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Sak 52/22: NIHs handlingsplan for livslang læring 2022-2025 
 
En arbeidsgruppe ble våren 2021 gitt i mandat å utarbeide en handlingsplan for 
livslang læring ved NIH for inneværende planperiode. Arbeidet inkluderer ekstern og 
intern informasjonsinnhenting. Det overordnede målet for handlingsplanen var å øke 
antall studier innen videreutdanning og ble iverksatt med bakgrunn i bl.a. 
Stortingsmelding 14 «Lære hele livet» og Stortingsmelding 16 «Økt 
arbeidslivsrelevans i høyere utdanning».  
 
Noen hovedpunkter fra Handlingsplan livslang læring 2022-2025  
 
• Det er et uttalt mål at NIH videreutvikler porteføljen innenfor etter- og 
videreutdanning/livslang læring.  
 
• NIH skal gjennom relevante tilbud og samarbeid med arbeidslivet være en attraktiv 
partner. 
 
• Instituttene skal stimuleres til opprettelse av tilbud gjennom øremerket overføring av 
studiepoengsrefusjon i NIHs årlige tildeling. Overføringen følger en egen 
fordelingsnøkkel der hovedandelen går til ansvarlig institutt over tildeling to år etter 
studiepoengs-produksjon.  
 
• Fremdrift for utvikling av nye tilbud er skissert.  
 
• Økonomiske vurderinger skal ligge til grunn for utvikling av nye tilbud.  
 
• Det anbefales å utvikle flere digitale/nettbaserte studier. 
 
• Arbeid med internasjonalisering prioriteres.  
 
• Kvalitet i studentoppfølging fra søknadsprosess og hele veien gjennom studiet 
løftes frem som prioritert område.  
 
 

Forslag til vedtak: 

Styret vedtar den fremlagte planen for livslang læring.  

 
 
 
 
 



Vedlegg: 
 

1. Handlingsplan for livslang læring 2022-2025  
2. Tilbud videreutdanning NIH per mai 2022 
3. Utdrag kandidatundersøkelsen 2020 
4. Intervju eksterne kandidater 
5. Presentasjon og fremdriftsplan for livslang læring ved NIH (institutt) høst 2021 
6. Kreative arbeidsmøter instiutter høst 2021 
7. SWOT-analyse (stikkord) 
8. Presentasjon fordelingsnøkkel studiepoengsrefusjon FL vinter 2022. 
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Handlingsplan Livslang læring 22-25 
En utdanning fra NIH skal stimulere til læring hele livet og tidligere studenter skal kunne vende tilbake 
for faglig påfyll. NIH er, som andre i sektoren, forventet av KD å prioritere livslang læring som en sentral 
del av samfunnsoppdraget. Den digitale utviklingen gjør det mulig, og det forventes at vi tilbyr fleksible 
studietilbud slik at flere skal kunne gjennomføre en utdanning uavhengig av livssituasjon og bosted.  

NIH har en etablert portefølje innen etter- og videreutdanning (vedlegg 1). Det er likevel rom for mer 
aktivitet gitt vår fag- og forskningsportefølje. Det er et uttalt mål at etter- og 
videreutdanningsporteføljen videreutvikles både med hensyn til mulige inntekter og løsning av 
samfunnsoppdraget.  Begrenset kapasitet hos faglig ansatte med fulle arbeidsplaner inn mot 
fulltidsstudier og forskning har vært en barriere for videre utvikling. For å sette retning mot mer livslang 
læring ved institusjonen ønsker NIH å gjøre prioriteringer som både tar ned disse barrierene og som 
viser tydelig hvordan vi ønsker at dette arbeidet skal skje.  

Med bakgrunn i ovennevnte ble en arbeidsgruppe bestående av prorektor Elin Kolle, leder NIH Videre 
Annette Hilde, instituttleder Idrett og samfunnsvitenskap Lone Friis Thing, professor institutt for 
idrettsmedisinske fag Lene A H Haakstad og studiesjef Anja R Veum, i februar 2021 gitt i mandat å 
utarbeide en handlingsplan for livslang læring ved NIH. Hensikten var å sette retning for videre satsning 
og utvikling av tilbud innen livslang læring. For å utvikle en målrettet handlingsplan ble det gjennomført 
intern og ekstern datainnsamling. Eksternt er det tatt utgangspunkt i en spørreundersøkelse 
(Kandidatundersøkelsen 2020, vedlegg 2) og semistrukturert intervju med utvalgte kandidater (n=23, 
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2021, vedlegg 3). Resultatene fra dette ble videre presentert på NIHs fire institutt 2021 (vedlegg 4). Tre 
av fire institutt gjennomførte videre kreative arbeidsmøter (2021, vedlegg 5). Hensikten med arbeidet 
var å få innspill både fra tidligere studenter, arbeidsliv og fagmiljøene. Ekstern og intern datainnsamling 
ble videre diskutert i arbeidsgruppen ved å sammenstille en SWOT-analyse for området livslang læring 
ved NIH (2021, vedlegg 6). Resultatet av arbeidet, innspill fra relevante løpende prosesser underveis, 
arbeidsmøte ved NIH Videre (2022) og diskusjoner i arbeidsgruppen (2022) har dannet grunnlaget for 
handlingsplanen. Handlingsplanen ble 10. mai 22 presentert i FL og videre sendt på høring til alle 
institutter med frist 20. august før endelig ferdigstillelse. En fordelingsnøkkel for studiepoengsrefusjon 
er som en del av arbeidet utarbeidet og vedtatt etter presentasjon i FL (vedlegg 7). 

NIH skal være en attraktiv partner for etter- og videreutdanning på 
fagfelt med relevans for samfunnet.  

 

• Utvikle studier som er relevante for arbeidsmarkedet inn mot ulike relevante aktører/næringer 
for å øke oppdragsvirksomhet eller samarbeidsprosjekter innen Livslang læring i form av studier, 
kurs eller konferanser. 
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• Aktuelle, og ikke uttømmende, fagområder/grupper/organisasjoner er blant annet idretten, 
treningssenterbransjen, skoleeiere, skoleledere, lærere, helsesektoren, Innovasjon Norge – 
reiseliv, NHO Reiseliv, Antidoping Norge, NIF, Forsvarets høgskole, TVERGA, SATS, Roede, 
Olympiatoppen, Sunnaas sykehus, særforbund og klubber, frivillig, offentlig og privat sektor.  

• Etablere møter/forum med arbeidslivet og vektlegge innspill både fra arbeidslivet og tidligere 
studenter som grunnlag for etablering og utvikling av tilbud.  

• Sikre at livslang læring legges inn som en del av den formelle/uformelle oppfølgingen 
programansvarlige har med arbeidslivet. 

• NIH skal utvikle nettbaserte studietilbud som tilbys både for fulltidsstudenter og emne-
/deltidsstudenter samtidig.  

NIH skal stimulere til utvikling av nye studietilbud innen livslang 
læring 

 

• Stimulere fagmiljøer til å arbeide med utvikling av nye studieemner gjennom øremerket 
overføring av studiepoengsrefusjon i NIHs årlige tildeling.  

• Skisse for fremdrift av nye ideer/prosjekter/studier/kurs/konferanser: 

- NIH Videre kontaktes for rådgivning og det lages utkast til plan for fremdrift 

- Kapasitet og behov kartlegges både med hensyn til fag (utvikling og drift) og 
administrasjon (NIH Læringssenter, markedsføring, opptak og oppbygning i 
FS/påmeldings- og betalingsløsning, eksamen) ved etablering* 
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- Beregne kostnader i arbeidstid  

- Beregne potensielle inntekter (inkludert konkurranse og markedsmetning) 

- Kartlegge behov i markedet og involvere arbeidslivet, dokumenteres 

- Redegjøre for målsetning med tilbudet 

- Vurdere eksterne samarbeidspartnere 

- Vurdere samarbeid på tvers av institutt 

- Potensielle markedsføringskanaler 

- Lage en plan og vurdere kapasitet før iverksettelse  

- Prorektor, Instituttleder, Studiesjef og økonomisjef involveres i klarering før eventuell 
oppstart  

*Vi kjenner til at HiØ har satt opp ca. 1000-1200 timer på 15 studiepoeng til emneutvikling (fra 
utarbeidelse til og med pilotering).  

• Legge til rette for formell og uformell erfaringsdeling på tvers av institutter og administrative 
enheter.  

• Stimulere til erfaringsdeling både av suksesshistorier og utfordringer med tilbud innen livslang 
læring. Formell erfaringsdeling mellom ulike grupper på Undervisningsdagen en gang per år 
(tredje tirsdag i oktober).  

Økonomi, kostnader for studentene og intern finansiering NIH 
• NIH skal tilpasse seg et marked der utdanning i størst mulig grad er tilgjengelig for alle, også 

uten at betaling er en barriere for å studere og der kun semesteravgift er kostnadene. Denne 
type aktivitet vil ha studiepoengsrefusjon som finansieringskilde. Per i dag (2022) er sum 
uttelling for 10 studiepoeng i kategori E ca. 7.300, - kr utbetalt over tildeling to år etter.   

• Det er i arbeidet laget og forankret en fordelingsnøkkel som prioriterer overføring til ansvarlige 
institutt (85 %) og administrative enheter (15 %) for finansiering av arbeidet. Fordelingsnøkkelen 
iverksettes fra januar 2023 med effekt tilbake på studier fra og med vår 2021. En evaluering av 
modellen gjøres høst 2024.  

• Midler som overføres institutt øremerkes til pågående arbeid med livslang læring og 
videreutvikling av dette.  

• Graden av fysiske samlinger i tilbud skal vurderes gitt direkte kostnader og barrieren det utløser 
ved at studenter skal oppholde seg ett sted til en bestemt tid. Fordelene ved fysiske samlinger 
både for fagets egenart og studentenes behov må hensyntas. 
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• NIH skal aktivt søke om stimuleringsmidler til utvikling av nye tilbud gjennom etablerte 
søknadsorganer både nasjonalt (DIKU, Kompetanse Norge, HK DIR) og internasjonalt (ERASMUS 
+ og annet).  

• NIH skal søke om innpass i andre typer sertifiseringer, uttelling for eksempel leger, 
fysioterapeuter, guiding, friluftslivv, livberging e.l. for våre tilbud der dette er relevant. Dette er 
eksempelvis tellende utdanning som livslang læring for legespesialister (holde seg oppdatert). 
For både leger og fysioterapeuter skal kursene etter dagens standard (2022) være av minst 6 t 
varighet/dag (gjelder ikke nettkurs for leger). 

Studieform 

 

• Tilby flere digitale studier for økt tilgjengelighet uavhengig av bosted og livsløp.  

 

• Etterstrebe generell studiekompetanse som eneste krav for opptak. Dette letter 
opptaksarbeidet og gir et bredest mulig nedslagsfelt for mulige søkere. Fagmessige vurderinger 
må ligge til grunn.  
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• Studietilbudene rettet mot eksterne studenter må være av et omfang tilrettelagt for 
gjennomføring parallelt med arbeid og/eller annen utdanning. Anbefalt omfang på emner er 5 
eller 10 studiepoeng per emne per semester.  

 

• Eventuelle studieprogram anbefales bygd opp med enkeltmoduler som kan tas uavhengig av 
hverandre, der dette er faglig forsvarlig. 

Internasjonalisering – være attraktive for internasjonale studenter 
• Utvikle kontakten med og informere samarbeidsinstitusjoner for å synliggjøre og fremme våre 

internasjonale studietilbud innen Livslang læring.  

 

• Lage samarbeidsavtaler med andre institusjoner da dette letter opptaksarbeidet. 

 

• Inngå samarbeid med utenlandske universiteter om felles digitale kurs / forelesninger 
(eksempelvis gjennom ERASMUS+). 

 

• I tillegg til enklere opptaksarbeid mottar NIH per i dag (2022) mobilitetstilskudd på ca. 11 900 
NOK per student (krav om varighet > 3 mnd.). Studentene er unntatt semesteravgiften.  
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Servicenivå og kvalitet 

 

• Sikre informasjon om tilgjengelighet for alle tjenester på NIH som bibliotek, treningssenter med 
mer.  

 

• Legge til rette for tilstrekkelig og kvalitetsmessig god oppfølging gjennom hele søker- og 
opptaksprosessen. Herunder sikre kort responstid og at henvendelser svares ut fra riktig enhet 
og med positiv språklig tilnærming i studentkontakt for gode brukeropplevelser. 
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Markedsføring 

 

• Gode nettsider der det er lett å orientere seg i våre tilbud.  

 

• Være synlig, relevant og tilgjengelige for NIHs alumner.  
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• Markedsføring skal skje i tett samarbeid mellom kommunikasjon, NIH Videre og faglig ansvarlig 
institutt. Herunder involvere fagmiljøer i planlegging og promotering for å sikre effekt av deres 
nettverk og kjennskap til markedet. 

 

• Være tydelig på hva som kreves av studentene i de ulike tilbudene, forventet bruk av tid/uke. 

OPPSUMMERTE ANBEFALINGER FOR PERIODEN 2022 – 2025 

 

• Øke andelen studietilbud innen livslang læring fra dagens ca. 12 (21/22), neste studieårs plan 
(22/23) på i overkant av 20 tilbud til ca. 25 - 30, eller inn mot ca. 6-7 tilbud per institutt og/eller i 
samarbeide mellom flere.  

• Minimum 50 % av alle tilbud etterstrebes å være tilgjengelig gjennomført som 100 % nettbasert 
studium. 

• Tilstrebe at ett studieemner per studieprogram tilgjengeliggjøres som digitalt emne og er åpent 
for eksterne studenter.  

• Minimum 20 % av alle tilbud innenfor livslang læring etterstrebes tilbudt på engelsk. 

• Nye studietilbud skal primært tilbys i emner á 5-10 studiepoeng. Større program deles opp i 
mindre emner. Fortrinnsvis bør disse ikke bygge på hverandre, men kunne tas uten forkrav der 
dette er faglig forsvarlig.  
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• NIHs læringssenter skal involveres i utvikling av nye studietilbud.  

• Fordelingsnøkkel studiepoengsrefusjon innføres fra og med januar 2023 og vurderes i løpet av 
høst 2024. 

• Arbeidslivsrelevans må sikres gjennom dokumentert kartlegging og/eller arbeidslivskontakt 
innen oppstart av nye studieemner og tilbud. 

• Utvikling av nye tilbud skal involvere både faglig og administrative ansatte for et best mulig 
sluttprodukt. NIH Videre involveres fra start både på idè- og/eller iverksettings-stadiet og vil 
bistå både med budsjettering og forankring inn mot administrative behov. Før igangsetting skal 
oppstart forankres i tråd med skisse for fremdrift. 



  Handlingsplan LIVSLANG LÆRING NIH 2022-2025 

1 
 

Vedlegg 1 

TILBUD VIDEREUTDANNING 2022 

Studietilbud STP Institutt Finansiering Frekvens Form 
Kroppsøving deltid 
del 1 

30  ILF Delvis 
studiepoengsrefusjon 
(75 %) og 
studentbetaling 

Oppstart Høst Samlinger (4), to 
nettstudier à 5 
studiepoeng og 
egenstudier 

Kroppsøving deltid 
del 2 

30  ILF Delvis 
studiepoengsrefusjon 
(75 %) og 
studentbetaling 

Oppstart høst 
(ikke hvert år) 

Samlinger 
(restruktureres) 
og egenstudier 
 

Friluftsliv deltid 
del 1 

30  ILF Delvis 
studiepoengsrefusjon 
(75 %) og 
studentbetaling 

Oppstart høst 
(gjennomføres 
2-3 år før pause) 

Samlinger (7) og 
egenstudier 
 

Friluftsliv deltid 
del 2 

30  ILF Delvis 
studiepoengsrefusjon 
(75 %) og 
studentbetaling 

Oppstart høst 
(hvert tredje år) 
 

Samlinger (6) og 
egenstudier 
 

Veilednings-
pedagogikk 

30 ILF Oppdragsfinansiert Oppstart høst 
og vår 

Samlinger (10) og 
egenstudier 
 

Videreutdanning 
Kroppsøving 

30 ILF Studiepoengsrefusjon 
(100 %), oppstartsmidler 
HKDIR 

 Nettstudium 

Trening og kreft 5 IFP Studentbetaling Oppstart høst 
og vår 

Samlinger (1) og 
egenstudier 
 

NIH Aktiv 
Personlig trener 

60 IIM Studentbetaling Oppstart høst 
og vår 

Samlinger (7) og 
egenstudier 
 

Idrett og 
bærekraft 

10 IIS Studiepoengsrefusjon 
(100 %), oppstartsmidler 
HKDIR 

Oppstart høst 
og vår 

Nettstudium  

Idrettens 
lederskap 

10 IIS Studiepoengsrefusjon 
(100 %) 

Oppstart høst 
og vår 

Nettstudium  

Idrettens 
organisasjoner og 
organisering 

10 IIS Studiepoengsrefusjon 
(100 %) 

Oppstart høst 
og vår 

Nettstudium  

Sport and 
Sustainability 

10  IIS Studiepoengsrefusjon 
(100 %), oppstartsmidler 
HKDIR 

Oppstart høst 
og vår 

Nettstudium  

Sport for 
development and 
sustainability 

10 IIS Studiepoengsrefusjon 
(100 %) 

Oppstart høst 
og vår 

Nettstudium  

I PLANLEGGINGEN 
Arrangements-
ledelse 

5 IIS Studiepoengs refusjon 
(100 %) 

Oppstart vår 
2023 

Nettstudium  

Performance – 
enhancement and 
anti-doping in 
sport and society 

10 IIS Studiepoengsrefusjon 
(100 %) 
 

Oppstart vår 
2023 

Nettstudium  
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Movement 
learning and 
nonlinear 
pedagogy 

10 ILF Studiepoengsrefusjon 
(100 %) 

Oppstart 23 Nettstudium  

 

 



Vedlegg 2 

Kandidatundersøkelse 2020 

 

• Sendt ut vår 2020 
• Avgangsstudenter NIH, 2015 – 2019 Master og Bachelor 
• Fem kohorter  
• Svarprosent ca. 33 % for hele undersøkelsen 
• 350 personer har gjennomført (av 1017) 
• 300 har svar på spørsmål relatert til livslang læring (nesten alle var 

positive til å besvare) 
• Både med status studenter og ansatte  

o 61 % jobber fulltid i dag 
o Bachelor 49 % i fulltidsjobb 
o Master 81 % i fulltidsjobb 

• Rapport skrives av Johnny og blir oversendt Håkon 

 

LIVSLANG LÆRING 

Uten studiepoeng (USP) 

- 24 % har deltatt på etterutdanning (USP) 
- 83 % ønsker å delta dersom de finner det relevant (USP) 

Med studiepoeng (SP) 

- 26 % har deltatt på videreutdanning  
- 83 % ønsker å delta dersom de finner det relevant 

 

Barrierer 



 

Motiv 

 

 

Fagområder (NIH-relevant) 

 
 

 



VEDLEGG 3, INTERVJU EKSTERNE KANDIDATER
INFORMANTARBEIDSSTED ARBEIDSOPPGAVER TITTEL UTDANNELSE KJENNSKAP LIVSLANG LÆRING

NR 7 Fredkrikstad 
kommune

Egen etat, aktive liv, fra kultur, til 
å bli egen etat. Strategisk 
kommuneldeplan. Fra idrett til 
overordna ansvar for all fysisk 
aktivitet i kommunen. Forvaltning 
spillemidler, investeringer 
idrettsanlegg, politiske saker. 
Tilrettelegging utendørsområder. 
reguleringsplaner. 

idrettskonsulent 
(Rådgiver aktive liv). 
ELSKER JOBBEN SIN!

