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Den Internasjonale Studentfestivalen i Trondheim – ISFiT21 
 
 
Bakgrunn 
Den Internasjonale Studentfestivalen i Trondheim (ISFiT) er verdens største internasjonale 
studentfestival med et tematisk fokus. Stiftelsen ISFiT er en selveiende institusjon som ble 
opprettet 30. januar 1990 for å sikre kontinuitet for ISFiT-festivalene. Stiftelsen ISFiTs 
hovedoppgaver er å fungere som en økonomisk tilrettelegger og en praktisk støttespiller for 
festivalorganisasjonen. Stiftelsen er ISFiTs høyeste organ og ISFiT drives av stiftelsen ISFiT, som 
består av representanter fra Studentersamfundet i Trondhjem, Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet (NTNU), Sit Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, Trondheim 
kommune og Trøndelag fylkeskommune. ISFiT har utspring og tilknytning til Studentersamfundet 
i Trondhjem, og arrangeres annethvert år av studenter i Trondheim.  
 
Hvert år har det blitt bevilget midler fra semesteravgiften til festivalen. I 2020 var beløpet 
470 000,-kr. 
I 2021 er temaet for festivalen «Creating knowledge» og Mathilde Brede Enkerud er president.  
Festivalen planlegges gjennomført i perioden 10. til 21 februar 2021. På grunn av usikkerheten 
rundt viruspandemien og pålagte reiserestriksjoner, er det siste informasjonen Sit har fått at ISFiT 
21 kun vil invitere internasjonale studenter som allerede befinner seg i Norge.  Det er i tillegg satt 
et øvre tak på 150 deltakere, mot 450 under tidligere festivaler. 
 
ISFiT-styret har i samråd med relevante frivillige skrevet en rapport om 
gjennomføringen av ISFiT21 med tanke på de nye utfordringene som korona har medført. 
President og visepresident i ISFiT21 har vært i møte med kommunen om rapporten og 
gjennomføring av festivalen med henhold til korona. Kommunen stilte seg positiv til 
grunnlinjen i rapporten, men understreket viktigheten av gode smittevernplaner samt gode 
planer for omdømmebygging. Sentralt står president og visepresident sin involvering i 
smittevernarbeid i organisasjonen og med eksterne parter, samt kontinuerlig dokumentering av 
håndtering av smittevern 
 
Saksbehandler: Espen Munkvik  
 
 
Tilrådning:  
 
Sit anerkjenner det gode arbeidet frivillige studenter gjør for å få gjennomført ISFiT 21. Den 
pågående pandemien legger automatisk mange begrensninger på hvordan en kan gjennomføre 
festivalen. Sit støtter at festivalen gjennomføres etter retningslinjer gitt av 
smittevernmyndighetene. 
Sit ønsker ISFiT21 lykke til.   
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Trondheim, 20. oktober 2020 
 
Audhild Kvam 
 
 
Vedlegg: Status and progress report for ISFiT 2021, august 2020 


