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LMU  

• Inkluderende læringsmiljø og favne 
mangfoldet 

• Mangfoldet er godt representert via 
internasjonalisering ved UiN 

• Internasjonalisering i overordnet strategi 
– middel for å bedre kvalitet i utdanning og 

forskning 
– Rivende utvikling på 2000 til 2010 



Status  

• Studenter fra alle verdens hjørner 
– 40 land 

• Samarbeidsinstitusjoner  
• Selvfinansierte studenter 
• Aldersspenn : 22 til 35 år 
• 260 studenter i 2007,  til 520 i 2011 

– On campus  
– Online 

 
 



Den internasjonale studenten 
• Prioritert satsning nasjonalt og institusjonelt å øke antall studenter 
• Vekst er forutsatt en kvalitativ ramme rundt rekrutteringen 
• Handlingsplaner for rekruttering  
• Recruit, ja , hva med retain? 

– Bevare, holde på 
• Hvordan ivaretar vi, beholder vi og inkluderer den internasjonale 

studenten i læringsmiljøet? 
• Den komplekse studenten – 

– kulturaspektet er med i ”pakken” 
– Behov for strukturering fra ankomst til avgang 

 
 

  



Hva motiverer mobilitet? 

• Kompetansebygging 
• Bedring av jobbmuligheter 

– Semesteropphold eller gradsstudent 

• Personlige grunner 
– Begynne på nytt 
– Forlate noe som ikke er så kjært 
– Mye i bagasjen 

 
 



Beredskapsplan 

• Den overordnede beredskapsplan 
–  forankret hos personaladministrasjonen 

• Nedskrevne rutiner og handlingsplaner sentralt 
– Internasjonalt Kontor som første kontaktpunkt 
– Planer for Utgående studenter, mangelfulle for 

innkommende 

• Beredskap hånd i hånd med forebygging! 
• For stor fokus på den organisatoriske 

beredskapen? 
 
 

 
 
 
 
 



Recruit and retain- forebygging 

• Ikke nok å rekruttere studenten med x antall 
strategier og handlingsplaner 

• Beholde studenten og imøtekomme behov 
– Mottaksapparatet 
– Faglig og administrativt støtteapparat 
– Språkhjelp 
– Psyko-sosial støtte i mange former 
– Medstudenter 
– Tilgang til arbeid 



Relasjonsbygging 
• Være forutseende til å bygge relasjoner med studenten i 

forkant av en potensiell hindring 
– Plattform for dialog 

• Midtveisseminarer 
• Sosiale tilstelninger 
• Bruk av internasjonale studenters kompetanse etc 
 

 
• Sørge for å skape arena hvor man kan møtes for å ivareta 

inkludering – og integrasjonsaspektet 
• Antar vi at studenten er klar over at denne må følge norske regler og 

lover? 
• Vil den samme studenten klare/være villig til å innpasse seg den nye 

kulturen? 
 

 



Krisen 

• Definisjon: 
– Død 
– alvorlige ulykker eller alvorlig sykdom 
– andre alvorlige hendelser som vold, savnede 

studenter, opptøyer, terrorhandlinger, 
krigslignende tilstander, epidemier og 
naturkatastrofer 
 



Krisen  
• Kulturell reaksjon fra omgivelser 

– Institusjonen 
– Studenten 

• Kulturell og personlig ståsted 
– Fra studentens nærmiljø 

• Internasjonale medstudenter 
– Hjemmemiljø 

• Familie  
• Samarbeidsinstitusjon 

• Hvordan når vi fram til studenten? 
– Via tillitsbånd i relasjonsbygging 
– Via kulturforståelse 
– Tidspress i forhold til media 

 
 



Tiltak er kulturbasert   

• Tilnærming til tiltak er kulturbasert 
• ”Hva VI ønsker å gjøre for deg” til 
• ”hva er det du egentlig trenger” 
• Er samtalen den eneste løsningen? 

– Samtaleemner som er tabu 
• Politikk, seksuell trakassering, religion, kultur, rasisme 
• Privat sfære 

• Case: Tsunami Japan, mars 2011 
 



Japanske studenter på campus 

• Ingen evakuering for de norske studenter 
• Anmoding/anbefaling/beordring/hjemkalling 
• Naturkatastrofe for de japanske studentene 
• Ta stilling til dette fra den andre siden av 

kloden 
• Ble kalt inn til rektor på møtet 
• Symbolsk gave fra UiN sammen med studenter 



Japanske studenter forts. 

• Ukomfortable med situasjonen 
• Private sfære ble offentlig 
• Lurte på når det egentlige møtet skulle 

begynne 
– Viktigheten med å opprette sosiale arenaer der 

studenter kunne møtes for å kunne ta vare på 
hverandre 



Mental helse  

• Flere og flere tilfeller som vil øke med veksten 
av internasjonale studenter på campus 

• Komplekse saker 
– Studenten er borte fra sitt støtteapparat 
– Myndige studenter som ikke trenger forholde seg 

til foreldre 
– Hjemsendelse eller ei 



Apparat rundt studenten 

• Apparatet må være innforståtte med 
kulturaspektet 
– Formidle til ansatte og studenter 
– Oppmuntre til bekymringsmeldinger 

• Hvilke måter kan vi nå studenten? 
– Oppgave som kan legges til LMU og 

studentorganisasjonen? 
 



Erfaringer 

• Viktig å bygge et godt omdømme ved å vise at 
vi tar ansvar for studentene 

• Åpenhet og nærhet, som er UiN`s verdier 
• Viktig å håndtere media på en kontrollert 

måte som beskytter studentene mens krisen 
er i gang 
 

• Takk for oppmerksomheten! 
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