FALLER MANGE STUDENTER FRA I STUDIENE?
HVA MED ET FOREDRAG, KURS ELLER SEMINAR?
En rekke læresteder har benyttet Harald Åge Sæthre til å holde foredrag og kurs. Spesielt
populært har det vært med hans kortkurs i Stigemodellen, som er en systematisk metode
i å arbeide med at studentene skal lykkes, og en kortversjon av boken Å tilrettelegge for at
studentene skal lykkes.
Han kan også gå mer i detalj på ulike problemstillinger dere ønsker fordypning i.
Eksempler:

«Det viktige førstesemesteret»

Utfordringene i overgangen til høyere utdanning
med konkrete eksempler på tiltak.

«Hvorfor og hvordan involvere studentene?»

Få opp studentenes deltagelse i tillitsverv, organisasjonarbeid og andre aktiviteter på campus.
Et slikt foredrag kan eksempelvis være en «kickoﬀ» på samlinger hvor man vil oppnå endringer,
utvikle handlingsplaner og lignende. Sæthre
har også mye erfaring med å arrangere slike
samlinger og kan være en nyttig samtalepartner i planlegging og gjennomføring. Men ikke
minst kan Sæthre være nyttig for de som skal
analysere «hvor skoen trykker» eller skal starte
opp nye tiltak.

NOEN EKSEMPLER PÅ TILBAKEMELDINGER
ADM. DIREKTØR,
SAMSKIPNAD
Takk for et godt levert
oppdrag. Deltagerne har
gitt veldig gode tilbakemeldinger på opplegget,
samt foredraget. Veldig
hyggelig også for oss som
arrangør.

KVALITETSRÅDGIVER,
HØGSKOLE
Har fått mange positive
tilbakemeldinger herfra!
Veldig bra!! Nå er det bare
å ta dette i bruk!!

fagbokforlaget.no

PROREKTOR VED
UNIVERSITET
Flott dag med mye engasjement. Jeg har fått mange
gode tilbakemeldinger på
dagen.

HARALD ÅGE SÆTHRE har i over 30 år
arbeidet med ulike tiltak for at studentene
skal mestre, trives og fullføre sine studier
ved Universitetet i Bergen. Tiltakene har
innbefattet hele studieløpet fra rekruttering, mottak og innholdet i studiet til ferdig utdannede kandidater. I arbeidet har
han deltatt på konferanser og gjennomført
studieturer til Storbritannia, USA og Australia, og vært invitert som foredragsholder
for utdanningspolitikere, næringsliv, studentpolitikere, studieadministratorer, en rekke
læresteder og lærere i skolen. Forskning
beskrevet av Tinto, Pascarella, Terenzini og
Astin er hovedinspirasjonen. Spesielt Tintos
longitudinal model of institutional departure er
et grunnleggende instrument.

Mer informasjon på: www.haas1.no

I 2014 oppsummerte Sæthre sine erfaringer
og innsikt i aktuell forskning i boken Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes, som
viser en systematisk metode for å arbeide
med frafall av studenter i høyere utdanning.
Boken er solgt til ansatte ved de ﬂeste læresteder og samskipnader i Norge i tillegg
til noen universiteter i Sverige og Danmark.
Boken brukes av mange som basislitteratur
og er referert i en rekke publikasjoner, for eksempel i Helsedirektoratets rapport «Stress
og mestring», NIFUs arbeidsnotat «Årsaker
til frafall i høyere utdanning» og i UiTs utdanningsmelding for 2020.
I 2015 tok Sæthre initiativet til «Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere
utdanning». Dette er et nasjonalt nettverk
for deling av kunnskap og erfaring med tiltak
som skal sikre at studenter mestrer, trives
og gjennomfører studiene. Han ledet arbeidet da nettverket startet opp i 2017, og var
sekretariatsleder i en 50 % stilling ut 2021.
Fra 2022 vil Sæthre konsentrere seg helt om
å skrive nye bøker og tilby foredrag, seminar
og kurs om det å få studentene til å lykkes.

