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Dugnad i en ny hverdag 
Hele landet blir bedt om å bidra i en nasjonal dugnad, en arbeidsform som hele sikresiden.no er tuftet 
på. Vi må alle sammen tilpasse oss en ny hverdag med hjemmekontor og studier hjemmefra. Så nå 
gjelder det mer enn noen gang å dele, gjenbruke og samarbeide.  
 
Vi i sentral redaksjon jobber nå med å tilrettelegge for bruk av sikresiden.no for studenter og ansatte i 
denne situasjonen.  
   

Vi lagde en koronavirusknapp, som dere ble informert om 2.mars. Dere oppfordres til å lenke 
opp lokal informasjon fra virksomhetene til denne siden, slik som NTNU, UiO, UiB, HiVolda 
og USN har gjort. På den måten kan man også se hva andre gjør i denne situasjonen på 
ulike områder, og få tips av hverandre. Hvis du trenger hjelp til dette, send mail til 

post@sikresiden.no, så hjelper vi deg. Vi anbefaler også at dere lenker opp egne sider 
som er relevante for de nye knappene under Ny hverdag: 

 

Ny hverdag 
Vi har laget en ny knapp, som heter Ny hverdag, på forebyggende side. Den har 
undermenyer som er aktuelle for en ny hverdag med hjemmekontor og -studier. Her vil vi 

legge ressurser om ulike temaer både innen informasjonssikkerhet, personvern og liv/helse og 
aktivitet, som er tilpasset den nye situasjonen. Her lenker vi opp aktuelt innhold fra ulike kilder og 
innhold laget i sikresiden-regi, som dere kan bruke på sosiale medier, e-læring, film osv. Vi holder 
også på med en variant av fadderspillet, som blir tilgjengelig for studenter når det blir ferdig tilpasset 
den nye situasjonen.  
 
Vi vil gjerne ha inn ønsker og tips fra dere på post@sikresiden.no. Både om ressurser dere lager/vet 
om, som kan være nyttige for andre, og hva dere trenger. 

Kunnskap gir trygghet, der du er 
Dette er det nye slagordet fra den nye sikresidenfilmen, og det er jo absolutt aktuelt i denne 
situasjonen. Hva den enkelte kan bidra med forebyggende og når noe skjer, er viktig fremover, nå 
som hver enkelt i større grad må klare seg selv, uten å kunne være fysisk sammen på samme måte 
som før. Samtidig blir det viktigere å ta vare på hverandre – men på avstand. 

Nye e-læringer fra Junglemap lenket opp til Ny hverdag 
Junglemap har laget et kurs om råd og tips ifmb koronasituasjonen. Kurset er lenket opp fra Ny 
hverdag sin underside Sikre en god hverdag. De har også laget opplæring i bruk av Teams, som er 
lenket opp fra undersidene studere hjemme og  ansatt på hjemmekontor.  

Oversettelse til engelsk 
Vi publiserer normalt alltid norsk og engelsk versjon samtidig på sikresiden.no. I situasjonen vi er i nå, 
vurderer vi det slik at det viktigste er å få ut informasjon raskt og den endrer seg fort. Oversettelse av 
ny informasjon til engelsk henger derfor etter i tiden fremover. 

Samlingen i Oslo i mai er avlyst. 
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