Universitet, Sogndal 
mellomfag, Grunnfag, NIH KIF. 
Fikk jobb med en gang. Ikke 
master

Har studert noen fag ( i år), liker best å 
jobbe, etatssjefen prioriterer at man 
studerer. Har økonomi til dette. Ønsker at 
de søker ny kompetanse. Motivert så lenge 
det er relevant. Vil gjøre seg attraktiv for 
mer lønn. 

Nr 8 Oslo 
Kommune

Todelt stilling. Fagkonsulent 
svømming KRØ, prosjekt AKS 
samarbeid med idrettslag. 

Fagkonsulent 
kroppsøving og  
bevegelsesglede i 
Osloskolen

Bachelor SPM, PPU NIH, 
Master KRØ/PED. 
Veiledningspedagogikk. 
Historie og psykologi grunnfag

Veiledningspedagogikk, KRØ deltid NIH, 
Kjenner til FAF, FLD. Tenker mest de som 
kommer fra NIH



Nr 17 Helse Førde Psykiatrisk poliklinikk. 
Treningsterapeut men også 
terapeut. På lik linje med 
psykologer og andre behandlere. 
Jibber med voksne med mange 
ulike diagnoer. Starta som 
idrettspedagog akutt og åpen 
avdeling. Legge til rette for 
aktivitet. Opprettholde aktivitet 
når man kommer hjem. Fokus på 
sunne levevaner. 

Treningsterapeut Idrettsutdanning. Grunnfag 
idrett, Faglærer kroppsøving. 
Kognitiv terapiutdanning (120 
stp totalt) som 
behandlingsmetode. Trinn 1 og 
2. Inn mot spiseforstyrrelser 
(kognitiv terapi). Uten 
studiepoeng (får vitnemål). 
Savnet samtaleverktøy. Kurs og 
videreutdanning med ulike 
tilnærminger. FA og psykisk 
helsevern (Hi Elverum). Veldig 
fint å ha idrettsutdanning i 
bunnen. Møter pasientene på 
en annen måte enn andre. 
Master i samhandling helse- og 
sosialtjenester HVL. Trening og 
kreft NIH. Personlige grunner 
men også oppstart av 
Pusterom Helse Førde som 
kommer. 

Mye

Nr 12 Videregående 
skole

Kroppsøving og Friluftsliv på 
videregående. Har jobbet også på 
ungdomsskole. Stor skle med 
sprik i elevmassen. Egne klasse 
med de som har bodd kort tid i 
Norge. Yrkesfag. 
Studiespesialisering. 

Lærer Grunnfag, mellomfag KRØ, 
Mellomfag Friluftsliv og FAF 
(TO). Spesped 1. avdeling 
sommerkurs. 

Har tatt veiledningspedagogikk et annet 
sted enn NIH. Deltar på Beitokurset. 



Nr 24 Nytt selskap, 
ansatt i Flakk-
gruppen. Eier 
mange 
selskaper, 
hotell med 
mer. Sterk 
satsning på 
reiseliv. 

Skal utarbeide aktivitetsbasert 
reiselivs-turisme. I Hellesylt. 
Ansvarlig utvikler. 

Daglig leder basecamp 
hotels. 

Friluftsliv NIH, Bachelor 
idrettsvitenskap. IKS. Master 
MBA fra Frankrike. Ledelse, 
økonomi og finans. 

har selv tatt MBA, intensiv (ett år/90 stp). 
Fordel å ha jobbet litt før man tar neste 
steg. Erfaringer er viktig for å bruke i 
studiene. 



Nr 24 NFF Mest gjennomføring av UEFA A-
lisensen. Mer ansvar for 
revidering Topptrener-utdanning. 
Primrært hen. A-pro-lisens og alt 
mellom og etter. To avdelinger 
sturer utdanningen B og C ligger i 
utviklingsavdelingen. 
Kooridnerer. Norsk toppfotball, 
Toppfotball kvinner og UH 
sektoren. pluss mange prosjekter. 
To trinns-rakett. Strategi mot 
2023. utsettelser med corona. 
Profesjonsmaster fra høsten 
utg.pkt for trenerutdanninger. 
Tettere integrert i UEFA-stigen. 
Oppgave halvert. Mer yrkesretta 
begge årene. Bø har gjort det 
samme. innenfor fotball. Bygge 
forskningspark. Forholder seg til 
NIH og Bø på kort sikt. Helhetlig 
system med effektivisering av 
systemet. 

Fagansvarlig 
etterutdanning, A-
lisensen og revidering 
trenerstigen. Hatt noen 
møter med Lone og AMP. 
Vil ha samarbeid opp og 
stå. Mer samarbeid med 
UH. Topptrenerutvikler

Trenerutdannelse på NIH, 
Cand Mag, Master og videre 
PhD i 2015. Tilsatt NIH på det, 
fast jobb coaching fotball. 

Inngangen er fotballrelatert. Kjenner til NFF 
sitt samarbeid med flere aktører. Molde for 
eksempel. Noe i utdanningsstiger og annet 
er etterutdanningstilbud. Vil åpne tilgangen 
enda mer. Flere moduler som kan være 
aktuelle - åpne for eksterne. 

Nr 14 Wang 
toppidrett

Kontaktlærer, basistrening og 
hall. Ganske bredt på wang. 
Veiledningsansvar for nye ansatte 
og ulike utfordringer og veileder 
studenter. Har praksisstudenter. 
Følger opp 3 grupper på 
basistrening

Kontaktlærer og veileder 
de andre lærerne. 
Idrettsfag

Fagbrev IKT driftsoperatør, 
Ingeniør, kommunikasjon, Helt 
på nytt på NIH - Bachelor 
KRØ/PED, Master KRØ/Ped, 
veiledningspedagogikk, 
Årsstudium samfunnsvitenskap 
(60 stp)

Ønsker å holde seg oppdatert. Skjer mye 
oppdatert forskning. Får tilgang på å treffe 
utdannede/nye studenter. Lærer mye av 
det. Gjennom Wang sendt på kurs. Åpne 
for at de kan delta på kurs/studier. Lesson 
study - kollegaobservasjon og læring om 
dette. Reflektere rundt det man har 
observert. 



Nr 16 Friskvern 
Asker, 
Unicare. 

Friskvern Rehabilitering. 
Døgnenheter og noe dagenheter. 
Helse sør-øst. Livsstil, Frisk 
familie, barn, unge overvekt. 
Admisitrativt med avtaler, helse 
sør-øst. Spesialisthelsetjenesten. 
Offentlig finansiert. Jobber også 
med pasieter. Voksne med 
sykelig overvekt. Sidestilt med 
overvektsklinikken Ringerike 
(OR). Pasientene velger gjerne 
dem eller OR.

Idrettspedagog, 
Teamleder Livsstil

Psykologi grunnfag, Grunnfag, 
FAH, Hovedfag. Tatt en del 
kurs etterpå og kognitiv terapi 
trinn 1. Alle på klinikken tok 
dette. Muligens 15 
studiepoeng. 

Har det oppe i system på arbeidsplassen. 
FOU-avdeling som har oversikten og de 
ønsker selv inn kurs og hen melder inn kurs 
for sine tilsatte. Prioriteringsliste. Nå har 
det vært overspisingslidelse. Veldig aktuelt 
for de de jobber med. Gruppeterapi. 
Grupperehabilitering. Gruppe som i 
pasienter. Samtalegrupper feks. Bevistt 
forhold til livslang læring. Flere tar master 
ved siden av. Noen av kollegene tar dette 
feks på Ås. 



Nr 19 Helsedirektora
tet

Fysisk aktivitet, anbefalinger, 
eldre, arbeidsliv, skole, 
dokumentasjon, 
mediahenvendelser, 
internajsonalt, rådgivning, 
nordisk samarbeid

Seniorrådgiver Hovedfag FAH, tok FAH, 
bevegelssesnalyse, 
bomekanikk

Ingenting - nesten. Deltatt på KRØK (NIH) 
noen år, seminar frokostseminar digitalt, 
anbefalinger for FA, NIH Convention, 
Deltatt der



Nr 26 Selvstendig 
treningsbranas
jen. 
Gruppetrening
. 

Instruktør, Forretningsutvikling, 
markedsføring, kursing, 
administrasjon, økonomi, 
organsisering, fakturering, sosiale 
medier, undervisning

Daglig leder  Master i idrettsvitenskap, 
Trening, Coaching 
idrettspsykologi, PT på NIH. 
Yogalærer 200 timer (Sverige), 
Scenograf westerdals, 1,5 år 
med biologi Blindern

Diverse kurs deltatt på selv, 
yogautdannelsen er den hen har tatt som 
etterutdannelse samt PT også. Hen bakte 
den inn i Bacheloren. Tok også 
idrettsernæring. 

Nr 21 Idrettsen 
helsessenter 
eies av NFF

Ansvarlig for forskning og 
utvikling. Ingen forskning men 
driver med kvalitetssikring av 
tilbudene til pasientene de har. 
Teamlederansvar rehab. 
Undervisning overvekt, hjerte 
arbeidsrettet rehab, har noen 
treningstimer viss noen er syke. 
Gjør alt mulig. Sitter i 
ledergruppen

Ingen tittel Idrettshøgskolen TRH, med 
bioliogi fra NTNU, Grunnfag og 
mellomfag, Hovedfag NIH, PhD 
NIH. Jobbet som gymlærer, 
naturfagslærer, Medisin i 
bedrift, følge opp studier i 
bedriften. Jobbet i 
helsedirektoratet, NIMI, privat 
bedrift med hjerte operasjon, 
behandling med mer 

Ikke som utrrykk men inholdet er kjent. Har 
tenkt er viktig hele livet. Kunnsap er viktig. 
Erfaringsbasert, Kurs, konferanser eller hva. 



Nr 32 DNT To seksjoner under hen, 
Friluftsfag (aktivitet og 
hytter/ruter/utdanning/organsias
jon), Bærekraft (baturvern og 
arealforvaltning). Leder for 
feltene. Utvikler DNT sentralt - 
mye administrasjon. Strategisk og 
ledelse, personal. 

Avdelingsleder Natur og 
friluftsliv

Friluftsliv og idrett, kultur. 
Bachelor-nivå. 

Har jobbet med frivillig organisajson i 2 + år 
og har jobba på folkehøgskole. Begge 
steder har vært sterke representanter for 
livslang læring - og har hatt dette i i fokus. 
Jobber mye med opplæinrgsprogram til 
ansatte og frivillie i DNT. Ser på hvilken 
kompetanse DNT trenger og den enkelte - 
hva kan vi bidra med. Er leverandør av 
dette. Innenfor hele spekteret. Formell og 
uformell læring. 

Nr 4 Tverga. 
Ressursenter 
egenorganiser
t FA og trening- 
finnsiert over 
KD. Frivillig 
organisasjon. 
Hjelper 
kommuner og 
frivillige

Daglig leder, alt som skjer 
org.utvikling, personal, lite team, 
HMS, strategi, økonomi, inn i 
prosjekter. Må mulittaske. 

Daglig leder University British Columbia, 
Vancouver. Psykologi, 
sosiologi, Har alltid hatt 
idretten nært. Engasjert. 
Kommet dit gjennom det 
frivillige engasjementet. 
Snowboard. 

Visste ikke at NIH hadde dette. Trodde 
dette var noe vi skullebegynne å tilby. 
Kjenner til andre leverandører. Vil 
kombinere dette selv med jobb på sikt om 
en stund. Vurderer BI. Vurderer konkrete 
fag og tiltalende at man kan kombinerer 
det som man vil. 



Nr 6 Asker 
kommune

Leder for innovativt område, 
medborgerskap, handler om hele 
det brede kulturfeltet, idrett, 
filuftsliv, kultur, kirke, med mer. 
Innbygger-involvering og 
samskaping av tjenester. Torg for 
medborgere på innbyggernes 
premisser. Lokalsamfunnsutvalg. 
Går fra service til 
samskapingskommunene. Bygget 
på lest fra Danmark. 
Velferdstenester spesielt mot 
eldre. Færre som jobber og 
skatter. Snu hele tankemåten. 
Skape gode tjenester sammen. 
Trenger mykje innovasjon. 
Prosessorganisering. DK har holdt 
på i 10 år. Nye måten å bygge 
kommune på. Annen måte å 
fordele makt og ressurser på. 
Ansvarliggjøring på alle nivå. Av 
inbyggerne bestemme like mye 
som kommunen. Leder for 400 
personer for dette 
tjenesteområdet. Fem 
virksomhetsområder og 18 
avdelinger. 6500 ansatte i 
kommunen. Budsjett 7.5 
millarder. 

Kommunaldirektør Hovedfag org ledelse, 
beslutningsprosess og makt. 30 
studiepoeng i prosjektledelse 
statskosult. 

Har masse kurs, lederkurs og deltatt på 
mange konferanser innen sitt 
ansvarsområde. Mer enn idrett. Like mye 
org.utivkling og ledelse. Ikke så mye på 
idrett/FA/folkehelse. Mer på kulturfeltet. 

Nr 29 Sykehuset 
Innlandet. I 17 
år 

Aktivitet inne på enhet for 
sikkerhespsykitari. Tilrettelegge 
for pasienter som er innlagde. 
Kulturprosjekt i samarbeid med 
kommune og sykehus (i 
kommunen). Resultat - 
Aktivitetsdager og faste økter. 
For eksempel kanotur. Veldig 
vellykket prosjekt.  

Miljøterapeut, Helse og 
treningsterapeut

Tidligere langrennsløper. Idrett 
grunnfag, FAH på NIH, 
Bachelor, 

Kjenner lite til dette selv. Ikke vært veldig 
opptatta av det.



Nr 35 Catosenteret. 
Rauland 
rehab. Jobba i 
3 år.  Søkte på 
Catosentert og 
har vært der 
siden 2011. 

Jobber som idrettspedagog med 
arbeidsrettet rehab. Barn, unge 
ryggmarksskadde (tidligere). Tatt 
på seg ulike verv, fagavnsvarlig, 
styret og tilltisvalgt. 

Idrettspedagog Befalsskole før NIH. Har tatt 
Grunnfag idrett i sogndal, FAH 
på NIH, PPU etterpå . Tatt 
Friluftsliv NIH. Tatt Kognitiv 
terapi - tilleggutdannelse.  

Har tatt en del kurs/studier selv. Relatert til 
yrkespraksis tenker han at er mange som 
har gått disse sporene innenfor deres 
profesjon. Anerkjennelsen og trygghet i 
rollen - en vei å gå. 

Nr 33 Veien tilbake Utvikler tilbudet til rusavhengige 
mennesker ut fra fengsel 
(ettervern) i praksis. Areanaer for 
de som har behov for tjenestene. 
Slik at de kan etablere seg i 
arbeidslivet etterpå. Driver mye 
med FA. Finne struktur, 
motivasjon og mestring, arbeid 
med frivillighet (Norge 
sykkelforbund). Sett på Petter 
uteligger. Norges sykkelforbund. 

Prosjektleder. Mer eller 
mindre 
organisasjonsutvikling

Faglæret tømrer, Drevet med 
mange firmaer, entreperenør 
(20 år), Prosjekt veien tilbake 
fra 2013, Medeier og jobber 
som prosjektleder

Har vært veldig dårlig på dette. Ikke søkt 
noe sørlig kurs og kompetanse. 



Nr 34 NFF Trener, oppfølging spillere og ha 
samlinger og kontakt med 
klubber. Prosjekter på tvers innad 
i avdeling og på tvers av 
avdelinger. Hvordan gjøre 
elitefotball bedre. Generelt. 
Psykologi og det mentale. 
Mennesket først. Et prosjet. 
Menneskesyn i bunnen. Inne på 
noen andre landslag og mental 
trener også for andre. 

Landslagstrener NFF, 
Jenter 15 - 17 år med 
mer innhold i stillingen

UEAFA A lisens, har jobbet i 
Lyn, Master idrettsvitenskap 
Coaching og idr.psyk,. Fotball. 
Alt uten om praksis på PPU 
(ikke NIH). Mangler 2 x 6 uker. 

PPU var deltid. Kjenner litt til markedet 
men ikke mye. Innad i NFF er det et 
prosjekt med kvinnelig topptrener. 
Trenerutdanning der de følger (10 stk blir 
fulgt opp tett) 3-5 år. Kurs. Beste 
trenerutdanningen som hen har vært med 
på. NFF har kurset. 



