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Adm. dir. orientering 
 

 
1. Overordnet 

 
Campusprosjektet 
Det jobbes nå med høringsinnspill til kommunen i forbindelse med planforslag for campus, 
område 3, 4 og 5. Høringsfrist er satt til 6. september. Høringsinnspillene baserer seg på 
prinsippene diskutert med styret i mai. I høringsinnspillet for område 3, er det særlig lagt vekt 
på viktigheten av studentenes bruk av Dødens dal. I vår høring vektlegger vi både viktigheten av 
erstatningsarealer i anleggsperioden og at området etter anleggsperioden må forbedres og 
settes i stand til studentidrett. 
 

Arendalsuka 
For første gang deltok adm. dir. på Arendalsuka. Målet var å sette fokus på viktige saker, få 
kompetansepåfyll, samt møte relevante aktører i bransjen. Sammen med styret i 
Samskipnadsrådet satte vi studentenes psykiske helse og studentboligbygging på agendaen, 
både gjennom foredrag (SHoT og Levekårsundersøkelse for studenter), debatter, spørsmål fra 
salen og innlegg i media. 
 
SHoT-undersøkelsen (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse) gjennomføres av 
Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene SiO, Sammen og Sit. Det jobbes nå 
med siste forberedelser av kommunikasjon og budskap knyttet til SHoT undersøkelsen. 
Resultatene fra undersøkelsen kunngjøres 8. september og det vil gå ut en felles pressemelding 
fra partene i undersøkelsen samme dag.  
 
 

Tariff og forhandlinger 
Årets lønnsforhandlinger innenfor Landsoverenskomst for samskipnader er ferdigforhandlet 
både sentralt og lokalt. I årets hovedoppgjør, har det vært forhandlet både på tekst/vilkår i 
avtalen, men også på lønnsramme. I de sentrale forhandlingene ble partene enige om at all 
økonomi i hovedoppgjøret 2022 skal forhandles i frie lokale forhandlinger i de lokale 
virksomhetene. 
De lokale partene NTL Sit, Utdanningsforbundet og Sit har gjennomført lønnsforhandlinger 
innenfor tariffområdet Landsoverenskomst for samskipnader (LOS) og kommet til enighet den 
29. juni.  I årets oppgjør har Sit økt de økonomiske rammene mer enn hva som har vært normen 
i ulike oppgjør i år. Det samlede resultatet for årets forhandlinger fordeles slik: 

• Lønnsglidning og lønnsoverheng er beregnet til 0,6 % 

• Partene har avsatt totalt 1,79 % til oppretting av skjevheter knyttet til lønn. 

• Videre har partene avtalt et generelt lønnstillegg på 2,4 % for alle, hvor 

minimumsbeløp inkludert skjevheter og prosentvis generelt tillegg skal utgjøre 

minimum 15 000,- til alle faste ansatte i 100 % stilling. 

• Resultatet fra lokale forhandlinger har virkning fra 1.4.2022. 



Styret i Sit  

Styresak O 17 / 2022 
  31.08.2022 

 

Adm. dir. orientering  Side 2 

 
Den 12. september er det oppstart for sentrale forhandlinger mellom Virke og 
arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området, hvor bl.a Landsoverenskomst for barnehager er 
inkludert, og som våre barnehager i Sit er knyttet til.  
 
Arbeidet med kulturprosessen pågår fortsatt og vil i høst henge tett sammen med 
strategiarbeidet. I oppsummeringen fra styresamlingen i juni er en samlet prosessplan for 
strategi, kultur og organisasjonsutvikling omtalt. Prosessen om å revidere dagens strategi i må 
ses i sammenheng med implementering av dagens strategi (Sit 2025), det pågående 
kulturarbeidet og utvikling av vår organisasjon. I prosessen planlegges det nå for flere 
aktiviteter hvor bl.a ledersamlinger og Sit-samling med 75-års jubileum er noe av det som 
inngår.   
 
