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«Trygg student i utlandet», kunnskapsspill for studenter som skal på utveksling 
I samarbeid med norske studenter i utlandet og ANSA, og med bistand fra blant andre 
Sjømannskirken og UDs operative senter, har vi laget et kunnskapsspill for å bidra til å sikre 

norske studenter i utlandet. Vi anbefaler at det brukes i forbindelse med forberedelser og 
opplæring av studenter som skal reise på utveksling, for eksempel som del av opplegget for 
utreiseseminarer. 
 
Spillet presenteres på et webinar 17.juni, kl 11, kl 13 og kl 15. Påmelding til webinar (frist 16.juni 
kl 12). Lenke til webinaret sendes ut til dem som har meldt seg på. Spillet er en del av Studentspillene 
2021 og er inkludert for virksomheter som allerede har bestilt «Studentlivet i koronatiden». Ta kontakt 
på post@sikresiden.no hvis du har spørsmål.  

«Trygg Fadder» - fadderopplæring på mobil 
Vi minner om tilbudet om påmelding til bruk av mobilspillet «Trygg Fadder», for 
fadderorganisasjoner. Påmeldingsfrist er 13.juni. Webinar 16.juni kl 14.00-15.00 for 

påmeldte. Spillet er en del av Studentspillene 2021 og er inkludert for virksomheter som 
allerede har bestilt spillet «Studentlivet i koronatiden». Den enkelte fadderordning må likevel melde 
seg på for å bli blir registrert inn i spillstrukturen, slik at studentene kan velge tilhørighet til sin egen 
fadderordning. Innholdet i spillet er utviklet av sikresiden.no i samarbeid med faddere, 
studentsamskipnader og andre fagpersoner. Ta kontakt på post@sikresiden.no hvis du har spørsmål.  

 
PS: etter oppfordring fra faddere, som mener at alle studentene vil ha nytte av kunnskapen i spillet, 
tilgjengelig gjør vi deler av spillet  for dem som er interessert. Det blir kalt «Trygg student» og blir 
tilgjengelig fra første halvdel av september. 

Nasjonale premier for spillet «Studentlivet i koronatiden» trekkes 10.juni 
 Studenter som har fem stjerner på alle moduler kan vinne en MacBook Air. Spillet er 
tilgjengelig til 1.juli. Hvordan vi bruker innholdet i dette spillet videre avhenger av 
koronasituasjonen til høsten. 

 Sikkerhetsmåneden, oktober 2021 

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.  

 
E-læring  
Vi oppfordrer til å bruke e-læringskursene vi tilbyr. Velg ut temaer som dere vil ha fokus på, og tilpass 

leksjonene til egen virksomhet. Alle som er med i sikresidensamarbeidet har tilgang til e-
læringsplattformen fra Junglemap til bruk i egen sikkerhetsopplæring. Junglemap har også laget en 
rekke leksjoner om informasjonssikkerhet og personvern som dere kan plukke fra, sette sammen og 
tilpasse til egen virksomhet. Vi kommer til å arrangere et webinar om e-læringstilbudet i slutten av 
august/ begynnelsen av september.  
 
Personvernspillet 2021 
I fjor høst lanserte vi Personverspillet i pilotversjon til sikkerhetsmåneden. Personvernspillet har nå fått 
egne moduler for studenter, i tillegg til grunnmodulene og modulene for forskere og HR-personell.  
 
For dere som ønsker å ha fokus på personvern i sikkerhetsmåneden, kan det være lurt å bestille spillet 
før sommeren for å få god tid til å bli kjent med hvordan det kan legges opp for bruk i egen virksomhet. 
Det er enklere administrasjon av spillet nå i forhold til i piloten i fjor. Det er selvregistrering for spillerne 
og spillkoordinatoren i virksomheten får tilgang til et administrativt dashboard. 
  
Vi ønsker alle en fin sommer!  
Hilsen oss i sikresiden.no   
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