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Juleavslutning på Zoom 17.desember kl 10.00-11.00 

Dette er et annerledes år og Zoom er stedet vi møtes.  
Vi inviterer dere til eplegløgg, presenterer opplegget for bruk av kunnskapsspill neste 
år og vi svarer på spørsmålene deres. Vi avslutter med musikalsk julekort (NTNU).  
 

Påmelding til juleavslutning 
Alle som blir med på juleavslutningen får julegave: En gratis testbruker til alle 
kunnskapsspill fra sikresiden.no i 2021. Spillene vi har foreløpig er 
Personvernspillet og Trygg student, fadder. 

Personvernspillet 
– en stor suksess!  
800 ansatte i 13 ulike virksomheter spilte 
personvernspillet i pilotperioden fra 5 oktober i år. 
De spilte til sammen ca 60.000 moduler. Det betyr 
at de i gjennomsnitt spilte hver modul 8 ganger!  
 
Evalueringen viste at de gjennomgående likte 
denne måten å lære på, og at de mente at det de 
lærte var nyttig og noe de kommer til å bruke i 
jobben sin.  
 

Vi vet nå at kunnskapsspill er like populært blant ansatte som studenter og at det er en veldig effektiv 
måte å lære opp mange på.  
 
For at kunnskapsspill skal bli en suksess må det planlegges, promoteres og følges opp i 
virksomhetene. En stor takk til spillkoordinatorene som har gjort en veldig bra jobb J. 
Vi har fått tilbakemelding på at det allerede er noen personvernombud som har merket at det er blitt litt 
færre henvendelser om elementære personvernspørsmål etter spillperioden. Det er jo nettopp 
hensikten: at alle skal få grunnleggende kunnskap som gjør dem mer selvhjulpne. 

Bruk av kunnskapsspill i 2021 
Du finner en oversikt over spillene vi tilbyr under Kunnskapsspill i hamburgermenyen på sikresiden.no. 
Vi planlegger å lage flere nye spill i 2021, blant annet med innhold som kan være til hjelp for studenter 
i koronatiden. Vi kommer tilbake med mer informasjon om nye spill når arbeidet er kommet lenger. 
 
Enklere administrasjon og oppfølging 
Det blir enda enklere og mer oversiktlig for dere å bruke kunnskapsspill i 2021! Vi har anskaffet mer 
avansert funksjonalitet for administrasjon og oppfølging av spillere, slik at spillkoordinator kan gjøre 
dette lokalt i egen virksomhet. Spillkoordinator kan nå selv registrere spillenheter i systemet og følge 
spillingen direkte på et dashboard i stedet for å få ukesrapporter fra oss. Spillkoordinator kan også 
delegere dette ned til ledere av spillenheter, som kan følge spillerne i egen spillenhet på dashboardet. 
For kunnskapsspill rettet mot studenter (fadderopplæring) brukes selvregistrering og det blir ingen/lite 
administrasjon for dere i virksomhetene. 
 
Kostnader ved bruk av kunnskapsspill 
Siden vi i sikresiden.no utvikler spillene selv, administrerer og gir dere support selv, får dere bruke 
spillene vi lager til en svært gunstig pris i forhold til andre kunnskapsspill eller opplæringstilbud i 
markedet. Prismodellen for 2021 vil bli presentert på juleavslutningen 17.desember. Vi anbefaler at 
dere som skal bruke kunnskapsspill i 2021 setter av penger til dette. For spørsmål om priser, kontakt 
oss på post@sikresiden.no. Personvernspillet 2021 kan bestilles allerede nå. De som bestiller 
personvernspillet i år, kan bli fakturert i år dersom dere ønsker det.  
 
Takk for i år og velkommen til juleavslutning!  Hilsen Christine, Marie Christine og Jorid  


