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«Trygg Fadder» - fadderopplæring på mobil 
Vi minner om tilbudet om å melde seg på mobilspillet «Trygg Fadder» for alle som er med i 
sikresidensamarbeidet. Spillet er utviklet i samarbeid med læresteder og studentsamskipnader, og 

inneholder moduler som omhandler fadderrollen og –ansvaret, grenser, sikkerhet og alkohol. Spillet inneholder 
også en modul om smittevern – som oppdateres med gjeldende retningslinjer til studiestart.  
 
Det er pr. nå 15 læresteder v/24 studiesteder som har meldt seg på. Les mer om «Trygg Fadder» og materiell til 
studiestart 2020. Ta kontakt på post@sikresiden.no om du har noen spørsmål.  
Påmeldingsfrist 13.juli. 

 Sikkerhetsmåneden, oktober 2020 

Mange har ekstra fokus på sikkerhet i oktober som er nasjonal sikkerhetsmåned. Det er 
opprinnelig informasjonssikkerhet som er tema i oktober, men sikkerhetsmåneden kan også 

brukes til å ha fokus på andre sikkerhetsemner. Mer informasjon om sikkerhetsmåneden 2020 legges ut 
etterhvert. 

 

Personvernspill ferdig til bruk i sikkerhetsmåneden oktober 
 

Trenger ansatte hos dere mer kunnskap om personvern? Liker de å konkurrere?  
 
Vi lager et kunnskapsspill som gir ansatte grunnleggende opplæring i personvern. 
I tillegg er det en rekke egne moduler for forskere og studenter som skal skive oppgaver, en for HR-ansatte, og 
en om personvern i forbindelse med undervisning. Personvernspillet blir ferdig til bruk i sikkerhetsmåneden.  

   
Det blir webinar mandag 31.august kl 10.00-11.30 om bruk av personvernspillet i sikkerhetsmåneden 2020. 
Sett av datoen i kalenderen nå, påmelding legges ut senere sammen med program. 
 Les mer om personvernspillet her. 

 

E-læringskurs 
Alle som er med i sikresidensamarbeidet har tilgang til e-læringsplattformen fra Junglemap til bruk i 
sikkerhetsopplæring. Bestilling av Junglemap-plattformen finner dere nederst på denne siden. 
 
I fjor lagde vi et e-læringskurs for studenter og ansatte basert på NTNUs risikovurdering for hvilke emner det 
trengs opplæring innen informasjonssikkerhet. Disse modulene er fremdeles aktuelle og kan brukes i 
sikkerhetsmåneden. De vil bli gjennomgått av informasjonssikkerhetsredaksjonen før sikkerhetsmåneden og 
justert, slik at de er oppdatert. 
 
Junglemap har også en rekke moduler om informasjonssikkerhet og personvern som dere kan plukke fra og 
sette sammen og tilpasse til egen virksomhet.  
 
Norsis tilbyr som vanlig en opplæringspakke hvis dere ønsker å kjøpe den, man også bestille foredrag i 
forbindelse med nasjonal sikkerhetsmåned. 
 

Ny hverdag 
Ny hverdag er en ad-hoc-knapp på sikresiden.no som skal tas vekk når den ikke er aktuell lenger. 
Siden campusene nå er åpne igjen, har vi nå lagt denne helt nederst på sikresiden.no. Den vil bli 
oppdatert og flyttet lenger opp igjen til høsten avhengig av hvordan smittesituasjonen utvikler seg, 

og konsekvensene det får for UH-sektoren. 
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