 

Kommunikasjon og marked 
Avdelingen har jobbet med planlegging og forberedelse av åpningsarrangement for 
Sundebygget den 25. august. Programmet for den offisielle åpningen vil bestå av servering, taler 
og underholdning, i tillegg til en eksklusiv omvisning i bygget. I tillegg til åpningsarrangementet 
er det jobbet med markedsføringstiltak for tjenestene som Sit skal tilby i bygget, men også det å 
skape oppmerksomhet ift Sundebygget i sin helhet. Det vil gå ut en felles pressemelding fra hhv. 
Sit, NTNU, Ålesund Kommune og Sunde AS i forbindelse med åpningen.  
 
Studiestart høsten 2022 har vært planlagt og koordinert i en tverrfaglig arbeidsgruppe og ledet 

av KoM-avdelingen. Studiestarten er årets viktigste tid for Sit, blant annet for å bidra til å skape 

et godt studentmottak og velkomst til våre studiebyer, for å komme i kontakt med flest mulig 

nye (og eksisterende) studenter og for å skape kjennskap til at Sit finnes, og at vi er her for 

studentene. Immatrikuleringen hos NTNU var digital og felles for alle 3 byer, og Sit deltok med et 

eget digitalt innslag i den forbindelse.  

I løpet av studiestarten er det mange ulike aktiviteter som gjennomføres, som bl.a 

 Velkomstuke hos Sit bolig og utdeling av materiell til alle nye beboere  

 Stands hos NTNU (Gløshaugen, Dragvoll, Gjøvik, Ålesund),  DMMH 

 Bemanne poster på rebusløp hos NTNU Handelshøyskolen og DMMH 

 Gratis prøvetimer til alle som vil teste Sit trening sitt tilbud 

 Sit råd presenterer Sit gjennom ulike infoforedrag på alle campuser i alle 3 byer 

 Sit-lekene i Gjøvik og i Ålesund 

 Stand hos NTNU på Frivillighetsdagen både i Gjøvik og Ålesund 

 Daglig Lounge på Huset i Gjøvik på ettermiddag/kveld 

 Gratis havregrøtfrokost i alle våre kantiner i uke 35 for å kick-starte semesteret  

 Kommunikasjonskampanje i ulike digitale flater 

 

Det er også gjennomført flere interne kick offs i Sit for våre ansatte. Der får alle informasjon om 

hva som skjer av ulike aktiviteter underveis i studiestarten og vi minner hverandre på at hver 

enkelt Sit-ansatt utgjør en forskjell i hverdagen til studentene. Budskapet på studiestart t-

skjortene er «Hei student! Spør meg om hva som helst» -  

 
 
 

Digitalisering 
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Etter produksjonssetting av DigitSit er hovedfokuset på å ferdigstille funksjonalitet i den nye 
boligløsningen samt kundeløsningen. Dette vil sikre optimal flyt i samspillet mellom leietaker, 
boligutleie og drift/vedlikehold. I tillegg har vi forbedret Mitt Sit appen med tanke på 
betalingsløsningen for Sit Kafe. Det jobbes nå med å få implementert en god struktur på 
innmelding, prioritering og beslutning av digital tjenesteutvikling slik at organisasjonen har en 
forutsigbar og transparent prosess å forholde seg til. I forbindelse med høstens budsjettprosess 
vil det i samarbeid med virksomhetsområdene bli utarbeidet en utviklingsplan for digitale 
tjenester. Denne planen vil da ta inn over seg de strategiske prioriteringene for 2023 samt felles 
tiltak som kan bidra til økt kundetilfredshet, økt medarbeidertilfredshet. og reduserte kostnader 
for Sit. 
 
 

2. Sit Bolig 

Prosjekter 
Moholt Alle 
Første byggetrinn Moholt Alle 1, 3, 5 og 7 er overtatt og utleid. Andre byggetrinn er påbegynt og 
Moholt Alle 2 og 4 blir overtatt i starten av oktober 2022. Saken vedrørende prosjekteringsfeil 
følges opp, ingen avklaring enda.  
 
Klostergata 56 
Entreprenør venter på klarsignal for innhenting av nye priser, denne avventes evt. nye rammer 
ifm. statsbudsjettet. Rammesøknad er sendt inn før sommeren. Prøvepeling for avklaring av 
fundamentering gjennomført i sommer. Prosjektet avventes inntil videre mens det jobbes med å 
se på alternative løsninger for finansiering av prosjektet.   
 