Nr 20 Modum Bad Faglig ansvar for felles fysisk 
aktivitet. En del av behandlingen. 
Alle grupper og pas får tilgang til 
å delta på dette. Frivillig 
behandling. 2 økter utendørs i 
uka for alle. Oppfølging 
individuelt på trening og 
motivasjon. Skader, lyter og 
plager. Kost og ernæring. For 
voksne med psykiske lidelser. 
Innen mange kategorier. Angst 
depresejon PTSD, 
spiseforstyrrelser og 
familiebehandling. Komplekse 
sykdomsbilder. Varighet på 
sykdomsperiode per person er 15 
år og de er ikke strømlinjeformet 
ifht lidelse. Hen er knyttet til 
traume og angst-avdelinga. 
Rullerer på fem avdelinger og 100 
pas. Mellom 30 - 40 hver. 
Samarbeid med terapeuter og 
sykepleier pluss øvrig 
helsepersonell. 
Aktivitetsstimulering for 
kveldstid. Sosial plattform. Har 
alltid studenter fra NIH og HiSN. 
Totalt 6 uker pluss ekterne 
oppdrag for utbrente leger, 
sykepleiere, helsepersonell. 
Forelesninger for NIH-studenter 
med mer. Sensor med mer. 

Helsesportspedagog FAH, Grunnfag Eik 
lærerhøgskole, Bachelor FAH 
NIH, Master FAH på NIH. PPU 
Notodden. Tatt kognitiv 
adferdsterapi. 
Kommunikasjonskurs for par 
PREP. 

Har tatt to kurs selv. Bør ligge som en 
betingelse at man oppdaterer seg jevnlig. 
Form for oppdatering jevnt og trutt. Veldig 
viktig. Bør være en etisk betingelse. 
Stimulere til utvikling av faget og dem de 
jobber med. 



Nr 34 Hvitserk Følger opp guider som guider i 
andre kulturer, Utlandet. 
Rekruttering, ansette de og legge 
inn på rett tur pluss 
administrasjon med dette. Leie 
inn på oppdragskontrakter. 
Freelance. Alt med HMS og risiko. 
Prosjektansvar for ekspedisjoner 
til arktiske strøk og 
høydeproblematikk. Fagansvarlig 
tekniske turer. 

Guide- og 
ekspedisjonsansvarlig

Master fra NIH, Friluftsliv. 2 år 
høgskole med 
utviklingsstudier. 

Ikke mye brukat av hen. Ikke satt seg inn i 
dette så mye - bare lest mailen fra oss. 

Nr 35 Bymiljøetaten 
Oslo

Bygger idrettsanlegg. Frittstående 
anlegg - ikke skoler. Bruker 
kompetansen fra idretten hva 
idretten trenger i anleggene. Kan 
mye om bruken. Holder 
trenerkurs for sykkelforbundet. 
Liten bijobb. I fotballen siden hen 
sluttet på NIH. Dommer. Bijobb. 

Teamleder byggeledelse 
SHA, landskap. Idrett og 
park. 

Grunnfag idrett, SPM, Fysisk 
fostring i forsvaret. Mellomfag 
idrett Sogn og Fjordane. 
Siaktviteter. Studerer nå ved 
Oslo MET ingeniør - tas ved 
siden av jobb. Byggingeniør. 
For byggingen av anleggene. 
Vil komplettere det hen har fra 
før. tar nå en Bachelor i 
ingeniør.

Kjenner til dette gjennom det hen har 
studert/deltatt på selv. 



Nr 30 Bad, park og 
idrett

Hovedskalig kompetansehevende 
innenfor deres fagområder. 
Fasiliterer kompetansehevende 
tiltak. Kurs, seminar, webinar, 
konferanser, samlinger, 
målgruppe er kommuner og de 
som jbber med fagområdene 
innen kommunen. Flere 
enkeltpersoner, organisasjoner, 
idretten, høgskole og UH 
sektoren - mest de som er ansatt 
for anleggsfrift, NTNU (Senter for 
idrettsanlegg). NMBU særlig på 
de grønne områdene. 
Samarbeider med FAGUS. idrett 
er kun 1/4 av områdene de 
jobber med. Parkområde og 
lekeplass-utstyr med mer. 
Sikkerhet og sertifisering. Bredt 
fagfelt. Ulike fagfelt. 

Prosjektleder, ulike 
prosjekter

Bachelor i SPM, Master IKS. 
Har tatt Samarbeidsutdanning 
med NIF - NIH - yngre ledere i 
idretten - bakt inn i bacheloren 
(deler av det). 

Nystudert. Ikke tenkt så mye på det ennå. 
Vil gjerne holde seg oppdatert. Har hørt om 
hva som er tilgjenglieg. Ikke brukt det selv 
så mye ennpå. Kjenner mange som tar 
påfyll og jobber med dette området selv i 
BPI.  

Nr 37 Ungdomsskole Jobber med (7-8 år) med 
Kroppsøvng 8. - 10 trinn. FAH, 
Friluftsliv. 19 søkere på 9. trinn i 
2020 og 80 søkere i 2021.  
Undervist mat og helse. 

Faglærer, ernæring, 
helse, og miljøfag. Deltid. 
Tidligere utøver 
langrenn. 

Tok Grunnfag idrett NIH. 
Deltid. KRD 1 og KRD 2. Bøe 
spurt om å være praksisveilder 
og er det for våre studenter nå. 
Har tatt Veiled.ped. Tilbudt 
dette gratis. Tar i mot også 21-
22. Tok FLD 1. Synes det var 
krevende. Ikke innholdet men 
mye innleveringer. Studenter 
over tid. Adjunkt med 
tilleggsutdanning /med 
opprykk (tidligere). 

Har tatt en del studier (se andre 
kommentarer). Savner temakurs på 
enkeltemner. Var flere slike før - 
studiepoengsgivende. Lang liste over 
muligheter. Matnyttig studie fra NIH FLD 1. 
Var mye skolerettet. Ulik bakgrunn på de 
som tok studiet. Oppfattet det som 
skoleretta og relevante aktiviteter for skole. 
Kanskje også fordi hun hadde dette i 
bakhodet selv. Tenkte at dette var skole - 
hele tiden. Hvordan bruke dette. Veldig 
krevende. 

Fargekoder områder IIS, 
ILF, IIM, IFP



AKTUELLE OMRÅDER KURS STUDIER KONFERANSER SAMLINGER
IIS, Sport management, forskningsbasert kunnskap er viktig. Få ut forskninga 
vår. Korte enkle moduler. 5 studiepoeng er overkommelig. Oppgave og 
eksamen. Kommunal sektor trenger påfyll. Arealplanlegging, framsnakke å 
jobbe i kommunen. Behovsanalyse  innenfor aktivitet. 10 stk i etaten med 
idrett, FA og friluftsliv. Kommuner med færre. Krevende å oppdatere seg. Lese 
forskningsrapporter. Nærmiljøanlegg. Hvordan gjøre det bra for fremtiden. 
Hva ser vi er stimulerende og motiverende. Ungdoms-tilrettelegging. Samle 
og styrke - bruke det på ettermiddag. Gjøre det mer trivelig.  

Veldig aktuelt. Regelverk. Mindre kurs. 
Kompetansehevende

ja takk men ikke 
nødvendig med bare det

Ja det kan det være. 
Mange ulike tema. 
Friluftsliv kan være 
overordnet. Få med 
kommunene - 
frivilligheten. 
Paraplyorganisasjonene. 
Planverk. Kommunale 
planer. 

Liker best å treffe andre. 
Aller best å ha noen treff - 
2-4 samlinger. Både det 
sosiale, diskusjonene og 
det faglige. 

Snever tenking for sin del. Utdanning KRØ-feltet. Ser at den organiserte 
idretten vil mer inn i skolen. Kunnskap om skillet mellom bevegelsesaktivitet 
og idrett. FA en time hver dag i skolen. Mange knytter seg mot kroppsøving 
men dette er noe annet enn idrett. KRØ-faget er mer pedagogikk enn 
idrettsfag. Hva er man og hva er man ikke. Klargjøre skillene. KRØ ikke ofte 
prioritert av skoleledere.

Tenker behov for det Tenker behov for det. Kan 
være krevende å ta deltid 
ved siden av jobb.  
Veiledningspedagogikk. 
Det beste studiet 
vedkommende har tatt. 

Tenker behov for det Samlingsbasert veile.ped. 
Verdifullt å møtes men 
digitale møter fungerer 
om ike optimalt så godt 
nok. Redusert 
reisebelastning er også et 
viktig poeng. Studier må 
tilpasses ulike 
livssituasjoner. 



Tok Trening og kreft. Ikke tatt noe annet her før men slo hen at FA var så 
spisset inn mot målgruppen. Dette burde man også gjort innen psykisk helse. 
Videreutdanning - Trneing og psykisk helse etter mal fra trening og Kreft? 
Tvang, Psykose, depresejon, Spiseforstyrrelse med mer. Spisse dette. 
Samtaleteknikker/coaching kunne det vært aktuelt? Samtaleverktøy med 
pasienter. AM Pensgård. MI eller andre teknikker? Mer styrket i jobber innen 
helsevesenet. Trenger nettverk. Faglig opdatert på FA generelt

Nettverk og siste oppdatering kjapt Størst læring i studier. 
Krever mer og eksamen 
trigger man til å lære mer. 
Større innsats. Innen helse 
får hen ikke mer lønn nå - 
taket er nådd. 

Nettverk og siste 
oppdatering kjapt

Fint med kombinasjon. 
Liker samlinger der man 
kan møte andre. 
Inspirerende. Time out i 
fra hverdagen. 

Vil henge på i faget. NIH kan tilby Beitokurset - veldig bra for påfyll. NIH er det 
beste kurset av flere som hun har deltatt på. Friske opp. Blanding av teori og 
praktiske økter. Kompetanse på områdene våre. Læreplaner og forskrifter. 
Viktig område. De som er tett på det som skjer. Ikke bare synsere - NIH har de 
beste der. Har tatt med kollegaer på dette og det er supert. Vil holde seg 
oppdaert innenfor sine områder. Ikke nødvendigvis noe nytt påfyll utover det. 
Dans, Svømming, Friluftsliv, moderne aktiviteter, ballspill, leker, mer i dybden 
av tema på Beitokurset. Læreplan og forskrifter - her må lærerne oppdateres! 
Spesielt de eldre lærerne. Todagerskurs er fint. 

Vil gjerne ha mer av dette. KRØK er litt 
dårlig timing. Har muntlig og det er 
mye som skjer. Mai er mye bedre enn 
juni. 

Ikke så aktuelt for henne. 
Hun har studenter det 
hun skal og jobber der 
hun gjør. 

Bra at Beitokurset er på 
Beito. Alt samlet på ett 
liste sted. Det sosiale. 
Snakke med andre på 
middagen. Diskutere, 
erfaringsutveksling. Mye 
læring i møte med 
andre/likesinnede.  

Ønsker samlinger og 
blanding med digitalt - 
kan godt fungere. Mest 
mulig fysiske samlinger. 
En del praktiske kurs som 
fordrer dette. 



Viktig med økonomi og finans for de som tar Friluftsliv og ønsker å jobbe med 
dette. De trenger å lære hvordan drive sin egen virksomhet, business. Reiseliv. 
Produktuvikling bestemmer hvilke type turister man får. Pris er også viktig. 
Økonomi, business, ledelse, forretningsutvikling, administrasjon, 
bedriftskompetanse

Påfyll handler om kompetanse - egen 
kompetanse til å drive med det hen vil 
drive med. Ting går fort. Det grønne 
skiftet. Henger du ikke med så taper 
du terreng. Nytt felt. Henge med - 
være relevant i debatten. Delta i 
samfunnsdebatten. Aldri for tidlig å få 
det ut til mottakerne i hele landet. 
Hungrer etter kunnskap for utvikling av 
bedrifter. Det grønne skiftet. 
Naturbasert turisme - folkehelse, type 
turister, strategitenking, koble 
forskning og strategi. Søker 
informasjon fra her og der (mange gjør 
det) få ut forskninga raskt og 
overførbart. 

Ikke så opptatt av dette 
personlig. Påfyll er 
viktigere. Kompetanse og 
relevans er viktigst

Se kurs-punktet. 
Matnyttige 
kurs/konferanser. Møte 
og prat er ikke så 
aktuelt. Verdien er i 
"inputen". Korte 
spesialemner er bedre 
enn en bred konferanse 
som dekker for mye. Må 
være appliserbart 
direkte og to the point. 



Ressursutvikling, synergier for samarbeid, Trenerutdanningen og NFF, OLT 
sitter med sin trenerutdanning og ikke snakker sammen. Har hatt prat med 
alle tre når han var på NIH. Mye nedslagsfelt. Praksismiljøene topfotballen har 
mange stillinger i toppklubbene. Trenere med master eller bachelor og UEFA - 
vil ha mer og ikke stå i ro. Utfordring er hovedtrener-sentrert. De som jobber 
der ute har andre jobber. Sportslig leder, spillerutvikler med mer. Jus, 
økonomi, ledelse, Vidt nedslagsfelt. ønsker større fleksibilitet. uavhengig av 
rolle/profil at de kan velge sine moduler og hva de trenger. Begrenset med 
etterutdanning i NFF før cupfinaleseminaret. må ha mer/ønsker. Når man har 
lisens må denne opprettholdes med antall timer per år - ellers inaktiveres 
lisensen. NIF sine systemer osm håndterer dette. Legges inn manuelt. vil 
unngå manuelle strukturer. Vil ha på plass nytt system. Liten andel personer 
som blir. Må kunne bygge en utdanning parallet som de kan falle tilbake på. 
Oversettelse til egen praksis. viktig. 

Tosidig - ønsker mest kompetanse. Det 
er sentralt. Må bygge på det de 
allerede har. Trenervirke er utsatt 
profesjon. På toppnivå. Et poeng. De 
under (altdersbestemet) har ønske om 
å kunne gå opp og frem.  Uttelling 
internt i NFF er viktig. Kompetansen 
man er ute etter. 
øyeblikkseksamineringen er utdatert - 
veileder og utivklingsplaner, 
kravsprøving mer underveis. Mer 
integrert og cabasert pluss 
praksisbasert prøving. 

Studiepoeng er ikke så 
viktig. Hen tror at UEAFA-
stigen må bli 
studiepoengsgivende. 
Ivaretagelse av 
profesjonen trener 
(renommè), også at de får 
en sterkere tittel, B-
lisensnivå har tre 
høgskoler godkjent 
Bachelor i stigen. Master 
kan kanskje tangere på A-
lisensnivå UEFA. 
integreres inn i stigen. Kan 
det bli fullendt? Usikkert? 
UEFA legger rammene for 
alle landene. Forbundet 
har mandat til å utstede 
disse. Ander nasjoner har 
gått integrert med UH der 
man kan få denne (UEFA) 
Portugal og Spania har 
dette. ped-grunnlag feks i 
Spania. Ikke voldsom 
eksaminering per i dag 
men vil ha sterkere krav 
enn i dag - formen på det 
er uklar. Prolisensen 
spesielt. Flere har sett 
dette. 

Finnes allerede men 
trenger mer av annet 
(studier/kurs)

Har dette i dag på enkelte 
kurs - fungerer. De som 
er trenere vil ikke ha 
kapasitet til å binde opp 
mye tid på samling. Mye 
kvedlsjobbing. Kan ikke 
være borte mye/lenge. 
Fravær er ikke lett. Alt 
som begrenser tid borte 
fra hverdagen er gunstig. 
Fleksibel løsnig - når du 
har tid er det beste. 
Bygge hverdagen selv. 
Barcelona-universitet - 
har mer fleksibel løsning. 
En viss tidsperiode som 
det skal leveres og har litt 
oversikt som fasilitator. 

Basistrening - crossfit, bevege seg vekk fra den tradisjonelle treningen, 
sertifiseringer, PT hos NIH tidligere, kurs mot grunnleggende 
trening/utholdenhet, balanse, koordinasjon, beveglighet. Kan være noe 
innenfor IIS som er aktuelt for lærer men som han ikke klarer å komme på. 
Lære mer om stresshåndtering, presetasjonsutfordringer/press, coping, skulle 
kunnet mer om det. Det å være lærer og trener er et omfattende yrke. 
Håndtere å ikke få drive med idretten sin (corona) eller skade feks. Har jobbet 
med BRAVE. Hatt temadager for verktøy. Skal fortsette med dette. Det er 
kanskje kompetanse NIH også vil ha. Har tett samarbeid med skadefri. 

Må være nyttig og relevant det er det 
som betyr noe. Kort eller langt betyr 
ikke noe. Men ikke bare noe man kan 
lese selv. Kombinasjon av praktisk og 
refleksjon sammen med andre. 

Ikke av betydning at det er 
studiepoeng

Digtal konferanse? Mest 
erfaringer med fysiske 
samlinger og kan velge 
hva man vil delta på 
dersom parallelle 
sesjoner. Tilpasse det 
som er relevant. Felles 
arena kan også være gull 
verdt for å utveksle ideer 
og reflekskjoner. 

For eksempel samlinger 
er meger verdifullt når 
man kan diskutere og 
teste ut på hverandre - 
kan også gjøres digitalt. 



Motiverende intervju, kognitiv tilnærming, det som er vanskelig er endring og 
livslang endring. Hjelper ikke bare med fysiologien. Det idrettsmedisinske - det 
kan de. Veiledning i trening er ok. Har praksisstudenter og det hun ser at de 
også kan dette. Det er å endre vaner som er nøkkelen. Har treningssenter. 
Sykkel. Gruppetrening. Instruktørkurs er veldig aktuelle. Folk på intervju (til 
stillinger) - velger de som kan både ta trening og rehabilitering er et pluss for 
dem. Må ha de som kan dette også. Kan man ha noe om overspising. 
Kroppsbilde og spiseforstyrrelse er fortsatt aktuelle tema. Fra dem er de 
kanskje 6 stykker og de andre foretakene har også dette tilbudet (vest, nord, 
midt). Fysioterpautene burde kunne ta aktivitetsmedisin. Det kan de ikke så 
godt. Ikke stødig i hvordan trene hva til ulike lidelser. Fysiologien bak. 
Veiledning av foreldre-kurs. Psyokologinstitutt

Påfyllet er det de trenger. Fysioene vil 
ha beviset fra kurs og kunne vise til. 
Mer opptatt av tema og hva de bør bli 
bedre på. 

