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1. Overordnet 
 

Koronasituasjonen 

Situasjonen knyttet til pandemien var ustabil i februar, og det ble av Trondheim Kommune 
iverksatt strenge tiltak kommunalt, som påvirket driftsituasjonen til Sit. Fra 11.februar ble 
aktivitet på campus stengt ned ytterligere, samt at idrettssentre og areal for fritidsaktiviteter 
ble stengt, og med en varslet foreløpig varighet frem til 17.februar. 

Med bakgrunn i dette ble det i Sit avholdt drøftelsesmøter mellom Sit og NTL Sit hvor 
partene drøftet hvordan de strengere tiltakene vil påvirke aktiviteten på campus og 
driftssituasjonen for Sit, og særlig innenfor kafe, idrett, studentsenter og Loftet. Sit varslet 
dermed et utvidet behov for permitteringer i tillegg til de som allerede var iverksatt tidligere. 

Når det gjelder permitteringer og bemanning, så er status i februar som følger: 

- Studentmedarbeidere tilknyttet idrettssentre, studentsenteret og Loftet i Trondheim ble 
varslet om et midlertidig bortfall av behov for tilkallingsvakter i perioden 11. – 
17.februar. Disse fikk gjenoppta sin aktivitet fra og med 17.februar, når kommunen 
opphevet forskriften om stenging.  

- Det er fortsatt 67 ansatte i Sit Kafe som er helt/delvis permittert og har vært det siden 
9.januar i år. Disse er permittert «inntil videre» og behovet vurderes fortløpende. Den 
markedsmessige situasjonen er førende for omfanget av åpne serveringstilbud, og det 
er kun noen få enkeltpersoner av de permitterte som er blitt tilbakekalt for å utføre noe 
arbeid i Sit Kafe siden forrige styremøte. 

Sit jobber kontinuerlig med å se på muligheten for bruk av permitterte til andre funksjoner i 
andre deler av virksomheten vår. Det er jobbet med å tilgjengeliggjøre midlertidige 
vikarstillingene og tilkallingsvikariater i bl.a. Sit Bolig og Sit Barn, for de permitterte faste 
ansatte, forutsatt at definerte kompetansekrav kan innfris. Pr nå er det 2 ansatte fra Sit Kafe 
som har fått mulighet til å jobbe i Sit Barn mens de har vært permittert fra sin opprinnelige 
jobb.  

Ministerbesøk 
Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim kommer (digitalt) til Trondheim 3. 
mars og vil møte studenter og høre hvordan de opplever studiesituasjonen under pandemien. 
Studentenes klare budskap i dette møtet er at de har tatt en uforholdsmessig stor del av 
tiltaksbyrden ved pandemien. Vi samarbeider med NTNU, STi og VT om et program der 
målet vårt er at ministeren skal forstå studentenes behov og viktigheten av at campuser holdes 
åpne. 
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Status Merkevareprosjektet  
Prosjektet er i rute og det har vært en grundig prosess med involvering fra alle enheter. Både 
prosjektgruppe og arbeidsgrupper er deltagende i prosjektet. Det er viktig at vi skal ha en 
overordnet merkevare, være tydelig og enhetlig i våre forretningsområder. Dagens merkevare 
og konsepter i Sit har en manglende helhet og systematisk tilnærming. Vi arbeider derfor nå 
med å få denne strukturen på plass. Bennett reklamebyrå gikk av med seieren i pitche-
konkurransen og vil bistå oss videre med implementeringen av rebrandingen. Styret vil få 
anledning til å diskutere merkevaren Sit som strategisk tema i neste styremøte. 

Status mediesaker 
I perioden 7. januar til og med 16. februar har Sit blitt nevnt 23 ganger i media. Fordelt på 10 
ganger i student og universitetsaviser, 9 ganger i lokalmedia og 4 ganger i nasjonale 
mediekanaler. Innholdet i sakene speiler for det meste virksomhetsområdene i Sit rundt tema 
pandemi. 