Nardovegen 12-14 
Det jobbes med å svare opp punktene som kom opp i førstegangsbehandlingen av 
reguleringsplanen. En del mer inngripende tiltak må til for å kunne ivareta støy fra 
omkjøringsvegen. Dette medfører muligens en begrenset høring før det kan 2. gangs behandles. 
Planen er fremdeles at reguleringsplanen skal være stadfestet ila 2022.  
 
Helgasetr 
Avslutning av detaljprosjektering pågår. Grunnsteinsnedleggelse 7. juni 2022 ble utsatt, det 
jobbes med ny dato. Statsbygg har kommet til enighet med Backe angående forurensning i 
grunn. Det jobbes fra Statsbygg med krav om erstatning fra forurensende part, Shell/ST1 
(nabotomt). Enigheten inneholder også ny dato for oppstart prøvedrift (ferdigstillelse) 
01.03.2024, med fortsatt brukstakelse for Sit til semesterstart høst 2024. 
 
Bydelsbasseng Moholt 
Første skisser og forslag er ferdig utarbeidet. Det er planlagt innspill fra brukerorganisasjoner i 
Trondheim kommune i slutten av august for bassengdelen. Det gjenstår bearbeiding av 
programmerte arealer og kalkulering.   
 
Sundebygget 
Etter overtakelsen av bygget følger prosjektledelsen opp byggherreleveranser og mangellisten 
fra overtakelsen da det gjenstår en del detaljer før vi anser prosjektet som komplett. Bygget har 
offisiell åpning torsdag 25.08.22, men arealene som er klare er allerede blitt tatt i bruk. Det er 
meldt inn noen forsinkelser på møblering, men det aller meste vil være på plass i løpet av 
august.  
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Røverdalen 
Ref. tidligere styresak avventes videre anbudsprosess til høsten. 
 
Nybygg Kallerud 
Gjennomført konkurranse for valg av samspillsentreprenør. Tre entreprenører ga gode tilbud, og 
det var reel konkurranse. Evaluering og tildeling vil skje ila. august 2022.  
Oppstart samspill avventes til statsbudsjett for 2023. Dette gjøres for å slippe å endre prosjektet 
to ganger ved en eventuelt økt ramme. 
 
Flerfunksjonsbygg Gjøvik 
Mulighetsstudien er gjennomført og overlevert Sit. Studien konkluderer med at beste plassering 
av et sånt bygg vil være på Sits tomter i Berghusvegen. Studien er nå til intern behandling i Sit, 
NTNU og studentfrivilligheten, før videre behandling i styret.  
 
Magnus den Godes gate 2 
Rehabiliteringsprosjektet er i rute og klart for innflytting 30. september. 

 
 
Andre aktiviteter 
Individuell strømmåling 
Sit har mottatt varsel om vedtak fra Reguleringsmyndigheten (RME) i saken vedrørende 
individuell strømmåling i Moholt alle 1-28. Tensio TS har krevd at det installeres én måler pr 
hybel i de oppgraderte studentboligene, noe Sit har klaget på til RME. RME har brukt over ett år 
på å behandle saken, og har nå varslet at de vil gi Tensio TS medhold i sitt krav om individuell 
måling. Sit har benyttet seg av muligheten til å uttale seg før endelig vedtak. Endelig vedtak 
forventes å foreligge i september. Saken er prinsipielt viktig for Sit og studentsamskipnadene, 
da den vil kunne danne nasjonal presedens for all fremtidig studentboligbygging. Det er stor 
interesse rundt saken, og det forventes mediesaker knyttet til det. 

 
Mediehenvendelser 
Det har vært svært mange mediehenvendelser i løpet av sommeren sammenlignet med tidligere 
år. De er i hovedsak interessert i søkertall og vårt syn på om hvorvidt det er boligmangel. Vi har 
hatt ca. 20 henvendelser, fra Adressa (flere henvendelser), Nidaros, Trønder-Avisa, Khrono, 
Universitetsavisa, NRK (flere ganger og flere avdelinger), TV2, Aftenposten, VG og Oppland 
Arbeiderblad. I tillegg har det vært en sak i Under Dusken knyttet til en «kikker – episode» på 
studentboligene i Frode Rinnans veg i fjor høst. 
 