Studier ikke viktig. Flere 
studiepoeng er ikke viktig. 
Dersom hen bare hadde 
hatt en bachelor kanskje. 
Ikke opptatt av 
studiepoeng. 

Noen faste som de 
deltar på hvert år. 

Kanskje en god ide med 
flere samlinger.  . Bolkevis 
kurs er bra for dem. Kan 
sette av dager men ikke 
for lenge av gangen er 
bedre. Kanskje en og to 
dager med opphold 
mellom. Bolkevis er det 
beste.  



Alle tema som hen jobber med. Relevant for hens arbeid. Alt på FA ved NIH. 
Spesielt det med anbefalinger og hvordan dette presenteres - studier som det 
henvises til. Å lytte til flinke folk er bra. Oppdatert på FA. Adferdspsykologi, 
adferdsendring, Lever NIH i en boble? Virker som det er en boble. NIH er en 
av verden beste på forskning i den boblen MEN hvordan jobber man med folk 
utenfor NIH? Sosial ulikhet, minoriteter, byplanlegging, stedsutvikling? kunne 
hatt kurs sammen NMBU feks? Eller andre? folkehelsekaken tatt av noen 
andre? Oslo MET? Hvolr er NIH i folkehelseuniverset? NIH-studente er ikke 
relevante for kommune og fylke .Er for snevre - ikke samarbeid med andre. 
Hvor ender NIH-studentene etter studiene sine?  Hva kan vi tilby landets 300 
kommuner? Dette er forlenget ledd ut i kommunene? Hvordan nå de inaktive 
gruppene? Tenker litt hvordan man jobber i kommune - forstår NIH-
studentene dette? Helsepsykologi, overførbart til mange områder, 
adferdsendring - kunne få et bredt nedslagsfelt. Mange vil være interesserte 
på tvers av fagområder så lenge det presenteres på en god måte. Kunne fått 
gode produkter der. E-læring - moduler. Idrettsskader og barn. Ut mot 
idretten. 12.000 idrettslag. hva kan vi tilby kommunen? Hvordan være 
relevante for kommunene? Tilpasse til utfordringsbildet i kommunen. Ha flere 
informanter fra kommune? Det er i kommunene det skjer. I skolen - er vi 
defensive der? Hva skjer med kroppsøving i skolen? Hva er diskusjonenene 
der? Usynlige? Gjøre forskningen appliserbar og anvendbar. Sommerkurs? 
Kan ha internasjonale kurs til de som trenger det i Norge/utlandet. Bli 
relevante for kommunene. Aktuelt med kommunepakker? -	Byplanlegging 
(fysisk aktivitet og idrett), nærmiljøutvikling etc (samarbeid med andre f.eks. 
NMBU), Adferdspsykologi (flere levevaner), Effektive tiltak, Skole. Idrett: NIH 
har sikkert forsket på XXX millioner kr på idrett de siste årene. Tar idretten i 
bruk denne forskningen? Mange foreldre er sikkert interessert i å gjøre det 
bedre og trenger veiledning. Jeg vet ikke hva idretten gjør her, men norsk 
idrett har vel høyest frafall i norden, så er det også kanskje best i verden. 
Kanskje dere kan gjøre noe mer der? Kanskje her er et potensiale å 
kommunisere ut forskning gjennom NIHs kanaler? Hvordan følges 
"disseminate" og implementeringen av  forskningen opp? Videreutdanningen 
deres kan være en viktig kanal. Fysisk aktivitet og kognitiv: Fysisk aktivitet og 
kognitiv utvikling barn, unge, voksne og eldre er et tema som er i tiden der 
dere kunne truffet bredt, skole, arbeidsliv og eldre.

Faglig påfyll viktig hele tiden Kan være ,med å gjøre det 
mer seriøst enn et 
formiddagsseminar. Gir 
det mer tyngde. Gir bedre 
utbytte - positivt fra 
arbeidsgiver viss du 
utvikler deg. Ikke bare 
delta på konferanser.  

Små oppdateringer er 
viktig hele tiden

Tror på heltdigitalt. Kan 
fuingere med noen 
samlinge rmen det blir 
ksotander som kan 
begrense antallet 
deltagere for eksempel.  
Regjnale samlinger? Kan 
det vøer aktuelt,. Nord, 
vest, øst, midt? Hyggelig 
med samlinger - men kun 
noen/begrenses. 



Viktig å utivkle seg selv å ha mål om å ta ett nytt kurs/utdanning hvert år. 
Prøver å få med seg mer kurs som bygger på de hen har fra før. Konseptkurs 
gruppetrening, ett i året. Livslang læring er et viktig begrep å ha med seg. 
Trenerrollen og psykologi, viktig for trneingsbransjen, Trenerollen til nivå 2. 
Coahing og å takle møter med kunden PT/Gruppetrening. Relasjoner. 
Motivasjon, Sport management - ønsket seg mer kompetanse om hvordan 
drive sin egen business. Økonomi, rettet mot treningsbransjen/trenerollen. 
Business-tenkningen. Forretningutvikling. Regnskap. Prissetting. Mange med 
idrettspbakgrunn som ender i treningssenterbransjen. Starte selv, lederroller. 
FAH, trening for eldre, har kreft og trening , mer spesifikke påbygninger for 
spesifikke grupper. Ulike sykdommer - skorter for endel i bransjen. 
Idrettsskader og skadeforebygging  stort behov. Kan litt men kan ikke nok til å 
planlegge for det - for overfladisk i bransjen. Kvinnehelse. Før, under og etter 
graviditet. Menopausen. (tips - Monica Bjørn). Økonomi og ledelse, HR, lede 
mennesker. Drive noe. Businessplan.  Hva må man ha på plass. 
Regnskapsprogram. Regler for hvordan ting fungerer. 

Yogalærer for eksempel var en 
ordentlig utdanning med oppgaver 
underveis. Fikk ikke studiepoeng men 
krav ble stilt underveis - det er bra. 
Kurs i trening for eldre for eksempel. 
Påfyll ville hatt kursbevis - mange vil ha 
det, korte påfyll.  Kvalitet og innhold er 
det viktigste. 

Kan være aktuelt. For de 
som har nok studiepoeng 
er det ikke viktig med 
dette. Vil ikke ha en ny 
master - det er ikke det 
viktigste. 

Fagdag som NIH har hatt 
har væt veldig spredt. 
Får mye input -har 
fungert veldig bra. Men 
et par sånne er nok - folk 
vil nok heller ha 
spesifikke kurs. Mer i 
dybden. 

Komme seg unna 
hverdagen og inn i en ny 
setting. Mer kontakt med 
kursholder. Stille spørsml 
på en anne måte. Bedre 
enn via en skjerm. Korte 
samlinger men ikke dra 
mange ganger. Praktisk 
yrker må ha oppmøte 
fysisk. Læringsutbytte og 
kvalitet blir ikke bra nok 
digitalt.  

FAH, overvekt, skader, hjerte, muskel skjelett, kvinner - alt er aktuelt, kulturell 
bakgrunn, Samfunnet endrer seg. Vi må henge med å vite hvordan dette blir. 
De som kommer fra NIH kan mye om FAH men hvordan får en person til å 
endre adferd. Forstå hvorfor - endre holdning til FA. Forstå at noen synes 
dette er helt fryktelig. Lære å finne nøkkelen i den enkelte. Ydmyk overfor 
andre mennesker. I dag er det ofte polarisert. Eg kan dette - sånn skal det 
være. Man må være ydmyk overfor arbeidsplassen man kommer til. Hvem 
man er og hva man har slags kunnskap. At teorien virkelig stemmer. Praksis - 
å være ute og se. Psykolig og adferdspsykolig, samfunnsforståelse, kulturell 
bakgrunn, hvordan forstå dem og deres syn på helse. Alt på IIM er aktuelt. 

Kunnskapen som teller. Vise interesse 
gjennom å holde seg oppdatert. 
Holder med et kursbeivs. Det er 
viktigere. Ville gjerne tatt mer 
psykologi. Motiverende intervju. Mer 
presist på kurs enn konferanser

Hos dem har ikke 
studiepoeng noe å si. 
Viktig viss man vil komme 
videre men det kommer 
an på hva man skal bruk 
det til. 

Liker konferanser- 
trenger ikke studiepoeng 
og heller ikke kurs. Kan 
velge og få innsikt i noe 
som ligger på siden

Liker best samlinger - gir 
mye mer- Kombo? Kunne 
man testet frivilig 
deltagelse? Noen deltar 
og andre deltar ikke med 
mye reise. Få 
kompetansen ut. De som 
møtes har trolig større 
utbytte men det koster. 



Fokus på turleder-rollen, veilederrollen i alle spekter av det. For ansatte og 
hele frivillighetskorpset. Har egne utdanningsprogram og for egne 
instruktører. Skred, bre, klatring, førstehjelp. Har egne kurs men trenger mer 
påfyll og samarbeid med utdanningsinstitusjonene som har en annen 
komeptanse på å lære bort - NIH/UH er mer oppdatert. Mer forskningsbasert. 
Kan være friluftsliv og aspekt av dette. Som fag. Spesielt for ansatte. Har ca. 
300 ansatte. Spisse målrette program for ansatte hadde værrt veldig 
spennende og aktuelt. Driver med lønnsforhandslinger nå - folk vil ha mer 
kompetanse fremfor lønn. Er en frivillig organisasjon. Har veldig mange 
ansatte som ikke har friluftslivfaglig bakgrunn men er Norges største innen 
dette. Kunne hatt bruk for kurs til sine ansatte. 

Påfyll er det viktige. Ikke nøevendigvis 
en test etterpå. Ikke av betydning men 
må sitte igjen med bevis etterpå. 
Samarbeide med NIH om instruktør og 
turledelse? Blitt godkjente som 
instruktører? Høyne verdien av 
utdanningene? Sikre at det er 
interesant å ta det for enkeltpersoner. 

Vil variere for den enkelte 
om dette er viktig. 
Arbeidsgiver er mest 
opptatt av kompetansen 
og ikke studiepoeng. 

God miks av digitalt og 
samling. DNT 

Jobber med banebrytende aktiviteter og innenfor idrettspolitikk. Hente 
kunnskap som man har innenlands men ønsker også å hente utelands fra. Er 
ikke like gode i Norge på dette som i andre land. Bredden av tema innenfor 
fag er anleggspolitikk, finansiering, andre private finansieringer, kommunalt 
og frivilig samarbeid, kommunestruktur og komuneforvaltning. Alt som ligger i 
de prosessene. Folkehelse, Bærekraft (sosial), stedsutvikling. "Mer morro der 
du bor". Skape gode nærmiljø for aktivitet og god helse. Prosjektarbeid med 
teamarbeid, digitalisering, org.utivkling, knaggen med bærekraft, 
endringsledelse, sport management, NIH mer sammen med hubs av 
entreprenører for å utvikle noe for noen av de fagemnene som er nevnt. 
Høgskolen Kristiania jobber med bærekraftig lederskap og har koblet seg på 
sosialentreprenører og andre som har vært med på å lage utdanninger - en 
god ide. Savner dette innefor eget miljø. NIH oppleves som et aktuelt sted for 
utdanning innenfor interesseområdene. Anser NIH som viktgig aktør. Sosial 
status og betydning for deltagelse. Barrierer for deltagelse og mangfolk. Løse 
de store samfunnsflokene. Krever nye måterå jobbe på og for å forstå. Vi må 
jobbe sammen med andre for å få til dette. Friskliv, NAV, kommunen, Det 
frivillige. Uoversiktlig og krevende. Innspill for mangfoldig deltagelse. Tema 
som er viktig å kunne mer om. Hvordamn løser vi dette? innovative prosesser. 
Hvordan kan de se ut lokalt?  De gode eksemplene. 

Kortere kurs trenger mer kursbbevis 
enn studiepoeng 

Over lenger tid og større 
forpliktelse. Naturlig at 
dette gir eksamen til slutt. 
Jo høyere forpliktelse jo 
mer uttelling ønskes. 
Ønsker personlig å lære 
mer og å gå inn i dybden 
som akkruat nå er viktig 
for hen. 

Aktuelt med konferanser 
også. 

Selv sulten på samling. 
Møte folk. 
Efaringsutveksling. 



Mer kompetanse på den operative samfunnforståelsen. Nytteverdien i et 
større samfunnsperspektiv. I det offentlige. Koble idretten inn mot andre 
fagområder. Stedsutvikling og lokalsamfunn. Et godt sted å bo er et sted man 
kan drive FA. Sikre for egeorganisert aktivitet og idrett. Lett å drive utfolding, 
fri lek pluss areal for idrettsaktivitet. Oppnå dette - bygge ny boplasser - et 
krav. Må ha dette på plass fra dag 1. Hele proeseen fra start og regulering. 
Arealplanlegging/kommuneplan. Regulere nytt eller omregulere. Bygge 
samfunnsforståelse. Kunne kommunisere om dette inn mot planmydighetene. 
Forstå spillet mellom kommersielle og det offentlige, folkehelseperspektivet. 
Få gjennomslag i prioriteringene. Bruke de offentlige midlene på en best 
mulig måte. Samfinansiering for skole og fritid og org. aktivitet. Bygge ny skole 
med idrettshall som kan brukes etter stengetid skolen VIKTIG. Krever 
kompromiss. Aktivietet for mange målgrupper, folkehelse. Klare å tenke det 
som kommunal sektor - velferdstrappen. Helse og sosial/omsorg. Handler om 
spesielle grupper - i hovedsak eldre, nedsatt funksjonsevne. Fra tilrettelegging 
for egenorganisert aktivitet til helt pleietrengende. Må investere og legge til 
rette fra 1-10 i denne trappa for å dempe trykket på de øverste trinnene. 
Sparer millarder med investeringene på de nederste trinnene. Utdanne folk 
som ikke bare utøve aktiviteten med menneskekene på disse trinnene men 
som SER de strategiske trinnene på disse trinnene. Jobbe med de strategiske 
perspektivene. org og ledelse, prosjektledelse, ute i praksis i prosjekt, jobbe 
flerfaglig/tverrfaglig, drive medvirkningsporsesser, ikke minst med 
innbyggerne, relasjonsbygging og kommunikasjon, bærekraftsmålene - 
hvordan jobbe operativt og praktisk med dette. 

Foretrekker miks av alle tre. 
Kompetansen er viktig. 

Ikke viktig med studiene 
og studiepoengen. 

Ja til dette Hybrid/miks er ønskelig. 
Netverksbygging og 
relasjonsnbygging. Fysisk 
konferanser - møte andre 
folk. Kombinasjon er 
viktig. 

Kunne tenke seg påfyll innenfor psykiatri og FA, Friluftsliv, aktivitetsmedisin. 
Psykiatrien har vært hen sitt fokus. vil lære mer om samsykelighet - 
livsstilssykdommer i tillegg til den psykiske sykdommen som hjerte- kar, 
muskel skjelett, kreft, det relasjonelle, motivasjon hos de ansatte - det å se 
muligheter i fht FA. Se utover det å jobbe inne på enhet. Mangler kunnskap og 
tiltak hos de ansatte, viktig med nøkkelpersoner som brenner for det samme 
som dem, helsegenvister av FA, Få ut kompetansen på dette til andre 
yrkesgrupper slik at de vet hvor viktig dette er. Aktivitetsmedisin. Innenfor 
friluftsliv er det ønske om inspirasjon og påfyll. Veiledning er også et viktig fag 
å utvikle seg på. Liker veiledning. Samhandling og tverrfaglig samarbeid. 
Spesielt innenfor kommunen. Der har de fått til mye i kultursamnarbeidet. 
Samarbeid mellom spesialitshelsetjenesten og kommunen. 

Kompetanse er det viktigste. IKKE viktig  Mye inspirasjon å hente 
på konferanser - så 
gjerne noe av dette også

Kombo av digitalt og 
oppmøte. 2-3 dager kan 
planlegges inn. Særlig viss 
reise så er det greit å 
kunne komprimere det



Vært veileder for studenter. Mental helse og FA. Psykisk helse og FA. Å ha 
studenter inn mot sykehusene, skolene, barnehagen i nærheten så man kan 
se hvordan det er å møte andre mennesker enn de "andre studentenen". 
Erfaringer med å møte virkeligheten  - de ekte menneskene. Ha kurs på dette. 
Biospykososiale tilnærmingen. Evne å se hvordan det henger smamen. Helse - 
ulike variabler. Forståelse på den biten. IIS har mye relevant for denne 
yrkesgruppen Motiverenede intervju blant annet. Litt av det som handler om 
mental helse. Oppdatere seg faglig på øvelser/praktisk fag. Hvilke øvelser. 
Havner fort i det same trygge sporet. Idrettspedagoger som kan by på dette?  
Faglig påfyll innenfor treningsfysiologi, utholdenhet, styrke med mer. 
Mestringsteorier kunne vært nyttig å bli kurset mer i. Kan miste grepet på det 
som gjør denne guppen unike etter noen år i arbeidslivet. Oppfriskning på noe 
av det man allerede har hatt. 

Kompetansen er viktigst. Hjelper ikke å 
vøre teoritung. Motivasjon, empati, 
skape trygghet, skape allianser, 
teorietisk god holder bare ikke alene. 
Evne til å kunne være praktisk - kunne 
se å forstå de deltagerne du skal jobbe 
tett med i flere uker. Mest spennede 
med interessante kurs. Mer konkret og 
brukervennlig. 

Ikke viktig. Ja takk begge deler. 
Konfearanse er mer 
inspirasjon, nettverk. 

 Vil samles for best 
uttelling. Foretrekker 
samling. 