Status IME prosjektet (In my experience)  
Den 12. februar arrangerte vi et webinar om studenter og livskvalitet. Forsknings- og høyere 
utdanningsminister Henrik Asheim åpnet webinaret, og det var mer enn 200 deltakere fra hele 
landet. Vi samarbeider med forskere og samskipnader på tvers av byer, og det blir knyttet 
forskning til prosjektet på både master- og doktorgradsnivå. 

Utover våren vil vi arrangerer flere workshoper med mange ulike aktører som skal hjelpe oss 
å forstå alle historiene som kommer inn. Basert på det vi finner ut, skal vi sette i gang og teste 
ut treffsikre forebyggende tiltak som skaper god livskvalitet for studenter.  

Gjennomfører SHoT-tilleggsundersøkelse i 2021 
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse gjennomfører i 2021 en tilleggsundersøkelse ett år 
før hovedundersøkelsen i 2022. Undersøkelsen sendes ut til studentene 1. mars, og vil gå over 
en periode på tre uker. Formålet er å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon 
har vært det siste året. Det vil være en kortere undersøkelse enn vanlig med et utvalg av 
temaer som også fanger opp forhold knyttet til koronapandemien. Undersøkelsen 
gjennomføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra samskipnadene SiO og Sit. 

2. Sit Bolig 
 
2.1 . Prosjekter 
 
Moholt Alle 
Prosjektet er godt i gang. Eneboligen i Moholt alle 9 er revet, og grunnarbeider er igangsatt. 
En del tilbakemeldinger fra studenter knyttet til støy som følge av at mange har 
hjemmestudier. Ekstraordinær støy varsles. For beboere i byggene som er direkte 
omfattet/berørt av arbeidene er det foretatt husleiereduksjon som et kompenserende tiltak.  
 
Røverdalen 
Utarbeidelse av anbudsdokumenter i gang. Sendes ut som en offentlig anskaffelse ila våren. 
Oppstart bygging er estimert til oktober 2021.  
 
Herman krags veg leiligheter 
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Siste byggetrinn (tun 4) er i gang. De to første tunene er tatt i bruk. Tun 3 overtas til påske, og 
er allerede utleid.  
 
Herman Krags veg – tak/vindu 
Prosjektet er godt i gang, og fremdriften opprettholdes med estimert sluttidspunkt desember 
2021. Noen utfordringer knyttet til covid-19, men forsinkelse tatt inn igjen. 
 
Klostergata 56 
Jobbes med å se på løsninger for finansiering, da utfordringene mtp grunn/fundamentering og 
reguleringsplan fremdeles er uløst. Det er god dialog med Trondheim kommune knyttet til 
planarbeidet, men vi forventer en reduksjon i antall HE som følge av innspill fra naboer. 
 
Nardovegen 12-14 
NCC har trukket seg fra konkurransen, pga økt oppdragsmengde i Trondheim. Dette er 
beklagelig, men forståelig. De to siste teamene vil levere forprosjekt 19. mars. Gjennomført 
miljøkartlegging av byggene, samt at det gjennomføres en gjenbruksanalyse. 
 
Sundebygget 
God fremdrift på byggeplassen, og det jobbes med å se på endringer som optimaliserer driften 
av bygget. 
 
Helgasetr 
Noe større utfordringer enn forventet knyttet til pågående forurensing i grunnen. Entreprenør, 
kommunen og Statsbygg har funnet gode løsninger, men det vil medføre en kostnadsøkning. 
Endelig konsekvens ikke avklart. God prosess i gang med brukermedvirkning for å få på plass 
optimale løsninger for både idrett og kafe. 
 
2.2. Andre aktiviteter 
 
Beredskap Pandemi 
Samarbeidet med Trondheim kommune knyttet til smitte blant beboere hos oss fungerer 
fortsatt veldig bra. Vi har ikke hatt noen nye tilfeller som vi er kjent med i Ålesund eller 
Gjøvik. 
 
