter når roller og maktbalanse omfordeles?

• Vil studentene møt topp som avtalt? Fraværsføring?

• Tidspunkt for gjennomføring må ikke kommer i konflikt med ordinær undervisning




Hva kan vi lære av dette? 