Samarbeider med FAF, fått navn av Marthe B. Mye kompetansen som de 
representerer. Trenger trenerrollen, psykologi, relasjon, natur og friluftsliv, 
kulturell bakgrunn. Alt utenom toppidrett. Skadeforebygging, trene smart 
(bruker appen skadefri), Ingen ansatte fra NIH hos seg. Har noen lærere og 
har drevet med idrett. Kunne trengt en tilsatt fra NIH i sin stab blant de 15 
ansatte. Endel av deltagerne trener veldig mye når de sitter inne og må være 
noe løslatt før de kommer til dem. Kommer til dem etterpå. Stuktur er et 
nøkkelord for mange av dem. De bruker treningsdagbok. Treningsbakgrunn. 
Mange hekter seg på dette og blir skadet i større eller mindre grad. PT kan 
være aktuelt for endel av de ansatte der. Alle som jobber der har 
egenkompetanse på rus eller annet. Springbrett videre til andre jobber. En 
utdanning hos oss kunne vært et bra supplement jobb. Lever av 
tilskuddsmidler. Store omveltninger fra tidligere stilling. Helsedirektoratet. Får 
ikke svar på tildeling før mars/april for det kommende året. Krevende for 
driften. Ønsker å få mer forutsigbar økonomi. Deltagerne faller mellom to 
stoler. Noen av de ansatte er uføretrygdede. Kan være "gitt opp" av andre og 
har gitt seg med rusen. Bruker endel tid på de ansatte som også har endel 
utfordringer. Finne oppgaver som passer den enkelte. Skulle hatt støtte fra 
NAV i tillegg. Vurderer ulike ordninger der for å få midler. Instruktørkurs er 
noe de trenger. 

Spesifikke kurs er mest aktuelt. 
Fagområdet er viktigst

Ikke aktuelt. Aktuelt med konferanser 
også. 

Vil gjerne ha en miks - 
Treffe andre. Få fysisk 
oppmøte også. Treffe 
mennesker. 



Hen har satt pris på dette selv: coachingog psykoligi trenerutdanningen 
MANGLER en del hos de som tar Trenerstigen i NIF og ikke på NIH. Men som 
ønsker mer tillegg. Har nevnt dette for andre eksterne i NFF/klubber/kretser. 
Dette trenger de mer av. Mer også ledelse. Sett på ulike etterutdanninger. 
Mest menneskelig ledelse men også det praktiske rundt å lede. Lede i 
stystemer. Forstå organsiasjoner og klubber. Det pedagogiske i ledelsesbiten. 
Ledelse av mennnesker i et prestasjonsklima. Hvordan få folk til å prestere. 
Balansen mellom ivaretagelse og trygghet. NFF har disktuert endel rundt det 
med trenere spesielt i kvinneidretten - lite fokus på det med fysiske 
forutsetninger. Hva kan vi om kvinnehelse. Skadefrekvens og 
menstruasjonssyklus. Hvor er de og hvordan påvirker dette belasninstsstyring. 
De jentene de har NFF er ofte i overgangen mellom 16 - 17 - 19 år. 

En form for sertifisering kan vere 
gunstig. Kommer an på tema. Tok 
master ved siden av jobb. Tok lenger 
tid. Tror på ulike former. Sertifisering 
er de vant til og bevis er viktig må ikke 
nødvendigvis vere studiepoeng. Oslo 
har mange med utdanningen til hen 
men ikke ute i distriktene. NFF jobber 
selv med å samarbeid med de ulike 
UH. Hen har tro på det. Vet at CV har 
mye å si for trenere - for å få et 
intervju - få en inngang. Må også 
kjenne folk. Skrive opp sertifiseringer i 
tillegg til utdanning er viktig. 

I noen grad. Ikke 
avgjørende. Hadde hen 
hatt bachelor og ikke 
master - ville hatt 
studiepoeng. 

For hens del er dette litt 
utveksle erfaringer og 
møteplass. Mest opptatt 
av å spisse og dypere inn 
i ting. 

Glad i å treffes. Trenger 
det dette etter covid. 
Åpner noen muligheter 
med det digitale. Klare 
for å treffes. En kombo vil 
være det beste. 
Omfanget av det 
samlingsbaserte må ikke 
være for stort. For hen er 
4 dager oppnåelig eller 3 
dager i midten/uka. Ikke 
deler i to samlinger.  



Alle områder på NIH er relevante. Vi møter i psykiatrien et godt utvalg av 
befolkningen. Toppidrettsutøvere og vanlige folk. Folk med spiseforstyrrelse 
og folk som vil opprettholde god form og prestasjon. Motivasjonsteorier, 
psykologi, pedagogikk, didaktikk, friluftsliv, bruker mye uteområde og utetid. 
Alle områdene er veldig aktuelle for tidligere NIHere med allsidig jobb. Jo 
bredere plattform jo bedre blir man til å møte mennesker der de er. de 
thandler mye om møte med menneske og kommuniksjon - forståelsen av 
hvorfor vi velger som vi gjør. Dette er vanskelig å forstå mens man studeter og 
det viktigste å forstå når man kommer ut. Et studie i seg selv. Kunne vært mer 
etterutdanning på dette. Veiledninger for hverandre. Hadde vært interessant. 
Der skoen trykker. Å lage treningsprigramn er ikke nøkkelen - det er å få de til 
å gjøre det. På individ- og samfunnsnivå. Psykisk helse er noe man kommer til 
å møte uansett om folk er friske eller ikke. Somatikk. psykiatri, arbeidsretta 
eller ikke - etterstudie med dette? Møte med mennesker. Interrssante 
konsept å ha i etterkant. Når folk oppdager at det er der skoen trykker. Krav 
om 1-2 års arbeidserfaring.   

Kognitiv adferdsterapi fungerte veldig 
bra. Teori og vannvittig mye utprøving 
i praksia med medstudenter. 40 % var 
å snakke med medstudenter og teste 
teknikkene. Drøfte og diskutere. Gikk 
over tid og fikk faglig påfyll over tid. 
Lærte veldig mye av det. Rollespill og 
utprøving av metode på andre. Krav 
om videomateriell. Refleksjonsnotat. 
Læringa sitter på en annen måte enn 
om man må henvise til forsking

Samfunnet er kanskje 
opptatta av dette og å 
vise til det men i 
jobbsammanheng er man 
ikke opptatt av dette - 
men av pakken du har 
sydd sammen. Må ikke 
være studiepoeng. Ett år 
med veilednng for 
eksempel er viktig for de 
som skal møte deg i et 
intervju. Erfaringsbasert 
læring er mer nyttig i 
arbeidslivet. 

Bra men bare små 
drypp. Alltid noe nyttig 
og 95 % hørt før. 

Kongitiv adf.terapi. 
Krever mer ressuser med 
oppmøte og koster mer. 
Begrenser med georgrafi 
hvem som kan delta. 



De har selv laget varde - les mer på deres nettsider. Stiftelse med bærekraft 
under nettsidene deres. Sporløs ferdsel i utlandet. Leave no trace-program. 
Hva med å lage noe som er gjenkjennbart med dette? Ikke finne opp noie nytt 
selv innen det området. Ha program på dette? Viktig å ikke lage masse eget i 
Norge som ikke samstemmer med omverden. Knytte oss opp mot noe som 
allerede eksisterer. De jobber over hele verden. Meningsfylt om de har hørt 
om samme programmene og kan kjenne seg igjen i det. UIAG. Tindeveileder 
finnes i Norge. Norsk naturguideforbund finnes også (Aksel/NIH har kjennskap 
til dette). IML - europeisk standard. Hvordan kan NIH bli relevante her? 
Sertifisere IML-guider også fra NIH? Stilles krav i Europa. Lage moduler og fag 
som samsvarer med det som finnes i Europa. Selskap for de som skal starte 
noe og levere hele pakka. Det med å benytte lokale ressurser. Altså de andre 
punktene i bærekraft - kan de dekkes på noen måte med kursing i naturbasert 
reiseliv? Hele pakka rundt det - som handler om mer enn bare å ta med søpla 
hjem? Opplevelsesformidling. Har hatt om dette i sine faghelger. Leid inn folk 
som snakker om hvordan guidene formidler opplevelser i felt (Aksel/NIH). Mer 
releant inn mot de som vil drive med kommersiellt reiseliv. Bør også ligge i 
hovedutdanningen fremover. Opplevelse. Gruppehåndtering. IIS? Må 
håndtere grupper med 16 ulike personer ute i felt. Hard skills: geologi 
(praktisk), lære seg guidebiten og kunne fylle på med det de ser rundt seg. 
Trenger å kunne mer om dette for guidene - har vi dette? Kursrekke på 
kommersialisering. Fra tradisjonel friluftsliv til kommersielt friluftsliv: kunde 
opplevelser, hvordan drive en bedrift, jus, markedsføring, kommunikasjon til 
guidene - hva de kommuniserer ut. Risikohåndtering. Hvitserk sitter på mye 
kunnskap og kan bidra inn med tips/prat mer med dem. Stikkordet er at 
mange sitter på tradisjonell frilutslivutdanning og har lite kommersielt i seg. 
Folk som har den bakgrunnen trenger påfyll for å drive baturbasert reiseliv. 

Har jobba noen år - er ikke viktig med 
studieppoeng. Avhengig av tema. Mye 
mer nyttig for å lære noe. Måvære 
appliserbart. Praktisk. Gjerne i felt. 

Ikke viktig Noe kan være veldig bra. 
Fjellsportkonferansen, 
skredkonferansen. 
Veldig bra. skal man 
lære noe spesielt er kurs 
med tema bedre. 

Tema som handler om å 
være ute - må være 
praktisk retta. Nordmarka 
eller andre steder. 

SPM kunne gått videre og tilby mer relevante pratiske kurs. Noe av det som 
ble tatt i studiet var gammelt. Økonomi i prosjekter er feks annerledes enn 
det man lærte på NIH. Mye på data og teknologi. Hvordan idretten er styrt - 
digitalt kurs. Trenerkurs digitalisering. Hvordan bruke SOME. Hvordan bruke 
disse og hvordan nå de som faller utenfor idretten. Idretten er gammeldags - 
plattform. For å nå brukerne sine. Ta kurs. Økonomi, både verktøyet man 
bruker kontoplan - hvordan dette er satt opp og hvordan man tenker i 
prosjekt og styrer dette. Hvordan økonomien styres. Prinsipper - har selv hatt 
noe av det på BI. Hvordan hente inn penger til idretten - gjennom spond. 

Temadager er ok. Lavere betalingsvilje 
400 - 500,- 

Kostbare kurs bør være 
med studiepieng. I størst 
mulig grad. En eller annen 
form for oppgave eller 
ooeng. Må ha 
studiepoeng for å få 
støtte. 

Mer i dybden. Ikke så 
interessert i de som 
spriker i alle retninger. 

Hva med diskusjonsforum 
med foreleser tilstede en 
gang i måneden? Sende 
mail og ta diskusjon. 
Verktøy man bruker. Er 
Canvas rigget for dette? 
Ville være en god 
mulighet. 



Idrett og bærekraft, Ledelse idretten - viktige og den med bæreklraft er en 
veldig god ide. Veldig retta mot SPM. Ønsker seg noe mer tverrfaglig retta. 
Bærekraft for eksempel mer anvendelig for andre. Ikke bare knyttet til idrett. 
Mer relevant for flere viss det handler om nærmiljøanlegg, FA, bruk av anlegg. 
"Mellomrommene". Flere som jobber med å få disse flatene attraktive for 
annet enn idrettspesfikke aktiviteter. Konferanserom, e-sport, bibliotek, kafe 
med mer i tilknytning til idrettsanlegg. Hvordan søke spillemidler. Eget kurs 
for de kommuneansatte? Dette kan de på NIH. Hvordan skrive disse 
søknadene. Det stilles krav til rapportering og søknadsskriving. Finnes lokale 
aktivitetsmidler å søke. Nærfriluftsliv - bedre folkehelse er relevant for for de 
som er på FAH og Idrettsmedisin. 

Ja aktuelt og ikke behov for 
studiepoeng. 

Gevinst i noen 
yrkesgrupper og for noen. 
Ferdig utdanna så trenger 
ikke studiepoeng. Ikke så 
viktig med de ekstra 
poengene. Innenfor 
læreryrket er dette 
viktigere - for de som skal 
søke opprykk. Bachelor - 
de kan trenge det. Ikke 
viktig men sertifisering er 
fint. 

Liker konferanser. 
Høytidelig. Drar på dette 
for å møte mye folk. 
Nettverk. Tiltrekke litt 
flere folk?

Ja takk begge deler. Vil 
gjerne kombinere dette.  
Lengre varighet legges 
opp fysisk. Avhengig av 
lengde altså. Hybrid der 
man kan møte opp fysisk 
(et visst antall) og andre 
digitalt. 

Ønsker seg flere oppdateringskurs innenfor ballspill, frilufstliv, ulike idretter, 
nyere moderne aktiviteter. Dans for eksempel. Tenker mest ifht skole og faget 
sitt. Kan være relevant med idrettspykologi men i retning av 
bevegelsesaktivitet og ulike aktiviteter? Noen punkter innenfor hvert institutt. 
Idrett, kultur og utviklingsarbeide. Noen tema er mer aktuelle innenfor 
videregående. Holder på med nye læreplaner og de er ikke helt innarbeidet. 
Mulig noen vinklinger der som kan gå inn i det som finnes på andre institutt. 
Annerledes funksjon er veldig aktuelt (FAF?). Har ikke mange innvandrere - 
ikke som Groruddalen. Annerledeshet og sosial status og idrett er veldig 
viktig/aktuelt. Idrettsskader er relevant. Flere av områdene er aktuelle - se 
læreplan og opplærig/innføring i denne er aktuelt for lærere.  

Egentlig ikke opptatt av studier - 
kompetanse er viktigst. Vurdering til 
slutt er krevende men begge deler er 
fint. 

I noen grad.  Ikke 
avgjørende. Prioritet - 
heving av kompetanse 1, 
studiepoeng 2. 

Får invitasjon til KRØK 
hvert år. Vært med en 
gang. Ikke så sikker på 
om det er det hen vil 
delta på. Ikke så 
kompetansehevende. 
Interessant, møteplass. I 
noen grad.  

Det beste alternativet. Vil 
ha det med fysisk 
oppmøte. Mer lærerikt 
og interressant. Tettere 
møte med de andre. 
Lettere å spørre de 
andre. Gir mer 
erfaringsdeling. Møter 
elevene også på den 
måten. Mulighet for 
fysiske økter. Interessant. 
Møtene med praksislærer 
er veldig ok for å kunne 
møte folk med samme 
interesse og oppgaver.



DIGITALT STUDIEPOENG KURSBEVIS BETALING ANNET?
Kombinasjoner. Heldigitalt 
er ikke topp. 

Ikke essensielt Aktuelt Vil få dekket alt uansett. Faglig releanvt er 
prioritert. Romslig budsjett. Pris for 5 sp var 
15.000,- på det vedkommende akkurat tok. 

Markedsføre inn mot kommunene som en leverandør. Kjenner ikke 
at NIH er en leverandør der. Mange som er sugne på oppdatert 
kunnskap der. Fokus på hele fagfeltet - se fremtidens FA. Anlegg er 
veldig viktig. Kroppsøvingsarealet må kanskje endres fra 1960 og til i 
dag. departemente ter veldig styrt av idretten og idretten veldig stor 
påvirkning gjennom veileder tilKulturdepartementet. Hvordan kan vi 
være en påvirker her? Hvordan kan kommunene jobbe med arealet 
innen kroppsøving for å stimulere de nye kravene? Danmark er MYE 
lenger fremme enn Norge er. LOA-fonden stimulerer med tilskudd til 
å bygge noe nytt og innvativt (loafonden i DK - sjekke nettsidene). 
Kommunene vil være med på forskningsprosjekt. 

Fordel med tilgjengelighet. 
Ikke alle lærer likt men 
kanskje det er godt nok. 
Fordelene veier opp for 
ulempene. 

Ikke så viktig å få 
mer studiepoeng. 
Hever terskelen 
for å delta. Mer 
krevende. Tror 
det gagner de 
som har behov 
for det for 
eksempel LLF. 

I sin jobb vil arbeidsgiver betale. Skal holde 
seg faglig oppdatert. Lettere å ta seg tid til 
det. Må gjøre det i jobben. Skoler og lærere 
har mindre penger. Gratis er bra. Å få dekket 
vikar er også et aspekt for lærere - tillegg. 
Ingen pott med penger men kan få dekket 
noe.  

Viss de trenger en ressursperson til en samling så vil de tenke på NIH 
men de vitenskapelig ansatte har FOU-arbeide som de er opptatte 
med. Nedprioritert når de tar kontakt. Skulle gjerne sett at det var 
mulig å få kontakt/bli prioritert. Behovet til Oslo Kommune er nå litt 
diffust men henvendelsene fra dem kan bli litt borte. Kunne heller 
ønske å være samarbeidspartner og at det fungerer. Hente 
kompetanse utenfra eller stole på egen kompetanse. Jobber delvis 
politisk og behandler saker og vil gjerne ha samarbeid med UH-
sektoren. 



Sparer tid, lavere terskel, 
fungere veldig fint med for 
eksempel webinar. Ikke 
deltatt på like mye viss alt 
var fysisk. 

Ja takk Videreutdanning innen psykoterapi blir 
dekket så lenge det er avklart og avtalt. 
Metakognitiv terapi vil arbeidsgiver dekket. 
Trening og kreft dekket hen selv og det er ok. 
Får fri inntil et visst tak så lenge det er 
studiepoeng. God dialog med arbeidsgiver er 
viktig før oppmelding. Må være nyttig. 

NIH må ha fokus på Livslang læring for de som jobber i helsevesenet - 
ta med de i tankene. Hvordan kan vi bruke NIH inn mot denne 
målgruppen selv om de er ferdige på NIH. Naturlig å få mer 
kompetanse. Desentralisert master aktuelt? Kunne vært veldig 
aktuelt for de som har tatt CandMag/Bachelor for å oppgradere seg. 
Kurs og konferanser på NIH innen FA og helse er alltid aktuelt. liker 
kombi forelesninger og sal/økter.

