
HF:Studio

Velkommen til «Fellesmodul» for nye 

læringsassistenter ved HF

Torsdag 18. august 2022 kl 9:00-15:00



Hvem er vi?

Lene Ørbech Jensen

• Studiekonsulent IKOS

• Med i prosjektgruppa HF:Studio – koordinerer studentassistentordningen på HF; 

undervisningsassistenter og læringsassistenter

• Bakgrunn innenfor pedagogikk og rådgivning

Graciete Londrim

• Universitetslektor ved ILOS siden 2004

• Rådgiver HF Studieseksjonen

• Koordinerer læringsassistenter på HF



Hva er HF:Studio?

• Et læringssenter og støttemiljø for ansatte ved Det 

humanistiske fakultet

• Kompetansehevende tiltak etter behov, og tilrettelegger for 

erfaringsdeling

• Medieproduksjon

• Studentassistentordningen

• Læringssenter

• Nettside: https://www.hf.uio.no/hf-studio/index.html

https://www.hf.uio.no/hf-studio/index.html


Program

• Bli kjent øvelse kl 9:00-9:45 i Ivar Aasens hage

• Hva jobben som læringsassistent går ut på, og hva som er viktig i 

rollen som læringsassistent kl 10:00-12:00 (med kort pause)

• Lunsjpause kl 12:00-12:45

• Kollokvieledelse - hvordan få studenter til å samarbeide kl 12:45-

14:40 (med kort pause)

• Forberede første møte med studentene kl 14:40-14:50

• Oppsummering og avslutning kl 14:50-15:00
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Bli-kjent øvelser – ice breaker
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• Bruk tid på å skape en personlig og trygg 

atmosfære

• Lær deg navnene på studentene

(relasjonsbyggende)

• Hvorfor bli kjent-øvelser? 

• Fokus på noe gøy for å lette stemningen

• Lavere terskel for å delta 

• Tørre å rekke opp hånda

• Ufarliggjøre situasjonen



Presentasjonsrunde med 

en tvist

Alle står i en sirkel. 

Oppgave: Still dere alfabetisk
etter fornavn i sirkelen fortest
mulig.

Lene: Går gjennom sirkelen for å 
sjekke om alle står alfabetisk.

- Navn

- Studie

- Institutt

- Hvorfor læringsassistent? Ny 
eller erfaren?

Inspirert av “Eksperter i Team” NTNU
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Levende kart

• Lene: Her er et norges kart, og angir
himmelretningene. Oppgave: Still dere der 
dere er født.

• Når alle har plassert seg skal alle si høyt
hvor de kommer fra (ca. 5 min).

• Lene: Her er et kart over Oslo og angir
sentrale steder i Oslo, feks Oslo S, Slottet, 
Holmenkollen osv. Oppgave: Still deg der 
du bor i dag.

• Når alle har plassert seg skal de som bor i 
nærheten av hverandre snakke sammen i 
en minigruppe. De skal fortelle hverandre
en ting som er viktig for dem der de bor
(ca. 10 min).

Inspirert av Eksperter i Team NTNU
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Fleip eller fakta? (5 min)

To og to går sammen. De skal presentere 
seg for hverandre og fortelle noe som er 
riktig, og noe som er galt. Den andre skal 
finne ut hva som er fleip og fakta. For 
eksempel kan man gi fire opplysninger om 
seg selv, tre riktige og en gal. Ta gjerne en 
runde i plenum etter øvelsen.

(hentet fra NDLA)
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https://ndla.no/nb/subject:1:9bb7b427-3f5b-4c45-9719-efc509f3d9cc/topic:1:8154527e-6268-446a-a968-fc8bdd0766d3/resource:c5e6df26-fc4f-4c79-ac12-62bff5309758