Boligutleie 
Når det gjelder utleiegraden var vi helt fulle i juli og starten av august, men har nå fått inn noen 
oppsigelser, slik at det p.t ligger ute i underkant av 50 boliger ledig fra og med slutten av 
september/oktober. Herunder ligger også hybler i Magnus den Godes gate, som blir klarstilt for 
utleie i slutten av september, etter å ha blitt renovert. Vi er i dialog med NTNU om de ønsker 
boligene vi har fått ledig med tanke på å tilby flere boliger til internasjonale studenter. Vi 
opplever at utleiegraden om sommermånedene er høyere enn tidligere, når studentene selv 
velger boliger med tidlig kontraktstart. Vi mener dette skyldes den nye løsningen.  
 
Det har vært knyttet spenning til hvordan det nye bookingsystemet skulle fungere, og om det 
skulle oppstå situasjoner vi ikke hadde klart å forutse. Etter at hoved-innflyttingen nå er 
overstått er konklusjonen at det har gått veldig bra, selv om vi har opplevd noen utfordringer 
underveis.  
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Løsningen skal nå evalueres internt. Det er samlet inn tilbakemeldinger fra ansatte i Sit Bolig og 
studenter på hvordan de har opplevd systemet og hva som bør videreutvikles for at studenten 
skal få en enda smidigere løsning.  
 
 
Semesterstart 
Sit Bolig hadde utvidet åpningstid i Trondheim fra onsdag 10. august til og med søndag 14. august. 
Åpningstidene var kl. 08.00 til 20.00 på ukedager, og kl. 10.00 til 16.00 lørdag og søndag. I løpet av 
disse dagene flyttet ca. 2000 nye studenter inn i våre boliger. Som tidligere år hadde vi også i år 
telt utenfor våre lokaler på Moholt. I tillegg til nøkler fikk studentene informasjon om bolig og Sit 
sine andre tilbud. Sit Trening var til stede med egen stand. Det ble servert gratis kaffe, vafler og 
popcorn. Det er faste ansatte som stiller opp litt ekstra, i tillegg til flere studentmedarbeidere. 
Her var flere sommervikarer (både renhold/drift/utleie) som bidro med renhold, kjøring av 
bagasje og studenter til de ulike studentbyene og mange fikk hjelp da de hadde spørsmål rundt 
boligen. Tilbakemeldinger fra studenter og foreldre viser at de setter stor pris på måten de blir 
mottatt under innflyttingsuka. Vi foretar når en evaluering for å bedre tilbudet ytterligere til 
neste år. 
 
Tak over hodet 
Også i år er det tilbud om «Tak over hodet» for studenter som ikke har funnet se et sted å bo til 
semesterstart. Dette er en ordning i regi av Study Trondheim hvor Sit er en av aktørene. Både 
Scandic Lerkendal og Trondheim Vandrerhjem melder om moderat pågang foreløpig, og ledig 
kapasitet. 
 

Møllenberg 
Etter fjorårets utfordringer knyttet til feststøy på Møllenberg i forbindelse med fadderuka, har vi 
sammen med andre aktører deltatt i et samarbeid i regi av Trondheim kommune for å forebygge 
lignende tilstander fremover. Det har i løpet av året vært gjennomført flere møter og iverksatt 
ulike tiltak. Vi deltok med et innlegg på pressemøte på Møllenberg 12. august og vi vil også være 
til stede med stand under Møllenbergdagen 27. august. Vi følger spesielt opp våre egne 
leietakere på Møllenberg og Rosenborg med informasjon og økt vektertjeneste. Så langt har vi 
ikke fått meldinger om brudd på stilletider i våre boliger. 

 
 
 

3. Sit Kafe 

Drift 
I mai og juni har det vært stor aktivitet på konferanser og kursvirksomhet slik at omsetningen 
ble godt foran budsjett. I sommer har følgende avdelinger holdt åpent: Sit Kafe Hangaren, Rapido 
Gløshaugen, Rapido Dragvoll (bortsett fra 3 uker i juli) og Krus. 
Pr. juli er resultatet for Sit Kafe 478 000,- foran budsjett til tross for at vi startet året med 
koronastengte avdelinger. 
 