Vi er i dialog med Trondheim kommune for utarbeidelse av en veileder for studenter som bor 
i kollektiv. Spesielt med tanke på hvordan man forholder seg til antall nærkontakter når et 
kollektiv vurderes som en husstand. 
 
Bomiljø har gjennomført aktiviteter utendørs som gåturer og grilling. Dette er sosiale tiltak 
som er meget godt mottatt av studentene.  
 
Nasjonale og lokale krav og retningslinjer følges opp løpende og driften tilpasses deretter. 
 
Boligutleie 
Vi har fortsatt høyt belegg på våre boliger. På grunn av innreiserestriksjoner er det ca. 30-40 
internasjonale studenter som har kontrakt, men ikke flyttet inn.  
 
Bomiljøarbeid 
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Loftet er åpnet som lesesal på dagtid og aktivitetshus på kveldstid. Smittevernstiltak inkludert 
antallsbegrensning fungerer bra.  
 
3. Sit Kafe 

Personal 
Fortsatt er mange ansatte i Sit Kafe permitterte, men flere ansatte er tatt tilbake i arbeid i takt 
med økt aktivitet. Det er gjennomført drøftingsmøter med NTL relatert til den fortsatt 
pågående pandemien og behov for videreføring av permitteringer. 
 
Drift 
Som følge av ny smittebølge ble campus i Trondheim stengt, og aktiviteten ved de åpne 
enhetene ble sterkt redusert. Nå er det drift på følgende steder: Sit Kafe Ålesund, Sit Kafe 
Gjøvik, Sit Kafe Hangaren, Cafe-sito Stripa, Sit Catering, Rápido Gløshaugen og Rápido 
Dragvoll. Vi er fysisk til stede og observerer aktiviteten ved de ulike campus slik at vi øker 
bemanningen eller åpner nye avdelinger når dette er nødvendig.  
 
Sit Kafe følger opp nye pålegg og retningslinjer fra myndighetene fortløpende gjennom lokal 
beredskapsgruppe og ledelsen jobber løpende med risikovurderinger og tiltak. 
 
Anbud for drift av kantine, kaffebar og studentkro ved BI Trondheim er utarbeidet og ble 
innlevert 26. februar.  
 
Prosjekter 
Trust Meal-enhet i Oppredningen er under produksjon. Det er sendt søknad om plassering av 
Trust Meal-enheter ved Tyholt og Adolf Øyen-bygget. 
 
Stilken (vegetar- og plantebasert pop up-konsept) er under bygging og blir levert til 
Trondheim i løpet av mars/april.  Søknad om tillatelse for å stå på Realfagsbygget er under 
behandling hos NTNU Eiendom. Vi jobber med en opplæringsplan sammen med Mat fra 
Hagen (www.matfrahagen.no) for ansatte i Sit Kafe som skal jobbe med konseptet Stilken. 
Kommunikasjonsplan for lansering er under arbeid. 
 
Vi har startet forarbeidet for å få på plass et nytt tilbud ved Kjøkkenbordet på Moholt. 
 
Markedsaktiviteter  
I andre halvdel av februar lanseres APP for betalingsløsning og selvbetjening i Sit Kafe. 
Løsningen testes i første omgang på Trust Meal Idrettsbygget, og tas så i bruk på de øvrige 
Trust Meal-enhetene før løsningen introduseres i andre serveringskonsept. 
  
Vi har over en lengre periode hatt et godt samarbeid med Tine for å utvikle konsepter for 
vekst i Sit Kafe. Et konkret konsept under utarbeiding er å tilby nettbasert kurs i matlaging til 
studenter. Her vil studentene kunne lage mat på direkten med veiledning av en kokk fra 
kokkelandslaget. Tiltaket er like mye et sosialt tiltak som opplæring i matlaging.  
 
Noen highlights: 

• Kanelbolleonsdag er tilbake! – vinn kanelboller. 

http://www.matfrahagen.no/
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• Hilsen på valentinsdagen – vinn gavekort fra Sit Kafe.  
• Glede – https://www.glede.app ble raskt en suksess 
• Videoproduksjon miljøtiltak i Kafe. Vi skal kommunisere hvilke miljøtiltak som 

gjøres i Kafe og har startet arbeidet med dette.  
 