Det kan fungerer proft og 
med gode verkøy er dette 
en god mulighet. 

ja takk til 
studiepoeng men 
vel så greit med 
kurs/konfeanser. 
Litt forsynt som 
student men 
interessert i faget 
og vil henge 
med. 

Ikke så viktig 
for lærere. 

Begresenet med ressurser. Ikke lett å få ja. 
Vil egentlig delta på alle kurs men lite penger 
på budsjettet. Må ha vikar. Bra at prisen på 
selve kurset er lav. Får dekket vikar, reise og 
noen ganger forhandlet med selv å dekke 
kjøringen for eksempel. Noen ganger får man 
dekket alt. Får ikke detlatt på konferanser 
hvert år. Enda verre i grunnskolen. Enda 
mindre penger til slikt. 

Fortsette med Beitokurset eller tilsvarende. Viktig for mange lærere. 
Best i Norge. KRØK også viktig. Hvert år. God reklame for NIH.



Sparer tid, penger, med 
opptak er viktig. Se senere. 
Når man har tid. mer 
kritiske til hva man deltar på 
generelt. Typisk 
presentasjon av forskning 
kan gjøres digitalt. Lettbeint 
IKKE lettvint. Appliserbart. 
Korte digitale 
presentasjoner av relevant 
forskningsarbeide av 
betydning for friluftsliv, 
reiseliv

Ikke viktig Kan delta fritt på det han vil. Er det relevant 
så deltar de. Viktig for å kunne drive 
reiselivsutvikling kunnskapsbasert i viktige 
verdier. Relevant og viktig. 

Alle som har gått på NIH - mangfold. Folk er i ulike stillinger. Spille 
enda mer på alumni enn man har gjort før. Alle er stolte av å ha gått 
på NIH. Våre beste år der. Ønsker å bidra tilbake. Kan brukes i 
nettverk? Studieutvikling? Har ikke oppfatta alumni-arbeidet som 
eksisterende på NIH.Fra Frankrike er de aktive på alumni (15 år 
siden). Informerer og inviterer til kurs og konferanser. Er i loopen og 
har en plattform der. Nettverk - holde seg oppdatert. 



Strategi til NFF skal legge til 
rette for mer digfital 
plattform. DC-lisensen er 
neste heldigitalsisert og 
mye på B plass en del på A. 
Mer av kursgjennomflringen 
og etterutdanningen. 
Tilgang og tid, geografi. Har 
inne Elverum har lagt opp til 
heldigital undervisning med 
noe samling. Øverste nivå 
mer kombo-løsning og 
endel digitalt men mer ute i 
egen hverdag og noen 
samlinger. 

Ja se bolk studier Selve lisensen/stigen UEAFA er klubbene 
som dekker. Noen har måttet dekke det selv. 
Ikke overskudd til NFF. Viss betalingsvilje. Vil 
ha spons eller investorer for å dekke inn det 
det koser. Mange søker der det er gratis men 
alle vet at kompetanse koster. Mer av de 
som jobber der har ikke godt har ikke godt 
betalt. Mange søker interansjonale kurs og 
tar endel kurs. De fleste har ikke så god råd. 
Topptrenerne har best betalt men løper ikke 
ned for å få deltatt på kurs. Lite bærekraftig å 
få dekket inn kurs. Bør ikke være kostbart. 

 

Positiv til det digitale og ser 
ikke at dette er negativt. 
Helt klar fordel med dette. 
Dyktige forelesere fra andre 
land og gode kurs med godt 
opplegg. Mye rimeligere 
også. Bedre kvalitet. 

Ikke  så viktig 
med studiepoeng 
- har nok av dette 
og trenger ikke 
dette beviset

Vet ikke om det finnes pott - får stort sett det 
han ber om. Blir sendt på kurs og kan be om 
å få dra på kurs. Har fått ja til mye av det hen 
har hatt lyst til. Har godt system for at alle 
har vikarpott som en del av stillingen sin til å 
stille opp (10 % for vedkommende). Endel 
timer som de kan stille opp/tilgjengelig for 
når andre er på kurs/syk/permisjoner. Koster 
noe for arbeidsgiver men lærerene er da de 
samme istedenfor vikarer som bare stikker 
innom. 

Får ikke helt tak i hvilke kurs NIH holder. Er ikke innom nettsidene 
våre. Kunne vært en kanal der dette informares om - nyhetsbrev? 
Instagram som kan kan følge på NIH? Kan man være mer på å 
komunosere ut tilbudene? Kommunikasjonen mellom NIH og 
markedet der ute må bli bedre. 



Blitt mye bedre. Bnruker det 
også i behandlingen. Vil 
delta på små kuirs så kan 
det gå. Foretrekker fysisk 
oppmøte. Mye bedre. 
Lengre kurs digtalt er ikke 
noe hen ønsker. Vil møte 
foreleseren. Konsetrere seg 
fullt og helt om dette. 
Samarbeide med de andre 
deltagerne og fokus på 
dette. En dag digitalt er 
maks. Hen ville helst hatt 
f i k k  

Ikke viktig Ja. Smart å ha - 
viktig for 
fysioer for 
eksempel

Villig til å betale. Har en pott - leder FOU 
fordeler denne mellom teamene. Søker på 
det de ønsker. 30.000,- per stykk. Bruker da 
nesten hele potten for det året. Vanligvis 
koster de mindre og de deltar på flere. Fikk 
altså litt mer dette året. 

Gruppetrening, Motiverende intervju, kommer til kort på 
samtaleteknikk. Endrignasrbeidet og den psykologiske jobben. 
Overspisinglisdelse. Mer relevant. Kommer til kort med trening og 
kost. Aktivitetsmedisin i videreutdanning. For de som ikke har gått 
på NIH. 



Vil aller helst at det skal 
være digitalt. For flest 
mulig. Tiden for å treffes er 
forbi for et halvdagskurs. 
For dyrt å reise, opphold. Nå 
ut til alle på hele dagen. Kan 
ta kurset når de vil. Noen 
bolker kan være med 
interaksjon/summing. Det 
meste er best om skjer 
fleksibelt - digitalt. Ta det 
når som helst. Poenget må 
være å få ut mest mulig 
kunnsap til flest mulig. 

I noen grad 
aktuelt

Ingen penger til å delta på kurs, ikke budsjett 
men kan søke videreutdanning inntil 50.000,-
. Ofte ikke mange som kan gjøre det. Økte 
potten i corona. Kan delta på 
kurs/komnferanser til 5.000,- uproblematisk. 



Kunne godt deltatt på 
digitalt dersom det 
hovedsakelig er teori. Er det 
praksitk må fysisk oppmøte 
prioriteres - blir en annen 
interaksjon. Få 
tilbakemeldinger på en 
annen måte. Innslag av 
fysiske deler. Fungerer godt. 
Smart å ha det live for 
spørsmål og ikke statisk 
presentasjon.  

Ikke viktig med 
studiepoeng.

JA Har en pott/sparekonto der kurs er 
investering for videreutvikling hvert år. Ser at 
det er en god blanding i Treningsbransjen. På 
Gruppetrneing er det mange som betaler for 
deltagerne (idrettslag/treningssenter). 
Betalingsvillligheten er proposjonal med 
omfattelsen av kurset. Er det et halvt år/år 
betaler man mye mer. Hen som har studert 
mye synes 40. - 50.000,- er veldig mye. 
Global yoga koster 12.000,-. for en helg. 
Regner da 50 timer. 

Har vært med på frokostseminarer og har hatt dette selv. Har 
fungert fint. Trenger ikke å være et kurs eller workshop men kan 
være påfyll uten interaksjon. Kun påfyll. Førstehjelpskurs kan være 
aktuelt. Mangelvare rundt omkring.Trenigssenterne sliter med å 
samle instruktører for å ta det. Kan det gjres digitalt eller kan man 
lage et eget opplegg for treningssenterbransjen. Bør ha dette hvert 
år men det er ikke slik at man klarer å få til dette. Vanskelig å dekke 
inn alle. 

Kan egne seg for de som bor 
langt unna og har lite 
midler. Ikke samme læring 
som ved oppmøte og å 
kunne diskutere sammen 
med sidepersonen. Blir helt 
borte. Komboløsning eller 
valgfritt. 

Bestått ikke 
bestått er mer 
enn bra nok. Ikke 
karakter. Ivertfall 
viss det ikke er 
grunnutdanning. 

Ja Hen må søke for å kunne ta kurs og får ikke 
alt hen søker på. Er det relevant får hen det 
dekket. Får lønn og må dekke kostander for 
eksempel. Litt gi og ta. Ikke lett å få midler til 
kurs. 20.000 er mye penger men under dette 
kan de klare å stille opp med. Legene tar kurs 
til 60.000 med bindingstid etterpå (kogotiv 
terapi). To av fysioene som jobbr med 
hjerterahab har fått kurs med NTNU sine 
egne aktvitetsmålere - det skulle de delta på. 
Tur og kostnader. Studier. Kostet kanskje ca. 
15.000,- per person med alt inkudert. 

De som kommer fra NIH er gode på 1-1 trenigen og ikke med 
grupper. Øve mer på å planlegge og lede grupper med ulike type 
treninger. Mye ute - har de erfaringer med dette? Noe vi ville 
fortsette med for gruppene deres ogås etter Covid. Her trengs det 
kompetanse. Forventninger når man kommer ut - hvordan bidra. 
Ydmyke for abreidsplassen og overfor ansatte og 
deltagere/pasienter - forventningavklaring er viktig. 



DNT har mye digitalt doe 
ansatte og frivillige - når 
mange raskt. Ikke alt som 
egner seg (tema). Å vokse 
som menneske ikke så lett 
digitalt. Må tilpasses det 
enkelte kurset. Vil man 
treffe 300 ansatte må man 
muligens ta det digitalt - 
modnes mellom samlinger. 
Lett å kunne ha alle på kurs 
når det er digitalt. Hva med 
NIH sitt bærekraftsstudie? 
Kan dette være aktuelt for 
DNT?

Ikke nødvedig for 
de fleste. 
Arbeidsgiver er 
ikke opptatt av 
det

Ja Ikke så lett å svare på. Frivilligheten er 
ganske stor i Norge. Arbeidstid er også en 
leveranse mot en liten studieavgift - som 
igjen åpner det for mange/flere deltagere. 
Ikke alle tenker som DNT - at man skal 
investere i kurs til de ansatte. DNT har 
betalingsvilje. Men dette er nok ikke lett 
overalt. DNT kunne tenke seg å bruke 
ressurser på dette men for at det skal være 
godt for dem må det samarbeides om det. 
De må da investere tid og ressurser i selve 
utviklingen. Da får de det som de vil ha det. 
Må være spot on. Passe for dem. Ikke vært 
åpenhet for kurs i DNT før men kurs som 
koster 20.000,- kan gå dersom det er noe 
helt spesielt. 70.000,- er helt utenfor deres 
proposjoner - men det kan gå. Noen 
tilpasninger kan komme. Det kan da gjelde 
noen få - sender folk på BI-kursene. 

Arbeidsgiver vil tilpasse en 
ny hverdag og det vil også 
studiene trolig. Ønsker 
blanding. Møte fysisk noe 
og noe digitalt. Hybrid 
løsning. 

Ikke 
nødvendgivis 
men i enkelte 
sammenhenger 
ja. 

Ja Har vært ekstraordinært siste året. 
Utivklingspotten har ikke blitt etablert men 
det kommer trolig neste år (avgjøres dette 
året). Har troa på at man skal få det til. 
Betalingsviljen er tilstede men kan for 
eksempel ikke fullfinansiere 40.000,- på BI til 
en tilsatt. Men kan betale kurs og 
konferanser mellom 5 - 10.000,- kr totalt per 
ansatt er naturlig å kunne tenke seg. 

En av hovedsoppgavene er lokal medvirkning til anlegg. Jobbe med 
godt med kommunene. Hvordan få til dette. Idretten styrer mye ute 
der - hva med de andre og kommunereformen - barn og unge skal 
ha medvirkning og ta del i dette - hvordan? Dette driver man å 
finner ut av i dag. Hvordan kan man løse dette- kurs i dette fra NIH? 
Studie i god medvirkning i det offentlige. Dybdeundervisning i 
hvrodan dette kan løses/ hva det betyr. De ulike nivåene man kan 
legge seg på - hvordan velge stor eller liten prosess? Oslo MET 
jobber med dette NOVA modeller for medvirkning og verktøy for 
dette. Stedsuvikling. Relevant for FA og idrett/nærmiljøene. 



Digitale er positiv. Mikse 
med samling/oppmøte. 

Ikke viktig JA Pott med penger - mer ja uansett enn nei 
uansett til forespørsler om kurs, 
studier/konferanser. Gode til å oppsøke ny 
fagkompetanse. Må sørge for at de får gjort 
det de skal. Det du skal delta på skal ikke 
kvalifisere deg bort men styrke der du er i 
dag. NIH er veldig mye rimeligere enn BI. 
Økonimi på NIH sine kurs er ikke en 
begrensning. 5.- 10.000,- for hver ansatt per 
år er ikke problematisk. 

Hen opplever at NIH ikke er veldig synlig. Mer synlig på tilbud etter 
og videretudanning og kompetanseheving/bygging - for hvem når? 
LinkedIn. Kan man være synlig. KS komme inn der. Bad, Park og 
idrett. Kommunisere gjennom det nettverket. En smart vei inn. Inn 
gjennom NIF og idrettskretsene og kulturdepartementet. Burde 
pushe og utfordre de på dette så de på sine konferanser synliggjør 
idrettsfaglig kompetanse og hva vi kan tilby. Idrettspolitiske 
debatten er nesten borte og idrettens betydning. Feks sparkesykkel - 
hva har dette å si for samfunnet - være mer offensive. Utfordre 
politkerne. NIH burde ta en posisjon her ift dette lokalt også 
gjennom sin fagkunnskap. Dreining mot flere ansettelser fra NMBU i 
kommunene fordi de har folkehelsestudie og har mer 
arealplanlegging. Samfunnet trenger dette. Her har NIH tapt litt 
terreng. 

Digitalt er også bra. Ikke viktig Ja Finnes en pott med penger å søke på. Hen er 
på avdeling for sikkerhet og har ikke oversikt 
over kursbudsjettet. Men vil kunne få endel 
viss hen virkelig vil ha det. Begrunne godt. 
Må passe til hen. Lett å få 5.- 7.000,- 15.000 
ville sitte langt inne. 

NFHT medlem der. Utlyses endelig nå egne stillinger for akkurat den 
gruppa. Det har tatt lang tid. Lenger enn man hadde trodd tidlig på 
2000-tallet. Det er oppløftende å se. 



Enkelte tema kan tas digitalt 
men ikke alt. Praktisk 
fagområde.

Ikke viktig Ja Satt av masse penger og er høyt priotert hos 
dem. Så lenge det kan argmenteres får man 
det dekket. 15.000,- er ikke noe problem så 
lenge det argumgenteres godt. Kan få det du 
vil. Lett med vikar og å få fri. Må 
videreformidle til de andre etterpå. 

Behov for ha en arena som forener dem. Lage en forening med NIH 
for denne gruppen. Idrettspedagogene. NIH er tjent med å gjøre noe 
med praksisen til studentene. Få det MER praksisnært. Hva vil det si 
å jobbe der ute. Doble praksisperioden. Studentene mener også 
dette er hans erfaring. Lærerikt og nyttig. NIH uteksaminerer så 
mange flinke studenter - de burde bli mer fremsnakket av NIH - med 
NIHs tyngde og hvordan dette frontes. Å hjelpe studentene til en 
tittel. Frisklivssentralene feks. hvorfor får fysioene disse jobbene 
fortsatt? Stå opp og si at vi har de råeste kandidatene på dette. 
NFHT. Veldig bra at NIH er mer nysgjerrig og utadrettet. Mer 
komntakt med arbeidslivet. 9 idrettspedagoger fra NIH. Liker at NIH 
tar kontakt og har følt at NIH er en egen boble. Engasjert i at av vi tar 
kontakt på vegne av idrettspedagogene og deres mulighet etter NIH. 
Engasjert på vegne av idrettspefagogene og ønsker å etablere noe 
som forener på tvers av institusjoner - forbund? Har selv 
besøkt/hospitert på mange av de andre institusjonene og 
fremsnakke rollen. Må kjempe mot fysioene som er mer etablerte. 
Til tross for FAs viktigte rolle både for fysisk og psykisk helse. Skille 
seg fra fysioterapeutene. Mange er fortvilede fordi de ikke har en 
kjent rolle og er trygge i sin rolle. Ikke arbeidskrav eller beskyttet 
tittel. Handler om å tørre å mene noe og stå for noe uten å bli spist 
opp. 

Liker dettte - bruker det 
daglig. Ypperlig å 
bruke/tilegne seg 
kompetanse. Kreves mer 
struktur for 
gjennomføringen. 

Nei Ja Får ikke alt man vil. Får ja til det som er 
relevant. Må sørge for å ha midler. 3.- 7.000,- 
vil være uproblematisk å finne penger til og 
er innafor. Ønsker seg også mer siden dette 
kan kombineres med midler fra NAV - enda 
mer midler å få ut der. 



Biter av det digitale. Mulig å 
ha frivillig samlingsbasert - 
delta på det gjennom det 
digitale eller et eget digitdal. 

Ikke viktig JA Ikke pott med penger. Må søke om midler 
når det er aktuelt. Hva kostand og hvor 
relevant er viktig. Absolutt mulig. Tror selv at 
over 15.000,- er for mye og ville da måtte 
dekket noe selv. Inntil den summer er 
overkommelig. Låst i samlinger og bortsett 
fra dette er fri til kurs/konfersanser mulig 
med planlegging. 

