Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS
NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES

Møte i Nasjonal arbeidsgruppe for studentflyt og frafall i høyere utdanning
Møtet finner sted i NSDs lokaler i Harald Hårfagres gate 29, Bergen, fra klokken 09.00 - 15.00
Agenda for møte 23. september 2010:
09.00 - Kaffe og te med kort oppsummering fra forrige møte om hva gruppen ble enig om, og
en kort presentasjon av innspillene om justeringer av definisjonene. v/Benedicte Løseth
09.15 - Gjennomgang av de nye innspillene som har kommet per mail.
UiB - gjennomgang av definisjonene på frafall og flyt med forslag til ny avgrensing ved
Svein Jarle Nymark (erstatter Frøydis Strøm i gruppen)
Diskusjon.
Gruppen konkluderer på de siste justeringene på begreper og definisjoner.
Utgangspunktet er definisjonen som er formulert i oppsummeringen fra møtet 6. mai
(denne legges ikke ut før etter dette møtet).
12.00 - Lunsj
13.00 - Vi får besøk fra Rokkansenteret - forskningsprosjekt om frafall (http://rokkan.uni.no/)
13.30 - Gjennomgang av sluttrapporten. Vi lager en grov disposisjon for hva som skal tas med i
rapporten fra drøfting og diskusjoner som har vært i gruppen. Eirik Lien og Helge Sigur
Hansen gjør opp status fra rapportskrivingen så langt. Hva gjenstår?
14.00 - Pause kaffe /te
14.15 - Status og fremdrift for utvikling av analyserapporten på web
Demonstrasjon av arbeidet så langt.
Innspill fra gruppen.
15.00 - Slutt
Vedlegg
Møte- og fremdriftsplan:
Fredag 6. november 2009

Oppstartsmøte.

Torsdag 4. februar 2010

Ulike innfalsvinkler til begrepene studentflyt og frafall. Diskusjon.
Avdelingskontorer / District Offices

OSLO: NSD. Universitetet i Oslo, Postboks 1055 Blindern, 0316 Oslo. Tel: +47-22 85 52 11. nsd@uio.no
TRONDHEIM: NSD. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 7491 Trondheim. Tel. + 47-73 59 19 07. kyrre.svarva@svt.ntnu.no
TROMSØ: NSD. SVF, Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø. Tel: +47-77 64 43 36. nsdmaa@sv.uit.no

(Sett inn topptekst)

Torsdag 6. mai 2010
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Et forslag/første utkast fra gruppen til en felles forståelse av
begrepene.

Torsdag 23. september 2010 Endelig konklusjon om begrepene og definisjonene. Presentasjon
av arbeidet med analyserapporten i DBH.
Torsdag 28.oktober 2010

Ferdig utredning og rapportskriving fra gruppens arbeid.