4. Sit idrett og trening 
 
Personal  
I Trondheim er det ansatt ny senterleder som skal ha ansvar for resepsjonister og kundemottak 
i bemannede sentre.  
 
I begynnelsen av februar startet vår nye innholdsprodusent på idrett og trening. 
Vedkommende er student og har erfaring både fra sosiale medier og treningsbransjen. 
Innholdsprodusenten skal produsere innhold for Sit idrett sine sosiale medier.  
 
Drift  
Nasjonale koronatiltak gjør at vi fremdeles har reduserte antall trenende i våre lokaler og 
redusert antall deltakere på alle våre gruppeaktiviteter. Alle våre bemannede og ubemannede 
treningssentre er nå åpne med forsterket bemanning for å ivareta smittevern. I en kort periode 
på 5 dager i februar ble all treningsaktivitet for medlemmer på 20 år og eldre stengt ned, men 
vi har hatt tilbud til medlemmer i aldersgruppen til og med 19 år.  
 
Arealene på Dragvoll er stilt til rådighet for Trondheim kommune for gjennomføring av 
massevaksinasjon. Erstatningsareal for studentidretten er sikret i Trondheim spektrum. Det er 
usikkert når massevaksinasjon i lokalene på Dragvoll vil starte. Vi har fått tilbakemelding om 
at dette tidligst kan starte etter påske. 
 
Prosjekter 
En prototype av treningsrigg som gjør at vi kan ha utetimer og lavterskel aktivitet utendørs er 
under uttesting i Dødens dal. Samme type rigg vurderes kjøpt inn til Gjøvik for å ha et bredere 
tilbud der. Riggene kan sannsynligvis finansieres som nærmiljøanlegg, noe som betyr at vi 
kan få dekket inntil 50 % av kostnadene. 
 
Det er startet et arbeid med å utvikle konsepter og synliggjøre tverrfaglige muligheter ved 
Helgasetr. 
 
Markedsaktiviteter 
I starten av februar arrangerte vi 3 typer yogakurs; nybegynnerkurs Sivananda yoga, 
Yoga4Stress og YogaBasics. Kursene ble markedsført bredt både i sosiale medier og ved 
hjelp av annonsering, og alle kursene ble raskt fullbooket. 
  
Rundt 90% av medlemsmassen vår er i aldersgruppen 20+ og under nedstengingen ble det 
derfor viktig å ha et aktivitetstilbud for alle medlemmer. Våre digitale hjemmetreningsøkter 
ble markedsført, og det ble tilbudt aktiviteter og gruppetimer utendørs til alle medlemmer. 
Blant annet hadde leder for Sit Idrett introkurs i skøyteteknikk som ble meget populært. 

https://www.glede.app/
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Andre aktiviteter som ble gjennomført er akeintervall, skikurs, sirkeltrening, tabata, joggetur 
og gåtur. Utendørsaktivitetene videreføres også etter gjenåpningen av sentrene. 
 
 
5. Sit Velferd  
 
5.1. Sit Barn 
 
Dekningsgrad og bemanning 
Barnehagene i Trondheim har redusert åpningstid ut februar. Vikarsituasjonen er i ferd med å 
bedres, og så lenge det ikke skjer store endringer i smittesituasjonen så vil barnehagene gå 
tilbake til normal åpningstid fra 1. mars. 

Barn har hatt et tett samarbeid med kommunikasjonsavdelingen i forbindelse med 
markedsføring av barnehageplasser. Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars både i 
Gjøvik og Trondheim. Vi skal ha et evalueringsmøte 19. mars og samtidig legge en plan for 
videre markedsføring av eventuelle ledige plasser etter hovedopptaket. 