Interessat å stå i utvikling. Liker å lære. Ta noen grep på formen så 
det er mer gjennomførbart er viktig. Må vere interessant - NIH er 
flinke på det. Få det ut til folket og synliggjøre. Gode kanaler for NFF 
ville vært egne sider for ansatte som de oppdateres på - komme inn 
dit? Mailer som kommer på jobb er lite søppel - det leses. Mailer ut 
til alle - ville blitt lest. Gjennom våre egne sider (NIH) og sosiale 
medier. 



Digital er bedre på en måte - 
fungerer godt som 
supplement til samling. 
Nyttig og effektivt. 
Samahandling og 
grupperinger. 

Ikke 
nødvendigvis

OK Har en pott med penger som fordeles på 
veldig mange. Speialister eller annet. De er 
heldige og har fått mye. Fikk dekka 
adferdsterapikurset til 15.000,- pluss lønn og 
reise. De har gode betingelser. 15.000,- er 
innafor det de kan få mulighet til. Kommer 
an på varighet, innhold og kvalitet. Må man 
regne med. For å bli mer attraktive i 
arbeidsmarkedet er 15.000,- mye - 2-3000. 
Kan være et tak for mange. 

Hen tror at det har vært konkurransepreg i jobbmarkedet for deres 
gruppe. Stått mye i det selv og må sørge for seg selv. Holde på 
nettverket med NIH og fellesskapet med NIHs tidligere 
medstudenter. Bygge nettverk helt fra starten i studiet. Dele med 
hverandre. Ikke sitte på egne kunnskap og ikke deler med de andre. 
Konkurranse mellom medstudenter om jobbene og mellom andre 
yrkesgrupper. Vanskelig å ha et fellessakp. Ville vært en styrke. Å 
trene og integrere dette fra start vil være viktig. 



Kommersiell bedrift - for 
eksempel egna som 
kursrekke nett. 

Ikke viktig Har en stipendkurspott for guidene som de 
kan søke på. Må være relevant for det de 
guider for. De kan søke på NIH sine kurs og få 
dekket dem. Ikke tatt så mange kurs men har 
deltatt på en del. Betalingsviljen på 
nettbasert kurs som du kan ta når du vil er 
lavere enn å få en eller flere flinke forelesere. 
De har selv brukt noen tusen på å leie inn 
guide slik at de kan få egt kurs for dem.  

Ingen innspill. 

Kan vere ok viss man er på 
jobben kan man følge det 
kurset uten å måtte reise 
frem og tilbake. Slippe å 
flytte på seg. Tilstrekkelig 
for hen. Lettere å ta disse. 

I noen grad 
aktuelt

Får kanskje 35 % støtte til kostnaden. Oppad 
begrenset til en sum og har selv søkt de siste 
årene. Dekker resten selv. Korte kurs 2 timer 
eller hele dager. Lett å organisere fri fra 
jobben. En komibansjon med forelesning og 
diskusjonsforum kan fungere. Kurs som 
legges ut for en kort tidsperiode har fungert 
veldig bra. Ligge ut en stund slik at man kan 
se/ta det når det passer. 

Viss det lar seg gjøre. Valgfrihet vedrørende deltagelse på samling 
eller ikke. 



Ja takk. Spesielt de korte 
kursene. De korte 
seminarene inntil 2 timer 
leges opp digitalt (BPI). For 
kort til å møte opp.

Trenger ikke det Ok Positivt om man vil delta på 
ompetansehevende kurs. Deltar på sine egne 
kurs også. Dukker det opp noe annet og man 
har tid deltar man. Usikker på sum. 
Praktiserer veldig ulike summer på sine kurs. 
Tar alt fra 300,- kr webinar til fire dagers kurs 
til 10.000,- kr. Kostnad må stemme overens 
med kompetanse og form. 

RSA besto ikke av relevante deltagere - som for eksempel forsvar - 
ikke så relevant for NIHère. Må ha gode praksisløsninger på alle 
områder. Ikke kalle det for praksis når de "bare" er med (IFP) 
forskerne i felt og ikke i arbeidslivet. De bør jo dra ut fra NIH. Tilby 
utvidet praksis på flere områder enn SPM. Ser at dette har resultert i 
jobb for mange av hens medstudenter. Masterprogrammet - et helt 
år på oppgaven - utdatert. Ett semester holder og 
praksis/arbeidslivsrettet bør inn i mye større grad. Få institusjoner 
har så store oppgaver - eller at man kan velge. Feks utveksling. 
Internasjonalt kunne NIH vært en pådriver for at Alumni får tips om 
aktuelle konferanser og oppdateringer. Ikke bare de som er på NIH 
men bevege seg utenfor dette. De bruker check in som løsning. 
Norsk løsning med norsk support. Hatt opplæring og de er 
tilgjengelige 24/7. Veldig fornøyde. 

Ok men ikke optimalt. I noen grad 
aktuelt

Lenge siden hen har deltatt på kurs. Kan søke 
Utdanningsforbundet om støtte. Har også en 
rektor som er veldig positiv til praktiske fag 
og kroppsøving pluss friluftsliv. Postiv 
holdning til å oppdatere seg. Tok FLD 1 søkte 
om stipendiordning - rektor anbefalte dette 
til kommunen og fikk dette. Vil si at det er 
positiv til å søke midler. Viss hen 
argumenterer for at det er viktig er det en 
opplevelse av at dette er positivt innenfor 
sine fag. 

Når det kommer nye lærerplaner 8. - 10. inn og følge denne fra 
høsten. Tiden med gammel læreplan gikk ut vår 21. Kurs og tema 
som er relvante for kjerne-elementene her er veldig interessante for 
dem. UDIR sine sider om ny læreplan er bra verktøy men et eget 
kurs innenfor KRØ og FLD ville vært interrassant. Synes NIH er en 
åpen institusjon for å ta i mot innspill underveis og ville tatt det 
direkte. Praksislærerjobben - å få studie der er veldig bra. Interesant 
med studenter og det å få oppføkging der - den er veldig bra. Er 
tilgjengelige for dem. Ikke alltid like lett med studenter. Ha åpning er 
supert og mulighet for hjelp. 
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Vedlegg 4
STRATEGI - LIVSLANG LÆRING PÅ NIH

«Ingen skal gå ut på dato» 
Livslang læring – status og videreutvikling 2021

• Allerede flere studier, kurs, konferanser i samarbeide med alle institutt

• Søkt og fått midler HK-DIR (tidl. DIKU/Kompetanse Norge)
• Idrett og bærekraft (IIS) – både fulltid og deltid 1.500.000,- NOK
• Videreutdanning i Kroppsøving (ILF) 980.000,- NOK

• Følge opp for å komme med i katalogen med KRD 1 fra 23-24 (Utdanningsdirektoratet)

• ERASMUS+ midler søknad september 2021 (ILF, Lærerakademi)

Livslang læring ved NIH

• NIH er som institusjon pliktig til å levere etter- og videreutdanning innenfor sine fagområder

• Strategisk plan sier at studenter skal kunne vende tilbake for faglig oppdatering

• Allerede mye aktivitet men det bør være rom for nye tiltak og en tydeligere forankret strategi

• Kandidatundersøkelsen viser at tidligere studenter ønsker tilbud både med og uten studiepoeng

• 2021 – Strategi for Livslang læring ved NIH 2021 - 2025

Strategi for livslang læring ved NIH – MANDAT

Arbeidsgruppe: 
Elin Kolle, Lone Friis Thing, Lene Annette Hagen Haakstad, Anja Veum, Annette Hilde

1. Vurdere fagområdeprioritering i lys av strategisk plan

2. Kartlegge relevante fagområder instituttene

3. Vurdere grep for å styrke arbeidet ved instituttene og incentivordninger for utvikling

4. Diskutere rammer for samarbeide med andre (inst/arb.liv)

Prosess Strategi for Livslang læring NIH 2021 - 2025 Presentasjon – ekstern kartlegging ARBEIDSLIV

• Navn og kontaktinformasjon innhentet i dialog med 
1. Enkeltpersoner på NIH 
2. Innspill fra alle institutt via instituttleder

• RÅLISTE 62 personer
• HENVENDELSE 55 personer
• IKKE RESPONS 32 personer (en purring per, 4 personer ikke purret)
• INTERVJU/n 23 personer

• 14 kvinner og 9 menn
• Telefonsamtale med bilde (en kun lyd)
• Samtaler på ca. 25 – 30 minutter
• Semistrukturert intervjuguide (respondent blir spurt om det samme/samtale, snakket mest mulig fritt)
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Ekstern kartlegging ARBEIDSLIV - ARBEIDSSTED

• Helseområdet (6 personer)
• Offentlige etater (4 personer)
• Skole (3 personer)
• Idretten (2 personer)
• Reiseliv (2 personer)
• Rus, psykiatri, fengsel (2 personer)
• Annet (2 personer)
• Trenere, idrettspsykologirelatert (1 person)
• Treningsbransjen (1 person)

EKSTERN kartlegging arbeidsliv - BAKGRUNN

Tatt etter- og videreutdanning

JA NEI

Utdanningsnivå

Master Bachelor Annet

Ekstern kartlegging ARBEIDSLIV – HVA?

• KURS Kompetanse er viktigst, påfyll, oppdatert, nettverk, henge med, ikke bli 
utdatert, nyttig og relevant, kvalitet, spesifikt, sertifisering kan være smart, 
appliserbart

• STUDIER Mer læring ved eksamen/prøving, ikke mer lønn av mer studiepoeng,
heve rennomè/tyngden ved studiepoeng, arbeidsgiver mest opptatt av 
kompetansen, viktigere for dem uten master? 

• KONFERANSER Et supplement, flere ulike tema - mer for inspirasjon, nettverk og siste 
oppdateringer kjapt, læring i møte med andre, ja takk begge deler

EKSTERN kartlegging – FORM/STUDIEPOENG

SAMLINGSBASERT/SAMLINGER 
Refleksjon med andre, møteplass, erfaringsdeling, 
miks med digitalt, bra med noen treffpunkt, sosialt, 
diskusjonene og faglig, time out, praktiske kurs 
fordrer samling, fleksibel løsning/velge samling eller 
digitalt? Flere bolker er bedre enn mange dager, 
kan man ha regionale samlinger? Møte kursholdere 
og de andre

DIGITALT
Reduserer reisebelastning, fint for kortere kurs (for 
eksempel under en dag), kan man ha 
diskusjonsforum live med foreleser tilstede? 
Kommet for å bli, fint supplement/del av kurs 

Studiepoengsuttelling

VIKTIG IKKE VIKTIG

Ekstern kartlegging – kategoriserte OMRÅDER

• Starte og drive egen business
• Ledelse, økonomi og administrasjon
• Forvaltning
• Relasjon
• Grunnleggende/basis
• Forskningsapplikasjon
• Helse
• Kroppsøving
• Friluftsliv
• Trener

EKSTERN kartlegging - FAGOMRÅDER

• Starte og drive egen business, SOME, prissetting, kundeopplevelser, forretningsutvikling, 
kommersialisering, opplevelsesformidling, produktutvikling, risikohåndtering (helse, friluftsliv, reiseliv)

• Ledelse, økonomi og administrasjon, jus, prosjektarbeid, organisasjonsutvikling, pedagogikk, 
prestasjonsledelse, hente penger, HR, strategisk arbeid (idrettsklubb, lede andre mennesker)

• Anleggspolitikk, kommuneforvaltning, arealplanlegging, samfunnsforståelse, finansiering, 
samfinansiering skole/idrett/fritid, organisasjonsforståelse, ungdomstilrettelegging, hvordan idretten er 
styrt, søke spillemidler, nærmiljøanlegg, byplanlegging, stedsutvikling, uformell aktivitet, folkehelse og 
bærekraft, bærekraftsmålene operativt og praktisk, idrett og bærekraft, idretten inn mot andre områder 
(300 kommuner, klubb, idrettslag, lokalsamfunn)

• Relasjonsbygging, medvirkning, psykologi, mestring, motivasjonsteorier, møte mennesker, 
motiverende intervju, kognitiv tilnærming, press coping, adferdsendring, motivasjon, adferdspsykologi, 
stresshåndtering, gruppehåndtering (ulikhet),veiledning av foreldre-kurs

• Grunnleggende trening, utholdenhet, styrke, bevegelighet, koordinasjon, treningsfysiologi, friluftsliv, 
aktivitetsfagene, ballspill
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EKSTERN kartlegging - FAGOMRÅDER

• Forskning inn i idretten, skadeforebygging, idrettsskader, idrettsskader og barn (12.000 idrettslag)
• Overspising, kroppsbilde, kvinnehelse, annerledeshet sosialt og FAF, minoriteter, overvekt, kulturell 

bakgrunn, holdninger og barrierer FA, psykiatri og FA, mental helse og FA, fysisk helse og FA, 
samsykelighet, livsstilssykdommer, tvang, psykose, depresjon, spiseforstyrrelser, faglig oppdatering FA, 
anbefalinger FA, trening og eldre

• Kroppsøving i skolen, bevegelsesaktivitet i skolen, læreplaner og forskrifter, FA en time hver dag i 
skolen?, didaktikk,

• Forskningsbasert kompetanse friluftsliv, nærfriluftsliv, skred, bre, fjellklatring, kurs for ansatte i DNT 
(ikke friluftslivsbakgrunn), leave no trace (europeisk standard), IML-guider, lokale ressurser i bærekraft, 
turlederrollen, veilederrollen 

• Trenerrollen og psykologi, gruppetreningsinstruktør, sykkelinstruktør, coaching og psykolig i trenerrollen, 
instruktørkurs

Ekstern kartlegging ARBEIDSLIV - TANKER

• Alle ønsker KOMPETANSE
• Alle har MIDLER til å delta på kurs, konferanser og studier så lenge det er RELEVANT
• Omverden VIL OSS VEL og er INTERESSERTE – vi er RELEVANTE
• Hvor er NIH i FOLKEHELSEUNIVERSET?
• Hvor er NIH inn mot landets 300 KOMMUNER? – viktig folkehelseaktør
• Hvordan samhandler vi med OFFENTLIG FORVALTNING og NÆRINGSLIV?
• Hvor er NIH inn mot landets 12.000 IDRETTSLAG?
• Hvordan får NIH ut og APPLISERT forskningen sin?
• Er NIH litt inne i sin egen «BOBLE?»
• Vi må sikre å FORSTÅ de andre MENNESKENE

13 14



Vedlegg 5  

Kreative arbeidsmøter institutt høst 2021, notater 

 

Notater Kreativt arbeidsmøte Livslang læring IIM 

- Skadesenteret inn mot landets 14.000 idrettslag, Hege H/ 
- Kar i Bø inn mot alle landets kommuner, fra behandling til på egenhånd/aktivt menneske  
- Noe på spiseforstyrrelser i idretten og treningssenterbransjen? Finnes allerede på antidoping 

og kroppsbilde. Samarbeid med idretten og Sunn idrett? 

 

• Relevante fagområder  

• Senter for idrettsskadeforskning 

• Skader og sykdommer 

• Trenere, idrettsmedisin (allerede et kurs). 40 – 50 studenter hvert år. 10 sp. 
THP – skulle vært for trenerstudenter (men de får ikke tatt det/valgbart). 
Kateter, case, hjemmeeksamen (2 uker). Forkunnskap – trenerutdannede 
inntil for eksempel stigen for fotball opp til B-kurs/trener, 3 i håndball (opp 
til 4). Kan man gjøre dette om og inkludert den kvinnelige utøveren? 
(kommer bok nå straks).  

• Kan man dele inn i 5 sp hver og dekker totalt flere tema innenfor IIM 

• FAH, kvinnehelse, idrettsmedisin, lunge, spiseforstyrrelser/kroppsbilde, 
gutta må ikke glemmes, sexual harrasment/flirting or hurting,  

• FENDURA-prosjektet 

• Kan man lage det nettbasert og sikre faglig oppfølging av studentene 
mellom leveranser, fokusgrupper, innleveringer. Kan vi bruke studio på 
NIH/NIHLS. Case-presentasjoner og sende inn filmer av dette. Tid til å lage 
dette – essensielt.  

• Lage gode presentasjoner – teknisk (pedagogisk) god – historiefortelling 

• Kan man ha frivillige samlinger for de som ønsker det?  

• Hva har man behov for der «ute»? 

• 1-2 samlinger à 1 dag? 

• Studentaktivt symposium med panel (plante noen spørsmål?). Fra 
praksisfeltet – hvordan applisere dette? 

• Målgruppe – fysio/leger (ingen forkrav), trenere (nivå B/3), treningsbransjen 
(30-60 sp – grunn-utdanning).  

• Kunne vi fått dette inn på anbefalte kurs til leger/fysioterapeuter? 
Kardiologer også. Få det inn som en del av kurstimene (visst antall per år).  



• Survey for å teste om folk ønsker å studere/trenere? 

• DV komme og dele sine erfaringer – hva fungerer, og hva fungerer ikke? 
Etter alle formøtene – neste fase - ERFARINGSDELING 

• Mange som kan bidra i dette, undervisning kommer an på dag/helg 

• Samarbeidspartnere?  

• NIF, Fotballforbundet (NFF), Håndballforbundet, samarbeider med disse i 
utgangspunktet. Kretsene aktuelle å samarbeide med. Virke trening  

• Hvor mange trenere NFF?  

• Håndballtrenere – hvor mange er det?  

• Skiforbundet  

• Svømmeforbundet  

• Markedsføre oss gjennom forbundet  

• Ned på 2,5 – 5 studiepoeng.  

 

Notater kreativt arbeidsmøte Livslang læring - IIS  

• Relevante fagområder  

• Lærere?  

• Etterutdanning. 10 Sp tidligere idrett og samfunn. Lå inne i fagplanen fra tidligere 
(KRD). De som tar LED 100 opplever dette som relevant. LED 100 utgår. Kan det 
omgjøres til å være lærer-relatert. Samarbeid med ILF? Inn på fagplanen. Snakker i 
dag ikke sammen med ILF/IIS om hvordan løse dette. Kan tilbys heldigitalt.  

• Noe som allerede eksisterer og tilby dette ut til eksterne. For eksempel plukke fra 
flere emner, små arbeidskrav – en helhet 10 sp. Kan de velge noen nøkkeltema som 
kan være relevante og åpne for eksterne med utdanning/som trenger påfyll.  

