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Orientering Velferdsansvarlig 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: SPM3 
Ansvarlig: Studentparlamentets Velferdsansvarlig, Nora Frøen 
Sakstype: Orientering 

 
 

Ærede parlament, 1 
 2 
Det føles ikke som fire uker lenge siden sist jeg skrev en orientering. De sier tiden flyr når 3 
man har det gøy, men jeg vil argumentere for at den går enda fortere når man er begravd i 4 
arbeid. Siden sist har mesteparten av min tid gått til Semesteravgiftsfordelingskomitéen som 5 
jeg, til tross for å ha skrevet flere titalls ganger på dette tidspunktet, fortsatt er usikker på om 6 
jeg staver rett. Alle i komitéen har vært fantastiske, og til tross for en stor arbeidsmengde og 7 
mange møter med kort forvarsel, har de stilt opp. Takk for innsatsen så langt! 8 
 9 
Ressursteam Førsteårsopplevelsen 10 
Ressursteamet Førsteårsopplevelsen har den siste tiden fokusert på å arrangere den andre 11 
årlige mentorkonferansen. Hensikten med konferansen er å inspirere og ved erfaringsdeling 12 
bidra til at flere utdanninger ved UiT etablerer og videreutvikler mentorordninger for 13 
førsteårsstudenter. En viktig presisjon er at det her er snakk om studentmentorer, ikke 14 
studiementorer som er etablert på noen studier. Dato for konferansen er satt til onsdag 22. 15 
februar 2023 kl. 10:15-15:00 i Tabletten og Farmasikantina.  16 
 17 
Ressursteamets andre prosjekt er å få Gareth Hughes, tidligere forsker på Universitetet i 18 
Dirby, England til Norge for å holde foredrag for ansatte og studenter på UiT. Han er en 19 
psykoterapeut, forsker og nasjonalt anerkjent ekspert på psykiske helse og velvære på 20 
universiteter. Tentativ dato er 14. mars 2023.  21 
 22 
TSI 23 
TSI planlegger å bygge en idrettshall i samarbeid med Samskipnaden, og inviterte 24 
gruppeledere i Parlamentet og AU til et møte om hvor de ligger an. Per nå er kr. 3 000 000 25 
låst i fond for det fremtidige prosjektet. Samskipnaden støtter TSI sitt arbeid, men det er 26 
fortsatt altfor tidlig i prosjektet til å si noe om når prosjektet vil realiseres.  27 
 28 
Levende Campus 29 
Prosjekt Levende Campus inviterte til en workshop som Nestleder og jeg deltok på. Levende 30 
campus er et samarbeid mellom Universitetet, Samskipnaden og studentene i Arktis. 31 
Prosjektet skal styrke dette trepartssamarbeidet slik at studentene får en god faglig og sosial 32 
tilhørighet. Det har spesielt fokus på mottak av studenter etter koronapandemien og vil bidra 33 
til utvikling av samarbeidsarenaer og aktiviteter for studenter.  34 
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Vibeke Høydal fra samskipnaden og Lisbeth Bøe Paulsen fra UiT har med stor suksess utført 35 
prosjekt Levende Campus i Harstad og bidro til å gjennomføre Workshoppen sammen med 36 
Bente Høyseth, avdelingsleder på Studentrådgivninga og Eline Stenseth, Fagsjef Helse i 37 
Samskipnaden.  38 
 39 
Studenter, ansatte ved UiT og Samskipnaden samarbeidet om å se hva som blir gjort for å øke 40 
den faglige og sosiale tilhørigheten for studentene, og hva som ikke blir gjort. Innspillene fra 41 
workshoppen vil brukes som grunnlaget for det nye prosjektet på Campus Tromsø. 42 
 43 
 44 
 45 

«Tu stultus es.» 46 
 47 

 48 
 49 
 50 
Med vennlig hilsen, 51 
Nora Frøen 52 
Velferdsansvarlig 53 
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 54 
Velferd@sp.uit.no 55 


