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Oppdatering om deltakelse i akademisk dugnad for flyktninger ved
UiT
Den 11.11.2015 gikk det ut brev fra rektor til fakultetene om akademisk dugnad for flyktninger
(2015/5057 i den gamle ephortebasen). I brevet oppfordret rektor ansatte og studenter til å følge
eksemplene fra UiO og HiOA og bidra i den nasjonale dugnaden for flyktninger innenfor vår
sektor. Brevet viser til eksempler fra sektoren på akademiske dugnadsaktiviteter som fant sted rett
før jul i fjor. Flere av institusjonene har opprettet nettside for akademisk dugnad, og UHR
(http://www.uhr.no/ressurser/temasider/migrasjon_og_flyktningsituasjon), som har påtatt seg en
nasjonal koordinatorrolle, har lagt lenker til de nettsidene som er rapportert inn. UiT har
rapportert to ganger til UHR hittil.
European Universities Association (EUA) sendte ut en invitasjon til sine medlemsinstitusjoner om
å bidra til en «welcome refugee map», som med et enkelt tastetrykk på et interaktivt europakart
viser informasjon om hva enkeltland og enkeltinstitusjoner har gjort og planlegger framover. UiT
er en av hittil 8 norske institusjoner som er registrert på kartet http://www.eua.be/activitiesservices/news/newsitem/2016/03/03/eua-launches-refugees-welcome-map

Med referanse til ovenfor nevnte brev fra rektor, ønsker ledelsen å formidle hva som har skjedd
ved UiT siden årsskiftet, hvilke planer som foreligger og håper samtidig at denne oppdateringen
vil inspirere flere på våre campuser til å bidra.
De første tiltakene ble organisert fra sentralt nivå ved UiT og ble utarbeidet i desember. Først ble
asylmottakene i Troms og Finnmark kontaktet for å kartlegge antall beboere med høyere
utdanning/avbrutt høyere utdanning. Videre ble det utarbeidet et halvdagsinformasjonsmøte for
målgruppa om norsk høyere utdanningssystem, UiTs studietilbud, opptakskrav/GSK og
innpassing av tidligere høyere utdanning. Deretter ble det gjort avtaler med asylmottakene om
informasjonsbesøk. Så langt har Avdeling for utdanning v/seksjon for internasjonalisering av
studier besøkt asylmottakene på Setermoen og Sjøvegan. Etter påske vil Campus Alta få besøk av
beboere på asylmottaket i Alta. Campus Harstad og Campus Narvik har tatt kontakt med sine
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nærmeste asylmottak for besøk. Det er også gjort avtale om besøk til asylmottaket i Tromsø og til
brukere av tiltak i regi av Tromsprodukt/NAV.
De siste ukene har stadig flere ved UiT gitt tilbakemelding om at de ønsker å bidra i dugnaden.
Her under følger ei liste over tilfanget av gjennomførte og planlagte tiltak så langt:


AFU har opprettet en nettplass om dugnaden Det blir lagt ut nyheter der fortløpende.
https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=457593
Tips om aktiviteter kan meldes til Avdeling for forskning og utvikling v/Håkon Fottland
eller til Avdeling for utdanning v/Astrid Revhaug.














8. mars-frokost på Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning ble
gjennomført som akademisk dugnadsarrangement. Arrangørene er åpne for å ha flere
frokostseminarer framover under tittelen akademisk dugnad.
Det vil bli arrangert et åpent møte 13.04, kl. 14-16 på Tabletten, Campus Tromsø, der
både interne og eksterne inviterte vil holde innlegg. Møtet avsluttes med en idémyldring
for videre dugnadsarbeid. Arrangementet er publisert på nyhetsskjermene og vil bli
ytterligere synliggjort etter påske.
Ansatte ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning v/faggruppe
for nordisk/norsk for internasjonale studenter utreder nå muligheten for å gjennomføre
norskkurs fra neste semester for beboere med høyere utdanning/avbrutt høyere utdanning
på asylmottaket i Tromsø. De ønsker også å få til et samlingsbasert tilbud kombinert med
nettbasert læring for asylsøkere ved andre mottak i Troms og Finnmark. Det finnes flere
nettbaserte kurstilbud som kan benyttes, og UiO skal ved neste semesterstart publisere et
MOOC-norskkurs som kan brukes fritt og gratis. Alle campuser ved UiT tilbyr norskkurs,
derfor er lignende tiltak mulig også i Alta, Harstad og Narvik selv om det ikke har vært
konkret diskutert ennå.
Både ved UiT og utenfor institusjonen finnes det godt etablerte og vel besøkte debattfora.
Istedenfor å opprette nye fora for å debattere og å øke kunnskap og forståelse for
flyktning-relaterte temaer, kan en heller benytte de etablerte foraene. Etter påske vil det
gå ut felles brev fra universitetsledelsen til ulike debattfora med en oppfordring om å
arrangere temamøter som belyser ulike aspekter ved krig og konflikter, årsaker og
konsekvenser, for eksempel Lørdagsuniversitetet, Senioruniversitetet, Vin og viten,
Rødvinsseminar for historikere og Internasjonalt seminar. Fredssenteret vil bidra med å
sette opp ei liste av ansatte/spesialister som på ulike fagfelt og med ulikt perspektiv kan
spørres om å bidra på slike temamøter.
Universitetsmuseet TMU vil tilby asylsøkere gratis årskort dersom museet får tilgang til
oppdaterte beboerliste fra asylmottak(ene). I tillegg kan de gi fribilletter til engangsbesøk.
Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi, RESULT, har før den akademiske
dugnaden offisielt startet, hatt en flyktning som praktikant med godt resultat og med støtte
fra Tromsprodukt. Erfaringsmessig er det vanskelig å finne egnede praktikantplasser for
flyktninger med høyere utdanning. Ved UiT finnes det et stort potensiale for praktikantog hospiteringsplasser. Her kan enhetene følge RESULT sitt eksempel.
Studentparlamentet har nylig gjort vedtak om å bidra i dugnaden ved å se på muligheten
for opprettelse av mentorordninger for flyktninger i regi av UiT, og å se på muligheten for
å kunne bruke UiT-studenter som ressurs i norskopplæring samt å arbeide for fortgang i
godkjenning av utdanninger fra utlandet. Studentparlamentet vil delta på det nevnte UiTarrangementet 13.04.
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Vi nevner gjerne også at SAIH ønsker å lage et eget arrangement for studenter og vil delta
på UiT-arrangementet 13.04.

Lista er ikke uttømmende, og vi ber de som måtte ha planlagt eller gjennomført aktiviteter om å ta
kontakt med institusjonskoordinator. Mye er fortsatt på idéstadiet og under tidlig planlegging. Det
er ikke for seint å bidra selv om enkeltansatte eller grupper ikke har tenkt tanken ennå.
Flyktningkrisa løper ikke fra oss, og solidariteten i form av gode gjerninger på arbeidsplassen tar
vi med oss videre i de nærmeste semestrene.
Vennlig hilsen

Heidi Adolfsen
studiedirektør
–

Astrid Elisabeth Revhaug
seniorrådgiver
og institusjonskoordinator for akademisk dugnad
for flyktninger
astrid.revhaug@uit.no
77 64 49 72

Kopi:
Avdeling for forskning og utvikling
Studentparlamentet
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