Det er gjennomført lederforum i Sit Kafe med fokus på strategi og utøvelse av lederskap. Mind 
deltok som fasilitator, og tema var hvordan lederne skal ta mer ansvar og utøve ledelse. 
 
To av våre kafesjefer har sagt opp sine stillinger og det er gjennomført en prosess med 
ansettelse av nye ledere. Nye ledere er nå ansatt og vil starte opp i løpet av høsten. 
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Strategi 
Strategiarbeidet er gjennomført og tas ut i drift med utarbeidelse av tiltak som skal bidra til å 
oppfylle strategien.  
 
 

Markedsaktiviteter  
I eksamensperioden ble det gjennomført en kampanje med gratis havregrøt til frokost. Dette ble 
en stor suksess, og det ble delt ut over 32 000 porsjoner gratis havregrøt til studentene. 
 
Kampanjeplan for høsten er utarbeidet.  
 
Det jobbes med utvikling av ny nettside for Sit Kafe på Sit.no. 
 
Vi har prøvelansert en kommunikasjonskampanje som skal synliggjøre bærekraftstiltak i Sit 
Kafe, og bidra til å redusere bruk av engangsutstyr i kantinene. Kampanjen heter helter av stål 
og er en del av et overordnet kommunikasjonskonsept, PROSJEKT MINUS i Sit. 
 
Personasundersøkelsen for Kafe er ferdigstilt.  
 

 

4. Sit Trening 

Personal  
I juni og juli har Sit Trening Trondheim hatt en sykemelding på drift i 100%. Arbeidsoppgaver har 
blitt løst internt hos Sit Trening. En ansatt er ute i 80% foreldrepermisjon, dette er dekket med 
vikar. Fra august har vi en ansatt ute i 100% foreldrepermisjon, denne er dekket av en vikar.  
 
 
Gjennom sommeren har vi lyst ut en 3-årig prosjektstilling, hvorhovedformålet med prosjektet 
er å engasjere flere av de studentene som ikke oppfyller helsedirektoratets 
anbefalinger ift. fysisk aktivitet, og sliter med psykiske plager og ensomhet. Vedkommende skal 
bidra til at disse studentene opplever mestring og aktivitetsglede. Den nye ansatte vil starte i 
prosjektstillingen 1. september. 
 

 
Drift  
Frem til 2021 hadde vi hel og halvårs medlemskap, noe som resulterte i at vi mistet alle 
medlemmene 10. aug i 2021. 31. aug 2021 hadde vi ca. 9 000 medlemmer. 19. august 2022 har vi ca. 
15 300 medlemmer, noe vi opplever som har svært gode medlemstall.  
 
I Gjøvik har avdelingen startet prosess med å se på ett midlertidige treningsareal hos Mustad 
eiendom på Kallerud. Arealene vi har sett på sammen med NTNU er en industrihall som må 
oppgraderes med blant annet ventilasjon og garderobefasiliteter.  

 
 
Markedsaktiviteter 
 
Sundebygget – markedsføring og åpningsarrangement 
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Sundebygget er ferdigstilt og mandag 15. august åpnet vi vårt helt nye treningssenter. Dette har 
blitt markedsført både på nettsiden, i sosiale medier og på SMS til våre eksisterende 
medlemmer. I tillegg skal det i forbindelse med åpningen tas nye bilder og filmer som skal 
brukes til å promotere markedsføringstilbud.  
  
Studiestart 
Studiestarten er i gang for fullt. Vi har gjennomført en digital salgskampanje som både bygget 
kjennskap til Sit og vårt treningstilbud, og bistod med økt salg av medlemskap. I tillegg digital 
markedsføring, stod Sit Trening  på stander på alle campus igjennom hele fadderuken. 
  
