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Årets faddere spilte seg til kunnskap, blant 
annet om smittevern  
Alle deltakere i sikresiden-samarbeidet fikk tilbud om 
fadderspillet til studiestart 2020. 3500 faddere spilte seg 
gjennom til sammen 78.000 moduler til studiestart. 60 
fadderordninger på 33 ulike studiesteder brukte fadderspillet for 
å gi de nye studentene en trygg studiestart. Vi designet egne 
etiketter til 75% håndsprit som ble delt ut til mange tusen 
faddere og studenter. Slik fikk tusenvis av studenter sitt første 
møte med sikresiden.no VG skrev:  Mobilspill skal hindre 
drikkepress (VG 13.juli 2020). 

 

Sikkerhetsmåneden, oktober 2020 
Mange har ekstra fokus på sikkerhet i oktober. Fra undersøkelser 
vi har gjort, vet vi at det er et ønske om å bruke 
opplæringsressurser som er laget av og for UH-sektoren. Vi 
lanserer nå et personvernspill som i tillegg til grunnleggende 
personvern, har egne moduler for forskning, undervisning og HR, 
se mer i eget avsnitt om personvernspillet under. 
 
I fjor lagde vi en rekke e-læringsleksjoner basert på trusselbildet i 
UH-sektoren. Disse er revidert av infosikkredaksjonen opp mot 

oppdatert trusselbilde, og det er laget ny leksjon om hjemmekontor. Leksjonene blir tilgjengelig på 
hamburgermenyen under sikkerhetsmåneden 2020 fra 21.september (engelsk versjon fra 28.september). Alle 
som er med i sikresiden-samarbeidet har tilgang til e-læringsplattformen fra Junglemap til bruk i 
sikkerhetsopplæringen. Det betyr at dere kan tilpasse innhold, og administrere distribusjon av e-
læringskursene selv, samt følge opp og dokumentere gjennomføringen. Bestilling av Junglemap-plattformen 
finner dere nederst på denne siden. 
 
Trenger ansatte hos dere mer kunnskap om personvern? Liker de å konkurrere?  

 
60 personer deltok på webinaret om det nye personvernspillet 
31.august. Mange jobber nå med å få med motiverte ledere som 
vil bruke personvernspillet for sine medarbeidere i spillperioden 
5.oktober til 15.november. Påmeldingskjema finner du her. 
Ledere for påmeldte spillenheter får fortløpende tilgang til spillet 
for å gjøre seg kjent med det. Aller siste frist for påmelding er 
30.09 kl 12.00. 
Mer informasjon om opplegget for bruk av spillet finnes på 
kunnskapsspill i hamburgermenyen på sikresiden.no. Kontakt 
post@sikresiden.no hvis du har spørsmål. 
 

Materiell 
Vi har utviklet både filmer, plakater, rollups og ulike typer merch som er fine å bruke for å gjøre både 
sikresiden.no, personvernspillet og sikkerhetsmåneden bedre kjent i virksomheten. På hamburgermenyen 
under Materiell ligger alt dette samlet. 
 
Forhåndsvarsel om fakturering sendes ut i begynnelsen av oktober 
Vi sender ut forhåndsvarsel om fakturering for deltakelsen i sikresiden-samarbeidet for 2021. Dette sendes ut 
fra OsloMet. 
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