
Prosjektgruppe trivselsagenter/buddies ved MH – oppsummering etter møte med 
studenttillitsvalgte fredag 23.april 2021 

 
Bakgrunnen for møtet er tildelingen av ekstra midler fra Kunnskapsdepartementet 
(KD) til universitetet/fakultetene for å ansette studentassistenter høsten 
2021 (nasjonal tildeling). Midlene er tildelt for at studenter skal kunne tilbys lønnet jobb for 
å bidra til læringsmiljøet, til studieprogresjon og studenters oppnåelse av 
læringsutbytter. Midlene skal brukes høsten 2021, og er en engangstildeling for bedring av 
studenters situasjon under pandemien.  
 
Fakultetet vil i den forbindelse lyse ut stillinger som studentassistener for økt fokus på 
læringsmiljøet. Og ønsker derfor innspill fra studentene om behovene og hva som er 
relevant bruk av “trivselsagenter” og “buddies” for studenter ved MH.   
Det er gjennomført et møte med tre studenttillitsvalgte. Studenttillitsvalgte som 
deltok: Elfrid Christine Smith Sandvik, Johanne Skage og Ive Berge Stemsrud.  
Fra Utdanningsseksjonen; Ingrid Ofstad Dahl, Vigdis Kristiansen  
 
Hensikten med denne oppsummeringen er skriftliggjøring av innspillene fra møtet som kan 
brukes for videre utvikling av arbeidet med ansettelse av studentassistenter.  
  
Trivselsagenter og buddy:   

• Er det mer hensiktsmessig å bruke begrepet “Trivselsleder” enn 
“trivselsagent”? Eventuelt andre begrep som er mer dekkende og hensiktsmessig 
for oppgavene som skal utføres?   

• Er “buddy” et relevant og dekkende begrep for de som skal jobbe mer 
internasjonale studenter?  
  

Gruppeleder for trivselsledere og “buddies”:  

• Det foreslås at en av studentassistentene er gruppeleder/får en rolle som 
gruppeleder. Oppgaver for en gruppeleder kan for eksempel være å kalle inn til 
felles møter, publisere i teams, være et bindeledd mellom studentassistentene 
og fakultetet.  

Organisering:  

• Forslag om at trivselsledere ansettes for kull, der kullet har minimum 50 
studenter  

• Forslag om at trivselsledere ansettes på studieprogram, der programmet 
har under 50 studenter.   

• Kan trivselsledere ansettes på tvers av studieprogram/kull?  

• Trivselsledere jobber minimum i par.   

• Delta i et forum for trivselsledere.   

• Er det andre behov hos den internasjonale studentgruppen som tilsier en annen 
organisering?   

  
Omfang, antall timer:  

• Den enkelte ansettes på 80 til 100 timer.  

• Det foreslås økt antall timer for den som blir gruppeleder 
  



 
Relevant opplæring:   

• En-timers kurs i SiT regi kan bestilles. Innholdet i kurset knyttes til innholdet i 
studentassistentjobben, og inneholder tema som gruppedynamikk, relasjoner osv.  

• Det er en erfaring at det er mye nyttig informasjon på Innsida, men at denne 
oppleves som vanskelig å finne fram til. Opplæring i hvor informasjonen finnes kan 
derfor være nyttig for studentassister som ansettes.   

• Informasjon om hvilke hjelpetilbud universitetet har for studenter.  
  
Mulig oppgaver  

• Organisere for eksempel quiz, kollokviespleis, pauseaktiviteter, sosiale 
arrangement, digital kafe, kahoot underveis i forelesning, samle studentgrupper, 
samles for å spise lunsj sammen mellom forelesninger,   

• Spesielle oppgaver for internasjonale studenter? Her må det samarbeides med 
SOMA, og avklares hva Internasjonal seksjon tilbyr gruppen.   

 