 

 
 

5. Sit Velferd  

I regi av Samskipnadsrådet sin faggruppe for helse, inviterte Sit alle Samskipnadene i Norge 

med deres helseledere til et helseledermøte 18.-19. august. 13 av landets 14 

Studentsamskipnader deltok. Et svært vellykket møte hvor hovedfokuset var å styrke relasjoner 

og samarbeid på tvers, erfaringsdeling, samt en overordnet gjennomgang av alle prosjekter som 

mottar støtte gjennom tilskuddsordningen Studenter – psykisk helse og rusmiddelbruk – 

Helsedirektoratet 

 

 

5.1.         Sit Psykisk helsetjeneste  

 januar Februar mars april mai juni juli 

Antall nyhenvendelser  145 144 

 

213 

 

100 

 

109 

 

57 

 

25 

 

Antall konsultasjoner 

ved Psykisk 

helsetjeneste    

(inkl. konsultasjoner fra 

eksterne i parentes) 

716 (116) 687 (104) 881 (113) 672 (202) 679(61) 548(105) 180 

(mangler 

tall på 

konsultasjo

ner fra 

eksterne) 

Annet pasientarbeid                                                                          

(telefonkontakt, 

rapporter/epikriser 

mm) 

 

1142 1009 1165 662 660 711 404 

Antall ikke møtt                                                                            45 29 35 26 31 31 6 

Antall på venteliste 

siste dag i mnd. 

248 269 201 200 183 141 147 

https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/studenter--psykisk-helse-og-rusmiddelbruk
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Ventetida går noe opp igjen pga ferietid. Alle de som nå står øverst på ventelista og har ventet 

mer enn 5 måneder har i juni fått beskjed om at de kan få rask hjelp dersom de har anledning til 

å ta imot tilbud i sommer. 

 

I juni tok vi i bruk en ny måte for studentene å henvende seg til tjenesten, i form av et digitalt 

skjema. Erfaringene har hittil (per 12.8) vært: 

 Den nye henvendelsesmetodikken gjør at adskillig flere tar kontakt med oss enn tidligere. 

Tallet som vises i tabellen gjenspeiler kun de som får tilbud om en behovssamtale hos oss, 

ikke alle de som har fylt ut henvendelsesskjemaet. Bare i juli har flere enn 80 studenter fylt 

ut vårt digitale henvendelsesskjema på nettsida.  

 Hvert skjema vurderes av oss og alle studenter får svar på SMS innen en uke etter at de har 

henvendt seg. Svarene prøver vi å gjøre så nyanserte som mulig slik at alle som henvender 

seg får råd om hvor de kan få riktig og god hjelp selv om de ikke får et tilbud hos oss. Vi har 

vært i kontakt med Statsforvalteren for å sjekke at svar og info vi sender på SMS ikke er i 

strid med personvernlovgivningen. Vi håper at økningen i antall henvendelser på digitalt 

skjema vs. tidligere gjør at vi oppleves å være mer tilgjengelig for studentene selv om ikke 

alle får et tilbud hos oss. Vi er spente på å se hvordan dette vil slå ut i undersøkelse blant 

studentene når den nye henvendelsesformen blir kjent.   

 Vi opplever at informasjonen som studentene gir i det digitale skjemaet er god og nyansert 

og gir oss et godt bilde av den enkeltes plager slik at vi lettere raskt kan vurdere om vi er 

riktig hjelpeinstans.  

 Dessverre er ikke integrasjonen mellom det digitale skjemaet og vårt journalsystem helt på 

plass enda slik at det blir noe mer manuelt arbeid enn vi hadde regnet med, men dette 

jobber vi med å finne en løsning på sammen med leverandøren. 

 Helsesykepleier i Sit Råd deltar på inntaksmøtene en gang pr. uke og hjelper oss med å 

vurdere henvendelsene slik at vi i enda større grad kan gi studentene riktige råd om hvor de 

kan henvende seg dersom ikke vi i Sit Psykisk helsetjeneste er riktig sted for den enkelte, 

Lengst ventetid på 

behandling siste dag i 

mnd. 

5 

måneder, 

2 dager 

5 måneder 5 

måneder, 

10 dager 

5 

måneder, 

6 dager 

4 

måneder, 

10 dager 

5 

måneder, 

17 dager 

6 måneder 

Antall som har ventet  

 Over 6 måneder 

 Over 5 mnd. 

