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Semesterstart høsten 2020 for IKF årsstudium og bachelor 
 
Velkommen som student ved Interkulturell forståelse ved NLA Høgskolen i Sandviken. 
Semesteråpningen for IKF årsstudium vil være i Salem konferansesenter, Sigurdsgate 6, 
tirsdag 11. august.  
For å ivareta smittevernreglene på en god måte vil dere som er nye studenter deles inn i to 
grupper som skal møte til ulike tidspunkt denne dagen. Det vil bli gitt samme informasjon til 
begge gruppene. Gruppe 1 er årsstudium og bachelorstudium med fokus på det 
flerkulturelle Norge, gruppe 2 er årsstudium og bachelorstudium med utenlands studietur.  
Merk at tirsdag, onsdag og fredag skal opplegget være i Salem konferansesenter, mens det 
på torsdag 13. august vil være på NLA Høgskolen i Sandviken, Amalie Skrams vei 3. Etter 
åpningsuken vil undervisning foregå på NLA Høgskolen i Sandviken, om ikke annet blir 
oppgitt. 
 
Oppstartsuken  
Oppstartsuken fra 11.–14. august. Du må møte opp tirsdag 11. august og registrere seg 
som student for å beholde studieplassen. Om du ikke kan møte den dagen eller andre 
dager i oppstartsuken, ber vi deg ta kontakt med studiekonsulent Kristin Ekberg Vik.  
 
På åpningsdagen tirsdag 11. august vil det bli servert lunsj. Om det er spesielle forhold vi må 
vite om (matallergier, behov for tilrettelegging, o.l.) kan du ta kontakt med Kristin Ekberg 
Vik (krivik@nla.no). Undervisningen og inndelingen i kollokviegrupper starter i 
oppstartsuken. Ordinær timeplan gjelder fra mandag 17. august 
 
Tirsdag 11. august: 
Gruppe 1:  
09.15–10.00: Registrering i Salem konferansesenter 
10.00–12.45: Velkomst og orienteringer. Lunsj.   
Gruppe 2: 
13.00–13.30: Registrering i Salem 
13.30–15.30: Velkomst og orienteringer. Matservering.   
 
Onsdag 12. august: 
09.30–12.15: Akademisk læring, begge grupper. I Salem konferansesenter 
 
Torsdag 13. august: 
Gruppe 1:  
10.00–11.45: Undervisning, gruppe 1, i Storstue på NLA Høgskolen 
12.00–12.30: God start med SAMMEN, i Storstue på NLA Høgskolen 
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Gruppe 2: 
13.15–15.00: Undervisning, gruppe 2, i Storstue på NLA Høgskolen 
15.15–15.45: God start med SAMMEN, i Storstue på NLA Høgskolen 
 
Fredag 14. august:  
13.00–15:45: Samling for alle studenter på IKF årsstudium / første år på bachelor på Salem 
Konferansesenter 
 
 
Undervisning 
Høstsemesteret 2020 vil det undervises i to emner for dere som går årsstudiet/ første året i 
bachelorgraden i IKF, IKF130 og IKF131.  
Kommunikasjon, migrasjon, religion, identitet og samfunn er noen av de sentrale temaer 
som tas opp i løpet av høsten. Temaene har forelesninger, seminarer, arbeid i 
kollokviegrupper, og ikke minst er det pensumstekster.   
IKF130 gir en inngang til hele studieåret. Her utvikles en fag -og begrepsforståelse som gjør 
deg som IKF student i stand til en faglig tilnærming til utfordringer i dagens interkulturelle 
og interreligiøse samfunn. Dette emnet kan på mange måter sammenlignes med en 
utvikling av en verktøykasse som du trenger for resten av studiet. IKF 130 avsluttes med en 
ukes hjemmeeksamen i oktober.  
Siste del av semesteret skal du ta IKF131. Her begynner du å bruke det verktøyet du har 
utviklet til å grave dypere, forstå mer av de globale og lokale sammenhenger som omgir oss. 
Forstå mer av det prosesser som virker inn på samhandling og identitetskonstruksjon, og se 
dette i lyse av globale utfordringer og behovet for en bærekraftig utvikling. Emnet avsluttes 
med skoleeksamen før jul.    
Datoer for obligatoriske samlinger og undervisning vil bli gitt ved semesterstart. 
 
Semesterregistrering 
For å bli registrert som aktiv student, og få tilgang til fagsidene på Canvas må du først betale 
studie- og semesteravgiften og semesterregistrere deg. Du vil få tilsendt en e-post fra NLA 
Høgskolen med studentnummer og pinkode, med ytterligere informasjon om hva du må 
gjøre for å semesterregistre deg.  
 
Søknad om støtte fra Lånekassen 
Årsstudiet i Interkulturell forståelse gir rett til ordinært lån og stipend fra Lånekassen. I 
tillegg gir Lånekassen reisestøtte til deler av reisekostnadene for studieturene. Etter at du 
har takket ja til tilbudet om opptak til studiet, betalt studieavgift og semesterregistrert deg 
på Studentweb kan du sende inn søknad om studiestøtte via Lånekassens nettsøknad. Når 
du har logget deg inn på Lånekassen og funnet lærested (NLA Høgskolen, Sandviken) skal du 
velge Interkulturell forståelse/ Interkulturell kommunikasjon, årsstudium/ bachelor.  
Canvas, nettside og Facebook 
All informasjon om undervisning og andre viktige meldinger vil bli lagt ut på Canvas. Som 



 

student forplikter du deg til å logge deg inn på Canvas og lese både fagsider og meldinger 
jevnlig, og minst én gang i uken. Endringer i undervisningsplaner blir kunngjort på Canvas, 
og der vil det bli gitt viktig informasjon om oppgaveinnlevering og eksamen. 
Vi anbefaler sterkt at du aktiverer mottak av automatisk e-postvarsel fra Canvas. 
 
På NLA Høgskolens nettside vil det blir lagt ut fortløpende informasjon om Covid19 
situasjonen, og vi ber om at denne sjekkes fortløpende: https://www.nla.no/for-
studenter/korona/ 
 
Du finner informasjon og IKF årsstudium, bachelorstudium og masterstudium på NLA 
Høgskolen sine nettside: 
https://www.nla.no/studietilbud/?filters=1%7CInterkulturelleStudier,3%7CBergen 
 
Du kan også finne nyttig informasjon på NLA Høgskolen sin Facebookside: 
https://www.facebook.com/nlahogskolen/  
 
 
Covid19 
Grunnet mye usikkerhet knyttet til COVID19, er det usikkert om utenlandske studieturer kan 
gå som normalt vårsemesteret 2021. Dette jobbes det med å få avklart, og vi vil gi dere 
oppdatert informasjon om dette ved semesterstart i august. 
 
Covid19 vil også påvirke undervisningen dette semesteret. Oppdatert informasjon vil bli lagt 
fortløpende ut på nettsiden vår, www.nla.no , og vi ber at du deg oppdatert der. 
 
 

Vi ser frem til å ta imot deg som student ved NLA Høgskolen i Bergen 
og ønsker deg hjertelig velkommen til oss på IKF! 

 
Vennlig hilsen, 
Solveig Omland       Kristin Ekberg Vik 
Avdelingsleder interkulturelle studier   Studiekonsulent  
 
Svein Strand       Karina Hestad Skeie 
Koordinator årsstudium     Koordinator årsstudium 
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