• Fotball for eksempel trener A eller B, C. Må etterutdanne seg for å holde seg 
oppdatert/holde på lisensen. Kan man tenke i disse baner? Få faglig påfyll.  

• Må tenke på opptak/forkrav eller ikke. For eksempel innenfor idrettspsykologi har 
stor grad av dette.  

• Hva med den eldre målgruppen («nye studenter»). SPM eller idrett og samfunn. 
Idrettspolitisk forum – aktuelt? Erfarings/generasjonsutveksling i klasserom med 
pensjonister/studenter utenfra. Frivillig arbeid i klubbene/dugnad. Målgruppe – de 
som har verv i idrettslag. Gått ned til 5 sp for eksempel for å senke terskelen. 
Idrettens organisering, hvordan søke midler, ledergrep i ledelse av idretten, hvordan 
skaffe sponsorer.  

• Idrett og bærekraft til Viken, Troms og Finnmark, Trøndelag. Oppstartsmøte med 
DVH. Arbeid med egen bærekrafts-strategi parallelt med egenstudiene. En samling 
også underveis.  



• Hvordan styre klubb/idrettskrets og forbedre dette. En del av EU-prosjekt 
(ERASMUS). Inneholder etisk lederskap. Vil ha tilgang til dette når det er klart. Kan 
det bli et 2-dagers seminar når klart? Trolig. Anna Maria og  

• Hvor står idretten i dette? Ønsker de at vi kommer inn? Personavhengig? 
Kan man få gode samarbeidslinjer inn i idretten? Kan vi utvikle noe sammen 
med dem? Erfaring fra DK med samarbeid om business og markedsføring 
(håndball). Forbund/ledere i klubbene.  

• Kan man få samarbeidspartner/NIF/idrettskretsen til å søke penger. For eksempel 
sparebankstiftelsen? 

• Undertema? 

• Relevante målgrupper 

• Ledere og trenere i idretten. Har mye kurs allerede. For trenere kan man gå på 
forbund. Trenerforeningen (fotball) – etterutdanning trenere. Trenerprogrammet. M 
Haugaasen. Ansette en etter Høgmo så det kan skje noe der? SPM lederdelen av 
trenerutdanningen. 5 + 5 variant. Lederelementet i trenergjerningen. Hvor stort er 
markedet? Kurs allerede idrettens lederskap (en del av Bachelor allerede og 
emnestudenter inne). Idrettens karrieresenter finnes i NFF. De ser ikke til NIH ennå. 
Ser de til HK? 

• Bruke de ressursene vi har – de kursene/studieemnene vi allerede har. Krevende og 
dumt å lage nye emner/kurs som vi ikke allerede har.  

• Hva med å «rebrushe» LED 100? DV ønsker det. Med et nytt navn – blitt til idrett og 
samfunn eller et annet navn. Kan ikke være likt dagens idrett og samfunn. LED 100 
gir i dag fritak for idrett og samfunn. (LED 100 stenges 31.12.21).  

• Hvordan samarbeide internt med idrett og bærekraft som gjelder friluftsliv og 
bærekraft.  

• Hva med reiseliv og bærekraft som i idretts- og friluftslivsopplevelser.  

• Relevante samarbeidspartnere 

• NIF, forbund, klubber 

• Ressurspersoner 

• Idrett og samfunn 

• Fiona D?  

• Dag Vidar  

• Lone 

•  Matti  

• Sigmund L 

 



Notater kreativt arbeidsmøte Livslang læring ILF 

• Relevante fagområder/subjects 

• Kroppsøvingslærere (Espen). Packages from PEL studies – in fulltime studies as well.  

• PE teatchers – what are they missing? Tverrfaglig tema. What to do with that? Major 
market? Dancing, swimming (outdoor), outside area, also the kommunene 

• Friluftsliv 

• Outdoor sustainability 

• Outdoor cooking, harvesting, crafts (Thomas V) 

• Outdoor journeys, teatching outdoor (Simon) adventures learning (anything). Digital 
platform. One day course or online realtime. In English.  

• Naturbased tourism. Areas national guides. Quality standard wil be enrolled. 
Courses 

• Samarbeidspartnere?  

• Adventurous Learning 
• Outdoor Journeys 

• Innovasjon Norge (toursim) 

• NHO reiseliv 

• Ungt entreprenørselskap Oslo/Norge (come and work with students – 
student-bedrift). Realword focus. Idrett og frilutfsliv. With NMBU.  

• Forsvarets høgskole (college of defence). James R. Relevant for the 
armforce. Online lectures? More collaboration. Did with IFP (still?). 
Coordinate with ILF/IFP/others? BA retning på sine utdanninger i dag. 
Motor-learning, living of the land, skill expertise, Tormod S Nilsen, Paul 
Andre Solberg (working with them today?). Include ILF as well – topics. 
Perseptual learning 

• Trustees - Big Education – organization – training provider. (James R). Online 
course.  

• TVERGA (looking for partners in University). Lisa come to NIH? Reidar will 
contact her.  

• Relevante målgrupper 

•  Teatchers, naturbased toursim industry, harvest craft and outdoor cooking,  

• Diverse group, enten teori/pedagogikk-kompetanse eller aktivitets-kompetanse. 
God på det ene eller det andre 

• Possible to have a course for the “activity-groups” og guides 

• Armed forces,  

• Online courses for FAF-feltet? 

https://www.adventurouslearning.org/
https://www.outdoorjourneys.co.uk/
https://bigeducation.org/trustees/
https://tverga.no/


• How to work with disabilities cayak and other sports 

• Hvilke former ser vi for oss?  

• Quiz, mappevurdering uten avsluttende eksamen (eller med avsluttende eksamen).  

• Utnytte Canvas-rommene optimalt. Læringsstier, mappevurdering, quiz med mer 

• Hva skal til – grovskisse 

POTENSIELT NYTT NETTSTUDIE 

MOTOR CONTRL LEARNING – JAMES RUDD  

Online course 

- For students and external persons 
- Reputation 
- Target group: preschool-teachers, Teachers, kindergarden, PE teachers, PT, pediatric, 

children, geriatric?, outdoor, parkour, running, a lot of practical works  
- Offer international audience  
- ECTS based course og courses 
- 30 studiepoeng (10 + 10 + 10) programme 
- Foundation course: Contemporary understandment (title), crossing every profession. 

Challenging their today assumption 
- International audience – ask other professors guest lectures. Small budget? Big names? 

Global audience. Possible for a application 22. March 22.  
- Coaches will attend this,  
- Other presenters (easy to get for James) 
- Personal trainers, coaches,  
- Develop the programme as a group with other universities  
- Research center?  

 

How to get money circulating – invest in new studies? Start with successful studies that will give ut 
money in this topics.  

Ex. 20 ects payed for in TV fields – Need apprx XX hours to make it. Would need the time to do this.  
And after that there would also be need for student follow up during the course. Excellent master-
students would be a start/possibility.  

 

Outdoor summer school – part og emne? 

Exam is one week with summer-school – nærfriluftsliv. Have everything we need for this. Related to 
a topic. Also dance, football, others? Planning would be a part of the topic but the camp would be a 
job? FAF, nærfriluftsliv, pedagogikk, sport management? Forest and water. Apply for the job at the 
camp. Link it to a topic.  

 
IFP gjennomførte ikke kreativt arbeidsmøte Livslang læring 



 

 
 

 
 

 

 

 



INTERNE 

Vedlegg 6 

SWOT analyse 
STYRKER      SVAKHETER 

  
• Mange relevante fagområder 
• Relevant kompetanse på huset for arbeidslivet 
• Ideer 
• Engasjement  
• Vise frem NIH/branding 
• Aktiv del i vårt samfunnsoppdrag 
• Påvirke samfunnet - appliserbart 
• Finansiere, tjene penger, ansette – forskningsområder kan 

vokse 
• Imøtekomme kompetente studenter ute i arbeidslivet – 

feedback 
• Samarbeider på tvers/interdisiplinært (mellom institutter) 
• Fantastisk campus, beliggenhet, fasiliteter 
• Ledig kapasitet lokaler i helgene  
• Samkjøre faginnhold KR heltid og deltid med fagkompetansen 

vi har 

• Fulle arbeidsplaner, allerede for mye  
• Mangel på incentiver/motivasjon/engasjement 
• Finansiering 
• Variabel tilknytning til arbeidslivet (instituttene) 
• Er man lukket for omverden i noen grad? Kan man være mer 

åpen? Uten at det går på bekostning av faglig integritet 
• Anvendbarheten i enkelte studier/laboratorier? 
• Er vi synlige nok i markedet? Kommer ikke frem med 

frokostmøtene våre. Er formen feil eller vet ikke folk om det? 
• Er vi rigget for servicenivået? De som studerer på deltid – 

egen kundegruppe – kan vi klare fleksibiliteten? 
• Stengt kantine i helgene 
• Press på noen av lokalene våre – spesielt i ukedager 8-16 
• Ikke noe uttelling for fagansatte? Er på trappene med 

samfunnsrelevans – kommer. Ikke status blant forskerne per i 
dag.  

• Ikke nok eierskap til å videreutvikle ved NIH – hvem har 
ansvaret? 



EKSTERNE 
• Opptatt av kompetanseheving (i vinden) 
• Fagområder med behov for påfyll 
• Godt rennommé 
• Godt likt – NIH 
• Tidligere studenter anbefaler oss 
• Sett på som sterk kunnskapsleverandør 
• Søke midler for finansiering 
• Studiepoengsrefusjon  
• Viktig fagfelt for mange (pedagoger, helse) 
• Lønnsheving med ekstra studiepoeng (KRØ-lærere, 

Treningsbransjen, Trenere?) 
 

• ikke pengesterk målgruppe 
• Konkurrenter, store og up coming (HK, UiA, interne som 

selger seg med kurs eksternt, NMBU,  
• Kannibalisering av våre egne studier? 
• Utdanne andre målgrupper til våre jobber? 
• Liten målgruppe, kan være SAMTIDIG for å nå ut må man 

legge det opp til å nå BREDDEN 
• SFO som målgruppe – få denne på plass. Uutnyttet 

potensiale? 
• Kostbart med fysisk undervisning – de fysiske fagene. For 

eksempel friluftsliv (ute) 
• Finnes ikke et helt klart system for hvordan undersøke og 

dyrke de nye ideene. Kundeanalyse, KOM, behovsanalyse,  

MULIGHETER    TRUSLER 
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Utkast FORDELINGSNØKKEL resultatbevilgning 
eksterne studenter

Livslang læring ved NIH

• NIH er som institusjon pliktig til å levere etter- og videreutdanning innenfor sine fagområder

• Strategisk plan sier at studenter skal kunne vende tilbake for faglig oppdatering

• Allerede mye aktivitet men det bør være rom for nye tiltak og en tydeligere forankret strategi

• Kandidatundersøkelsen viser at tidligere studenter ønsker tilbud både med og uten studiepoeng

• 2021/2022 – Handlingsplan for Livslang læring ved NIH - 2025

Ulik type finansiering i dag, videreutdanning
• Ekstern finansiering/studentbetaling – studentene betaler selv for alt, alle kostnader inkludert

• NIH Aktiv (ingen studiepoengsrefusjon)
• Trening og kreft (ingen studiepoengsrefusjon)

• Resultatbevilgning i kombinasjon med studentbetaling  (inntil 49 %) 
• KRD 1, KRD 2, FLD 1, FLD 2 (75 % studiepoengsrefusjon)
• Idrettens organisering/organisasjoner (51 % studiepoengsrefusjon). Ikke et tilbud i dag

• Oppdrag (søkte og tildelte midler), Dekkes av tildeling og ingen studentbetaling 
• Veiledningspedagogikk 
• Katalogen for videreutdanning av lærere (finansierte studieplasser gjennom UDIR – ikke en del av den listen akkurat nå - KRD1)

• Studier basert på RESULTATBASERT TILDELING

• Full resultatbevilgning, ingen finansiering gjennom de tildelte studieplassene, ingen studentbetaling (kun semesteravgift for studenten)

• Idrett og bærekraft (utviklet og igangsatt med midler fra HK-dir., 1.500.000,-)
• Videreutdanning Kroppsøving (utviklet og igangsatt med midler fra HK-dir., 980.000,-)
• Potensiale for utvikling av nye studier (potensiale for å søke midler HK DIR eller annet)

Utkast til fordelingsnøkkel Resultatbevilgning

«Beskatning» 
som BOA

Studiepoengsrefusjon 2021 per 10 sp 7 300,00kr                       

Per student

547,50kr                            

Per student

547,50kr                            

Per student

6 205,00kr                        

Tenkt tildeling STA (7,5 %)*

Tenkt tildeling NIH sentralt (7,5 %)

Tenkt tildeling Institutt (85 %)

Rasjonale fordelingsnøkkel per student

• Studieavdelingen (7,5 % tilsvarende 548,- kr/per student)

• Opptak, eksamen og studentoppfølging beregnet til ca. 400,- per student (GSK/ett emne/10 SP) 
• Fasilitering og støtte utviklingsarbeid SEVU

• NIH sentralt (7,5 % tilsvarende 548,- kr/per student)

• Lisenser (FS, Time Edit, Canvas, Wiseflow) – beregnet til 147,- per student/10 studiepoeng
• HR, IT, EIE (lokaler/renhold), Regnskap, KOM

• Faginstitutt (85 % tilsvarende 6.205,- kr/per student)

• Utvikling av emne og administrasjon (studie/emneplan, filmer, presentasjoner, canvas, koordinering) 
• Studentoppfølging
• Eksamen og sensur Studenten betaler semesteravgift 850,- til SiO

Studiepoengsrefusjon eksempel, Idrett og bærekraft

Studiepoengsrefusjon 2021 per 10 sp 7 300,00kr                       

Per student Antal studenter År Sum

547,50kr                            206 2023 112 785,00kr                                    

547,50kr                            478 2024 261 705,00kr                                    

Per student Antal studenter År Sum

547,50kr                            206 2023 112 785,00kr                                    

547,50kr                            478 2024 261 705,00kr                                    

Per student Antal studenter År Sum

6 205,00kr                        206 2023 1 278 230,00kr                                 

6 205,00kr                        478 2024 2 965 990,00kr                                 

Tenkt tildeling STA (7,5 %)*

Tenkt tildeling NIH sentralt (7,5 %)

Tenkt tildeling Institutt (85 %)

1 2

3 4

5 6
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Like betingelser Institutt, forskning og studier

• Beskatning forskning 15 %

• Beskatning studier 15 %

Resultatbevilgning fordelingsnøkkel

1. Arbeidsgruppe lager utkast (E Kolle/Prorektor, K Andersen/IIS, A Hilde/SEVU, K Sollesnes 
/Økonomi)

2. Presentere utkast FL, februar 22
3. Diskutere Institutt, februar/mars 22

4. Forankre i handlingsplan Livslang læring, VÅR 22
5. Utarbeide rutiner/innføring (økonomi, struktur administrasjon og fag), 22/23

6. Evaluering høst 24

Momenter å ta med videre

• Lettere å selge studier uten egenbetaling
• Lavere terskel for å melde seg på – gir det lavere terskel for å ikke fullføre også? Overvåkes STA/IIS
• Fleksible nettstudier som gjennomføres innenfor et tidsvindu er lettere å administrere enn 

samlingsbaserte
• Studentoppfølging og tilrettelegging må være hensiktsmessig for læring og administrasjon
• Det kjøres løpende evaluering på ulike modeller

• Kun nettbasert
• Nettbasert med frivillig samling
• Nettbasert med frivillig samling i faste grupper

• Størrelse på emne må være av et omfang som er gjennomførbart med 5-10 studiepoeng/semester 
• De fleste studerer ved siden av jobb eller andre studier

Hovedmomenter å ta med videre

• Hva koster det å utvikle ett nytt emne? Tid og ressurser? Ikke kannibalisere fulltidsemner
• Kan NIH sette av en pott med penger til forskuttering av midler for oppstart?
• Sikte på å utvikle nye emner som både bakes inn i fulltid og som tilbys som deltid (for eksterne)

• Benytte de beste interne til å utvikle relevante emner 
• Bærekraftig drift og utvikling

• Ha som målsetning at 20 % bør være rettet mot internasjonalt marked (engelsk)
• Internasjonale samarbeidspartnere (mobilitetsstøtte 11.300,- NOK/student/minimum 3 

mndr., enklere opptak/ikke GSK, ingen studieavgift). Opprette nye avtaler kan også være 
aktuelt

• Det åpne internasjonale markedet, mer krevende opptak/marked
• Utreisende studenter til krevende studier (supplere med emner fra NIH)

• NIH som preferert og relevant kunnskapsleverandør innenfor våre fagområder

NIH - rikelig relevante 
• Relevant samarbeidspartner
• Dyktige og anerkjente fagfolk
• Har skaffet oss erfaring med nettstudier, verdt å bygge videre på
• Har vi/får vi et renommé som kan bygges videre på? Videreutdanning KRØ/drett og bærekraft 

(NO/ENG)

• Trener/treningsfaglig
• Helsefaglig
• Idrettsskader
• Lærerfaglig 
• Friluftslivsfaglig
• Med mer

Strategisk plan 2021 - 2025

Instituttene har ansvar innenfor sine egne fagfelt og i perioden er det to tematiske satsninger innenfor 
NIHs samfunnsoppdrag som skal være koblet til en bærekraftig idretts- og samfunnsutvikling

«Idrettslige praksiser og kroppslig bevegelse»

• Forbedre kvalitet på det organiserte og selvorganiserte idretts- og fritidstilbudet
• Styrke leder- og trenerkompetansen på alle nivå i norsk idrett
• Styrke kompetansen blant lærere i norsk skole

«Fysisk aktivitet og helse»

• Øke kunnskap og bevissthet om hvordan fysisk aktivitet kan bedre fysisk og mental helse 
og livskvalitet

• Bedre samfunnsmessige rammebetingelser for bevegelsesaktivitet gjennom hele livsløpet

7 8

9 10
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