Lederteamet i Barn har jobbet med scenariotenkning i forhold til det å fylle opp 
barnehageplassene. Det er gjennomført en ROS analyse for å identifisere tiltak som reduserer 
sannsynlighet og/eller konsekvens av at barnehagene har ledige plasser ved kommunenes 
telledatoer. 

Smittesituasjonen 
En ansatt ved Dragvoll barnehage fikk påvist covid-19. Smittekilde ukjent. En 
småbarnsavdeling med 15 barn og 5 ansatte ble satt i karantene. I tillegg måtte 8 ansatte teste 
seg, men ble ikke satt i karantene. Alle har testet negativt i ettertid og avdelingen åpnet igjen 
17. februar. 

Soppen barnehage har hatt tilsyn på smittevern fra Miljøenheten i Gjøvik kommune 27.01.21. 
Rapport mottatt 08.02.21 med ett avvik på at det ikke var gjennomført ROS analyse på vask 
av leker. Sit Barn var uenig i avviket da dette ikke er hjemlet i noen forskrift eller veileder. 
Etter dialog med Miljøenheten er avviket trukket tilbake. 

Ledergruppa i Barn har utarbeidet en handlingsplan for en eventuell Lock Down og full 
stenging av barnehagene. Et viktig element i planen er hvordan ivareta spesielt sårbare barn 
og familier ved en nedstengning av samfunnet. Handlingsplanen er presentert for tillitsvalgte 
og verneombud og ligger tilgjengelig for alle ansatte. 

Lederteamet i barnehagene i Trondheim har fremdeles rullerende hjemmekontor med faste par 
som er på jobb eller har hjemmekontor. På den måten sikrer vi, ved smitte i barnehagen, 
stedlig ledelse i den delen av virksomheten som har en tilnærmet normal drift, samtidig som 
vi sikrer at ikke hele lederteamet havner i karantene samtidig. 

Annet 
Alle barnehagene jobber med kompetanseheving gjennom REKOM (Regional ordning for 
barnehagebasert kompetanseutvikling). Barnehageleder har bidratt for REKOM Innherred, på 



Styret i Sit 
Styresak O 09 / 2021  05. mars 2021 
 

Adm dir orientering  Side 7 
 

oppdrag for DMMH, om egen masteroppgave (hvordan styrere motiverer sine ansatte til 
barnehagebasert kompetanseutvikling). 

Sit Barn har startet samarbeid med IT angående våre systemer for opptak, fakturering og 
foreldrenett. Vi ønsker å få på plass nye system innen 1. august.  

 
5.2. Sit Råd 
 
Samtaletilbud 
Det fysiske samtaletilbudet i Trondheim har vært åpent og stengt i takt med smittesituasjonen. 
Per nå kan studentene velge mellom fysiske samtaler på campus, telefon/videosamtale eller 
«walk and talk» (fysisk gåtur ute med rådgiver/helsesykepleier) hvor vi også samarbeider vi 
med Sit Bolig, studentprest og studenthumanist om tilbudet. 

Det er stor etterspørsel etter samtaler, særlig i Trondheim der samtaler bookes straks de legges 
ut. Mange studenter som vi har hatt kontakt med tidligere tar kontakt for nye samtaler. De 
trenger motivasjon og påfyll. Langt flere gutter enn tidligere benytter nå samtaletilbudet. 

Mestringskurs 
Er godt i gang, og god påmelding av studenter. Vi tilbyr både fysiske og digitale kurs. De 
digitale kursene markedsføres i alle tre byer. Vi er i gang med kurs for internasjonale 
studenter. 
Institutter og fakultet bestiller kurs for sine studenter. Vi har gjort avtaler med fra Fakultet for 
medisin og helsefag, Institutt for pedagogikk og livslang læring og Handelshøyskolen om å 
holde kurs og samlinger for studenter ved disse enhetene.  

Videre er vi invitert på to institutt/fakultet for å fortelle om velferdstilbudene Sit 
(samtaletilbud, mestringskurs, psykososial) og gi tips og råd om hvordan ha en god samtale 
med studenter som tar kontakt. 

