
Digital studiestart MN høsten 2020 

 

Bakgrunn 

UiOs felles studiestartnettverk på tvers av fakultetene er enige om at vi nå må gå videre med 

planleggingen av studiestart høsten 2020 innenfor to ulike scenario grunnet utbruddet av COVID-19: 

- Heldigital studiestart: Alle arrangementer og alle faddergrupper avvikles digitalt dersom 

smittevernssrestriksjonene krever det. 

- Semi-digital studiestart: Felles arrangementer på studieprogrammene avvikles digitalt, men 

enkelte fysiske møter (faddergruppemøter) kan gjennomføres dersom de etterkommer 

gjeldende smittevernsråd. Størrelsen på gruppene som kan møtes må vi komme tilbake til, 

men per dags dato anbefaler vi at man tar sikte på et sted mellom 5 og 10 personer. 

Dette betyr at vi ikke planlegger med fysisk oppmøte på arrangementene, men må lage et digitalt 

program. Fysiske møter er begrenset til små faddergrupper, og gruppestørrelsen skal til enhver tid 

overholde smitteverntiltak. 

Studiestarten på MN skal hvert år bidra til at nye studenter får en god introduksjon til studiemiljøet 

både på programnivå og i realfagsmiljøet generelt. De viktigste punktene studiestarten skal dekke er: 

- Etablere relasjoner for gode faglige samarbeid, mellom studenter og mellom studenter og 

ansatte 

- Innføring i fagmiljøet og introduksjon til læringssyn og undervisningsmetodene  

- Informasjon om studiene, og forventningsavklaring til hvordan studiesituasjonen vil bli 

- Trygghet i valg av studie 

- Innføring i MN sine verdier og menneskesyn: Møtt, sett, hørt, respektert og likt 

Det forutsettes at studieprogrammene arbeider mot at disse punktene opprettholdes også digitalt. 

Fakultetet vil arrangere felles møter og bidra til at planleggingen skjer i fellesskap – programmene er 

ikke alene om dette! Det er også en forutsetning for arbeidet at studiestart og undervisning til høsten 

ses i sammenheng. 

 

Arrangementer 

- UiO sentralt og fakultetet avlyser alle store arrangement med fysisk oppmøte. 

- Velkomstseremonien på Universitetsplassen vil få en digital form. 

- «Klar, ferdig, UiO» vil ha fornyet relevans i år, og vil arrangeres i en digital form, men ikke i 

uke 33. 

 

- Felles arrangementer på studieprogrammene skal planlegges digitalt (popvit forelesninger, 

velkomstdag, infomøter, annet faglig program, annet program som inkluderer hele kullet). 

 

 

- Velkomstdagen mandag i studiestarten skal planlegges på digital plattform av 

studieprogrammene, og så godt det la seg gjøre gjenspeile intensjonene med denne (bli 

kjent, alle skal ha én ny venn, møte ansatte, bygge tilhørighet til programmet, 



forventningsavklaring). Fakultetet vil lage et forslag til innhold i velkomstdagen som dere kan 

bruke som utgangspunkt. 

 

- Forkurs må planlegges digitalt. 

 

- Fakultetet kan lage en rekke av webinar med fokus på motivasjon, studieteknikk og 

studiemestring som kan være nyttig på tvers av programmene, uten at det skal konkurrere 

med studieprogrammenes eget faglige innhold. 

 

 

Fadderordning 

- Studentene deles inn i faddergrupper som er små nok til å etterkomme smittevernsråd, ca 5- 

10 studenter. Det bør tenkes ut en rulleringsordning, slik at de nye studentene vil få 

muligheten til å møte flere medstudenter på programmet sitt.  

- Faddergruppene skal også ha digitale møteplattformer, og det er viktig å tenke på at de både 

må få i gang samtaler i grupper, men også to-og-to.  

- Faddergruppene skal både være en sosial katalysator, men også bidra til innføring i og 

bevissthet rundt digitale undervisningsformer og aktive læringsformer. 

- Små grupper kan møtes fysisk, men det er ikke avgjort om campus vil være åpent. Vi vil 

komme tilbake til råd om hvor de kan møtes, men det er avgjørende at gruppene har 

aktiviteter når de møtes. 

- Det er allerede påbegynt en idébank av digitale aktiviteter i regi av 

Fadderkoordinatornettverket på MN (FKN), og de får ansvar for å lage en portefølje av både 

fysiske og digitale aktiviteter som kan benyttes av studieprogrammene og faddergruppene. 

Aktivitetene kan grupperes etter interesseområder (musikk, idrett, natur, gaming etc etc), og 

på den måten bidra til at de nye studentene finner medstudenter med like interesser. 

- Det må rekrutteres nok faddere, fadderne skal rekrutteres tidlig nok, og fakultetet vil ha 

ansvar for god digital opplæring av faddere. 

 

Organisering 

Fakultetet har et studiestartnettverk av administrativt ansatte som står for planlegging i samarbeid 

med vitenskapelig ansatte og studenter. Linja legges i dette nettverket, i tett samarbeid med 

fakultetets ledelse, utdanningslederne og kommunikasjon. Nettverket skal sørge for erfaringsdeling 

og enighet på tvers av studieprogrammene, og ledes av studiestartskoordinator på fakultetet. 

Fadderkoordinatornettverket på fakultetet (FKN) har ansvar for å utarbeide konkrete program og 

koordinere med studentforeninger og andre studentgrupper. FKN skal utarbeide en 

aktivitetsportefølje både digitalt og fysisk, og at programmene kan bruke denne. Fakultetet vil se på 

muligheter for å jevne ut honorering av disse studentene, slik at de lettere kan bidra med arbeid i 

sommer. FKN ledes av faddersjef på fakultetet. 

Fakultetet vil også i denne perioden sette ned en arbeidsgruppe med representanter fra 

utdanningsledere, studenter, administrativt ansatte, KURT, ForVei, samt studiedekan, studieleder og 

studiestartskoordinator ved fakultetet. Gruppa skal bidra med idéer og innspill og støtte den 

eksisterende organisasjonen. 



 

 

 

Tidsfrist 

19. juni. 

Som for tidligere år bør mesteparten av programmet, og beskrivelse av organisering, være klart og 

publisert på nettsidene til studieprogrammene innen slutten av juni. Fakultetet setter årets frist til 

19. juni, og vil etter denne gå igjennom nettsidene og velkomstepostene slik at de er klare til 

utsendelse etter sommerferien (velkomstepost går ut ca 26. juli). 

Det vil være mulig å gjøre detaljarbeid på programmenes arrangementer i sommerferien, da 

fortrinnsvis av fadderkoordinatorene, men det forutsettes at beskrivelser er klare på nett før 

sommerferien. 


