
Invitasjon til å bli med i et 

kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning 

9. januar 2015 var over 60 deltager fra 20 læresteder samlet i Bergen etter initiativ fra Universitetet i 

Bergen og Høgskolen i Bergen. Hensikten var å drøfte utfordringene med det store frafallet i høyere 

utdanning og muligheten til å opprette et nettverk for deling av kompetanse.   

Det ble der enighet om å nedsette et interimsstyre som skulle utarbeide et mer detaljert forslag til 

hvordan et slikt nettverk kan organiseres og finansieres.  Det vedlagte dokumentet er interimsstyrets 

forslag som i stor grad baserer seg på det mandatet man fikk fra møtet 9. januar.  

Det gjøres oppmerksom på at dette er et frittstående initiativ som ikke binder opp UHR på noen 

måte. Det planlegges imidlertid gode informasjonsrutiner mellom nettverket og UHR.  

For komme i gang tidlig i 2016 ber vi om tilbakemelding så raskt som mulig. 

Vi har forståelse for at slike beslutningsprosesser kan ta noe tid og ber om en foreløpig 

tilbakemelding innen  

1. januar 2016.  

Der håper vi å få vite når den endelige beslutningen vil bli tatt og om mulig hvilket utfall dere 

forventer. Vi vil sette stor pris på om de som velger å takke nei skriver en kort begrunnelse. 

 

Svar sendes til: amnhs@uib.no 

Jo tidligere institusjonen bekrefter at de vil delta i nettverket, jo større mulighet får de til å påvirke 

utviklingen i nettverket.  Det vil også være mulig å melde inn sin interesse på et seinere tidspunkt, 

men beslutningen om å starte opp vil avhenge av tilbakemeldingene som er kommet innen 1. januar. 

Se lenger nede hva som vil skje avhengig av deltagelsen. 

For  

Interimstyret  

Harald Åge Sæthre 

  

Konsekvens av ulik interesse fra lærestedene om deltagelse 

Det er fire scenarioer  

1. Tilstrekkelig antall læresteder melder seg inn i nettverket til å sikre nødvendig økonomi.  

2. Antall læresteder som melder seg inn i nettverket er for lavt til å sikre full oppstart  

3. Svært få melder inn at de vil delta 

4. Et overskudd av læresteder melder deltagelse  

 

I det første tilfellet starter nettverket opp etter den tidsplanen som er skissert i dokumentet.  

Ved 2; foreslår interimsstyret hvilke aktiviteter som skal starte opp og hvilke som må legges på is. 

Forslaget sendes de institusjonene som ønsker å være med for rask godkjenning.  Institusjoner kan 

da velge å trekke seg og man kan komme i scenario 3. 



Ved 3; planene om et nettverk legges på is 

Ved 4; foreslår styringsgruppen hvordan et økt budsjett skal disponeres. Forslaget sendes betalende 

institusjoner for godkjenning i løpet av 2016. 

 

 