Spesielt det som går på struktur, tidsplanlegging og studieteknikk er etterspurt. 

Foreningskurs og andre kurs til frivilligheten 
Vi har holdt bestillingskurs. Ny rådgiver tiltrådte 1. februar og er i gang med å sette opp 
vårens kurstilbud for frivilligheten.  

Vi har som alltid god pågang fra foreninger som bestiller kurs for sin forening. 

Helsestasjon seksuell helse 
Tilbudet er opp og går i alle byer, og vi ivaretar til enhver tid gjeldende smittevernregler. Det 
kan ved behov videreføres digitalt dersom smittesituasjonen ikke tillater fysiske 
konsultasjoner. 
 
Lykkepromille 
Ny prosjektleder var på plass i Trondheim 1. januar – og sammen med prosjektleder på 
Gjøvik er de godt i gang med årets nasjonale fadderseminar, lokale kurs, samt etablere og 
vedlikeholde gode nettverk 
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Annet 
Sit Råd har hovedansvaret for bemanning og drift av Studentsenteret på Gløshaugen. 
Rådgiver benytter 40 % av stilingen sin til å følge opp studentverter og bidra til gode tiltak 

Samtaletelefonen (tidligere Grubletelefonen) og vekketjenesten; Få en god start på dagen! er 
fortsatt i drift. Vi ringer, spør hvordan studenten har det og hvilke planer de har for dagen. 
Studenten kan velge vekking innenfor tidsrommet 7.30 og 9.00.  Samtaletelefonen er lite 
brukt. 
 
 
5.3. Sit Psykososial helsetjeneste  
 
Ny leder 
Kristin Wall tiltrådte som ny leder for psykososial helsetjeneste 15. februar. 
 
Konsultasjoner 
Hovedregelen er at alle konsultasjoner settes opp digitalt, men vi har åpnet opp for fysiske 
samtaler der terapeut vurderer det som nødvendig ut fra en faglig vurdering av den enkelte 
students behov. 
På ventelista sto det per 31. januar 134 studenter. Det er 35 flere enn tilsvarende måned i 
2020, men 53 færre enn forrige måned. 
 
Ventetid 
Ventetid på registreringssamtale er på 7 dager – hvilket er drøyt 4 uker mindre enn i fjor. 
Ventetid før oppstart behandling er i dette månedsskiftet 3 måneder og 20 dager. Det er 5 
dager kortere enn forrige måned. 
 
Kapasitet og likeverdige tilbud 
Vi jobber videre med tiltak for å øke behandlerkapasiteten innenfor våre gitte rammer, blant 
annet ved kjøp av tjenester fra private, samt rekruttering av en ny terapeut Trondheim. Vi har 
utvidet tilbudet vårt med et digitalt gruppeterapitilbud som nå er i gang. Vi gjør noen grep for 
å skape et likeverdig psykososialt helsetilbud i alle de tre byene; 

• Ansvaret for det psykososiale helsetilbudet i Gjøvik og Ålesund som tidligere var 
koordinert fra Sit råd, er nå lagt til leder for psykosial helsetjeneste 

• Prioriteringsveileder fra Trondheim, med de rammer den gir, er gjort gjeldende også 
for tilbudene i Ålesund og Gjøvik 

• Digital gruppeterapi fra Trondheim er gjort tilgjengelig for studenter i alle tre byer 
Psykologtilbudet i Gjøvik og Ålesund har stor pågang.  

• Vi er godt i gang med å se på måter å finansiere en økning av ressurser til det 
psykososiale tilbudet i både Ålesund og Gjøvik 
 

Vedrørende siste kulepunkt har vi en stor utfordring vedrørende tilgang til nok 
kontorer/samtalerom på Campus som en økning i aktiviteten vil kreve. 
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5.4. Sit Studenthusene, aktivitet og frivillighet i Gjøvik og Ålesund 
 
Felles begge byer 
Pandemien med myndighetenes oppfordring til å unngå sosiale arrangementer er fortsatt en 
avgjørende faktor i at besøket er vesentlig lavere enn tidligere år. De siste dagene har vi 
derimot sett mer aktivitet på campus enn tidligere, samtidig som studentene uttrykker noe mer 
optimisme enn for bare noen uker siden.  
 
