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Orientering om lavterskelmidlene fra Kunnskapsdepartementet 

2021 

 

Sammen har mottatt 19,2 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet, og vil under 

orientere kort om bruken av midlene. 

Studentsamskipnadene i Norge har totalt mottatt to tiltakspakker og en ekstrabevilgning, og i 

figuren under finner dere en kort oversikt over hvordan vi i Sammen har disponert midlene. 

 

 

Midlene har i stor grad vært øremerket spesifikke formål som lønn til studentmedarbeidere, 

styrking av det psykiske helsetilbudet og sosiale lavterskeltiltak.  

Sammen satte raskt ned en intern tverrfaglig prosjektgruppe som har arbeidet med 

disponeringen av midlene, og det har vært avholdt månedlige møter med alle Sammens 

studiesteder for å holde våre samarbeidspartnere orientert om arbeidet vi gjør.  

Studentmedarbeidere 

Vi har så langt ansatt 84 studentmedarbeidere, både i Bergen og i regionene, som har gjort 

en uvurderlig innsats for studentene tilknyttet Sammen.  

Vi har ansatt en prosjektkoordinator og to prosjektmedarbeidere som, sammen med 

kommunikasjonssjef Marita Monsen, har koordinert de ulike underprosjektene og 

tiltakspakkene som er satt i gang. 



 
 

  

Det er ansatt studentaktivitører og boligmedarbeidere i alle regionene som har ansvar for å 

sette i gang ulike lavterskeltiltak og arrangement for å aktivisere studentene. Herunder et 

eget prosjekt spesielt for internasjonale studenter vi har kalt Grow Together – som handler 

om å skape sosiale møtesteder gjennom å dyrke og plante planter sammen. 

I tillegg er det ansatt egne kommunikasjonsmedarbeidere som har som formål å spre 

informasjonen om Sammens tilbud generelt og alle lavterskeltiltakene vi har satt i gang 

spesielt. 

Trivselsfond, arrangementsfond og utstyrsfond  

I Sammen har vi også tilgjengeliggjort midlene i ulike fond både enkeltstudenter og 

studentorganisasjoner kan søke på. I april ble Trivselsfondet lansert. Det var et fond på 500 

000 kroner som studentorganisasjoner og enkeltstudenter kunne søke om støtte til å 

gjennomføre sosiale initiativ og arrangement med sin organisasjon/gruppe/klasse/gjeng. 

Fondet ble raskt godt kjent i studentmiljøet og populært, og ble mot slutten av semesteret 

utvider til totalt 800 000 kroner.   

I juli lanserte vi Arrangementsfondet, et fond som studentorganisasjoner kan søke om støtte 

fra til å gjennomføre et større arrangement eller en rekke arrangement.  

En annen viktig tilbakemelding på vårsemesteret var at mange organisasjoner ikke har 

økonomi til å gjøre nødvendige innkjøp for å gjennomføre normale aktiviteter for 

organisasjonen sin. Derfor lanserer vi 1. september et eget Utstyrsfond som 

studentorganisasjoner kan søke om støtte til innkjøp fra.  

Styrking av Sammens psykiske helsetilbud 

Når det gjelder midlene til Sammen Psykisk Helse har vi prioritert å bruke disse til å styrke 

kapasiteten på det individuelle samtaletilbudet vårt. Svært mange studenter har hatt behov 

for samtalehjelp under pandemien, og vi har hatt fokus på å sikre lav terskel og god 

tilgjengelighet på dettet området. Både utdanningsinstitusjonene og studentenes 

organisasjoner har understreket viktigheten av dette. Det å få rask og adekvat hjelp har stor 

betydning når det gjelder å demme opp for belastningene pandemien har påført studentene 

og for deres videre helse og trivsel i studiesituasjonen.     

Ca. 1/3 av midlene ble brukt før sommeren, og vi vil bruke de resterende midlene innen 

utgangen av året.     

 

Utfyllende presentasjon vil bli gitt under styremøtet. 

Marita Monsen, kommunikasjonssjef i Sammen.  