 Mellom 4 og 5 mnd. 

 Mellom 3 og 4 

måneder 

 Mellom 2 og 3 

måneder 

 

 0 

 1 

 47 

 88 

 55 

 

 0 

 2 

 108 

 61 

 12 

 

 0 

 3 

 23 

 15 

 65 

 

 0 

 1 

 4 

 61 

 47 

 

 0 

 0 

 12 

 70 

 49 

 

 0 

 2 

 36 

 36 

 28 

 

 

 1 

 37 

 29 

 33 

 20 

Ventetid på 

kartleggingssamtaler 

siste dag i mnd. 

3 uker og 

2 dager 

3 uker 4 uker og 

5 dager 

3 uker 1 uke 0 uker 0 uker 
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dette gir oss god innsikt i Sit Råds arbeid og motsatt. Vi tror at dette både på kort og lang 

sikt vil kunne gjøre at de to avdelingene i samarbeid kan få gitt hjelp til enda flere studenter. 

 

 
 

5.2. Sit Barn 

Vi ligger godt an med opptaket og oppfylling av barnehageplassene frem mot telledato 15. 
desember. Dekningsgraden er omtrent som på samme tid i fjor. Vi fortsetter å markedsføre oss 
og får daglige henvendelser.  
 
Mange gode tilbakemeldinger fra ansatte i Sit barn etter gjennomføringene av Kick-off i Gjøvik 
og Trondheim. 
 
Endringer i barnehageloven som medfører krav om at barnehagene skal være egne rettssubjekt 
trer i kraft 01.01.23. Vi skal bruke høsten til å forberede dette rent teknisk, men også knytte 
strategiarbeidet vårt opp mot denne endringen og finne ut hva det egentlig betyr for 
barnehagene og hva det medfører rent praktisk å skille ut hver enkelt barnehage som et eget 
AS. 
 

5.3. Sit Råd 

Etter en rolig sommer er det nå hektiske dager som vanlig ved semesterstart: Mange møter med 

nye studenter hvor alle i Råd bidrar for å få det til å gå opp. Veldig gode tilbakemeldinger på 

infoforedrag, fadderkurs og motivasjonsforedrag. 

 

Vi prioriterer studentmøtene de første ukene. Samtidig er samtaletilbudet, samtaletelefonen, 

helsestasjonen og foreningskursene i gang. Mestringskursene har oppstart i de neste ukene.  

 

 Infoforedrag 

om Sit, fleste 

15 min 

Motivasjons 

foredrag 45 

min 

Fadderkurs Stand, 

rebusløp, 

synlighet  

Meet and 

greet  

på stud. 

byene 

med Bolig 

Trondheim 36  18 17 5 4 

Gjøvik 15 - 20  1 7  

Ålesund 12  1 5  

 

Studentsenteret og Drivhuset er åpent og drives av engasjerte studenter som møter de nye 

studentene på en veldig god måte. Studenteri – finn din forening, samt Snakk med en student er 

i gang igjen etter sommeren. 

 

DIGGiLOUNGE – den digitale møteplassen har vært i drift gjennom hele sommeren 
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5.4. Sit Studenthusene, aktivitet og frivillighet i Gjøvik og Ålesund 

Studenthusene har gjennom sommeren holdt åpent enkelte dager som en service til 
sommerstudenter.  
 
Første arrangement i studentkulturen i Sundebygget er vel gjennomført. Studentfrivilligheten 
sto for arrangementet hvor hele 620 studenter var innom. Det er planlagt mye bruk av 
Sundebygget gjennom fadderperioden. 
 
På Gjøvik er man som før tett på studentmottaket/fadderuker og det er lagt ned mye arbeid i 
planleggingen gjennom sommeren. Studentfrivilligheten har tatt et stort ansvar. Veldig godt 
besøk på Huset gjennom Fadderuka, blant annet med utendørskonsert med 1000 nye studenter. 
Ellers aktiviteter på studenthuset hver dag. 
 
 
Saksbehandler: Audhild Kvam  

 
 

Tilrådning:  
Tatt til orientering 
 
 
Trondheim, 24. august 2022 
 
 
Audhild Kvam 
 

 