Som nevnt i tidligere orienteringer, så sliter foreningslivet med rekruttering. I begge byer har 
frivillighetsprosjektet en uttalt ambisjon om å være tett på og bistå dem i både rekruttering og 
habilitering. Prosjektansatte; Håkon og Angelina, i samarbeid med leder for studenthusene og 
Sit Råd, utarbeider planer for dette og kartlegger foreningene som trenger hjelp og støtte fra 
oss.  
 
Vårt «bålpanneprosjekt», i tett samarbeid med linjeforeningene har vært en suksess. Ved sist 
arrangement i Gjøvik deltok over 60 studenter. Vi ser mange nye fjes og terskelen for å 
oppsøke arrangementene synes å være lav. Dette er type arrangement vi ønsker at 
linjeforeningene selv skal overta på sikt, men hvor vi bidrar inntil videre.  
 
Det planlegges en frivillighetsfilm for å hjelpe studentfrivilligheten i Gjøvik og Ålesund med 
rekrutteringen. Dette er et initiativ fra Sit og utføres i tett dialog med studentorganisasjonene 
og NTNU.  
 
Gjøvik  
Huset har vært ordinært åpent 4 dager i uken 
Studentstyret har gjennomført streamet quiz hver 
torsdag siden slutten av januar, i tillegg til «quiz 
maraton» fra onsdag – fredag. 
 
Det er inngått sponsoravtale med «UKA2021» på 
Gjøvik som går fra 22- 27.02.21. Uka blir i år 
heldigital, sendes fra 2. etg på Huset, og 
arrangeres som et samarbeid mellom Huset, SP 
og VU. UKAs ambisjon er å være et 
samlingspunkt for studenter og en arena der ulike 
foreninger få vist seg frem, i tillegg til Sits 
rådgivere, studentprest og andre relevante 
studenttilbud.  

Videre er det inngått en samarbeidsavtale for 
aktivitet på studenthuset mellom Sit og 
studentforeningen Huset. Denne har vi tro på vil 
bidra til et godt og fruktbart samarbeid i årene 
fremover. 
 
Som tidligere år er Sit medarrangør av fadderuka i Gjøvik. De første intervjuene med 
fadderledere på er unnagjort og vi håper å ha disse på plass i løpet av uke 8. Parallelt jobbes 
det godt med «Bylivsdager» der vi også er samarbeidspartner og sitter i styringsgruppen.  
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Ålesund  
Grunnet pandemien og medfølgende sosiale begrensninger og skjenkestopp, har det i januar 
vært lite aktivitet i Banken. Regelverket knyttet til restriksjoner når det gjelder arrangement, 
førte til at det ikke ble gjennomført aktiviteter som medførte annonsering selv om Banken har 
holdt åpent 4 dager i uka.  
 
Den 9. februar startet Banken Studenthus med mattilbud, blant annet med toast fra kantina på 
menyen. Dette ble godt mottatt blant studentene og etter dialog med lokale myndigheter 
kunne vi også oppheve skjenkestoppen.  
 

Frivillighetsprosjektet “God stemming” har satt i gang aktiviteter som tur til Fjellstua via 
Rundeskue, samt en «Uteaktivitetskalender» til studentorganisasjoner og linjeforeninger i 
Ålesund. Formålet med denne kalenderen var å gi hver forening/organisasjon en uke hver i 
løpet av semesteret hvor de skal arrangere en aktivitet utendørs for resten av studentmassen. 
På denne måten ønsker man å sikre en ukentlig aktivitet for studentmassen i Ålesund. 

 

 

 
Saksbehandler: Audhild Kvam 
 
 
Tilrådning:  
Tatt til orientering 
 
 
 
Trondheim, 26. februar 2021 
 
 
Audhild Kvam 
 


