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Studentlivet i koronatiden  
Spillet Studentlivet i koronatiden ble tilgjengelig 23.mars. 
Så langt har 15 virksomheter med til sammen 170.000 
studenter bestilt spillet til sine studenter. Hensikten med 
spillet er å gjøre studentlivet litt lettere akkurat nå, med 
utgangspunkt i det som studentene selv mener de 
trenger. Spillet er utviklet sammen med studenter. 
 
Det er mer informasjon om spillet på 
sikresiden.no/studentlivet. Spillet er enkelt å ta i bruk for 
virksomhetene, som får ferdig kommunikasjonsmateriell 
med egen logo klar til bruk. Spillet bestilles ved å fylle ut 
bestillingsskjema. 
 
KD har fått spillet presentert, og statsråd Henrik Asheim 
har selv bedt om å få tilgang til spillet. Vi la inn et forslag 
til KD om sentral finansiering slik at vi kunne tilby spillet 
fritt til alle norske studenter. Det fikk vi ikke. Spillet tilbys 
derfor kun til de virksomhetene som er med i sikresiden-
samarbeidet og som bestiller det til sine studenter. 
 

Trygg fadder 2021 og andre studentspill 
Spillet ble presentert på nasjonalt fadderseminar 12.mars 
av Christine, som også arrangerte en workshop med 
tema: Hva er viktig for faddere nå, sett i lys av 
koronasituasjonen.  
 
Virksomheter som har bestilt spillet Studentlivet i 
koronatiden, har også tilgang til Trygg fadder 2021. 

 

Personvernspillet 2021 har fått egen modul for studenter   
Så langt i år har åtte virksomheter bestilt til sammen 13.000 lisenser av personvernspillet.  
Spillkoordinatoren i virksomheten får tilgang til eget dashbord for oppfølging av spillgjennomføringen, 
og virksomheten kan dokumentere at opplæring av ansatte og studenter som behandler 
personopplysninger er gjennomført, noe som kan være nyttig i forbindelse med tilsyn og revisjoner. 

Vi har inngått samarbeid med ANSA 
Vi skal sammen med ANSA lage spillet Trygg student i utlandet (ferdig i juni). De som 
bestiller Studentlivet i koronasituasjonen får også tilgang til Trygg student i utlandet. 
 

Sikresiden.no kommer på samisk 
Vi har inngått samarbeid med Samisk høgskole, om å oversette sikresiden.no til 
nordsamisk. Språket blir tilgjengelig i språkmenyen, som norsk og engelsk. 

Marie jobber hos oss igjen! 
Vi er veldig glad for at Marie er tilbake i sikresiden.no igjen! I fjor hadde hun permisjon store 
deler av året, da hun jobbet i NRK for å lage programserien Mensen, for unge jenter. 
 

  
 
Vi ønsker dere alle en god påske!  
 
Hilsen oss i sikresiden.no  
Christine, Marie og Jorid 

https://www.sikresiden.no/studentlivet
https://nettskjema.no/a/190589#/page/1
https://www.ansa.no/
https://samas.no/nb
https://tv.nrk.no/serie/mensen
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