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Velkommen v/rektor (5 min)
1.Samarbeid skole-hjem når eleven er over 18 år
2. Overgangen til høyere utdanning v/H. Å. Sæthre
3. Videre studier - søknadsfrister og info v/rådgivere
4. Et trygt og godt skolemiljø for alle v/ass.rektor
a. De nye fraværsreglene v/ass.rektor
5. Eksamen og førstegangsvitnemål v/avdelingsleder
6. Hva er viktig å tenke på med helse, søvn, kost v/Skolehelsetjenesten
7. Ung i bydelen - Forebyggende avdeling politiet

Frafallet i høyere utdanning er enkelte steder høyere enn frafallet i videregående
skole. 35 % av de som starter i høyere utdanning i Norge fullfører aldri, ifølge
SSB. For mange er det å slutte et personlig nederlag som preger dem videre i
livet, og uansett noe de gjerne kunne vært foruten. Studier av frafall og
gjennomføring viser at oppstartsprosessen er avgjørende for i hvor stor grad
studentene blir værende og gjennomfører sine studier. Men utfordringen gjelder
ikke bare i forhold til studenter som slutter i løpet av den avgjørende første
fasen. De studentene som fortsetter sine studier, legger grunnlaget for mye av
sin suksess gjennom det de erfarer og lærer i disse første månedene.
Harald Åge Sæthre har arbeidet med disse utfordringene siden 90-tallet ved Det
matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen. Han har blant
annet innført et helt nytt mottak av nye studenter som fokuserer på å skape sosial
trygghet i mindre grupper, men har også innført en rekke andre tiltak for å
tilrettelegge for at studentene lykkes i sine studier. Erfaringene har han samlet i
boken: Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes.
Sæthre vil komme hit til oss for å fortelle om de utfordringene han ser i
overgangen mellom videregående skole og høyere utdanning, og eksemplifisere
med ulike tiltak og resultat.
En kortversjon av hva dere kan forvente ser dere her på NRK-ytring:
Vi kan gjøre noe med ensomhet blant studentene.

