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NOTAT 
 
 
 
Til: Landsstyret 

Fra: Inger Helene Frivik 

Dato: 08.11.2018 

 
 

Undersøkelse i regi av NJ Student 

 
NJ student skal gjennomføre en årlig undersøkelse til studenter eller 
bransjen som tar imot praktikanter fra journalistikkutdanningene. Det ble 
vedtatt av landsstyret i september 2017 som svar på et forslag oversendt fra 
landsmøtet. Landsstyret vedtok også at NJ basert på resultatene fra denne 
undersøkelsen, skal ta initiativ til møter med representanter for 
utdanningene og ulike mediehus. Nå gis landsstyret en gjennomgang av 
hvordan vedtaket er fulgt opp i perioden. 
 
NJ Student foreslo for NJs landsmøte i 2017 at det skulle legges inn et ekstra 
punkt i tiltaksplanen for å få til bedre samarbeid mellom bransje og utdanning. 
Forslag nr 69 fra NJ Student var slik: 

• (NJ skal) jobbe for en nærhet mellom bransjen og journalistutdanningene.  
 
Forslaget ble av et enstemming landsmøte vedtatt oversendt landsstyret.  
 
I landsstyret var forslaget fra NJ Student oppe til diskujsjon både på 
landsstyremøtet i april og i juni 2017, før endelig vedtak ble fattet på LS-møte i 
september 2017:  
 

• NJ Student sender ut en årlig undersøkelse til studenter eller bransjen som 
tar imot praktikanter fra journalistutdanninger. Undersøkelsen koordineres 
med NJ Stab. 

• Basert på undersøkelsen ar NJ, i løpet av perioden, initiativ til møte med 
representanter fra utdanningene og fra ulike mediehus. 

• Tiltaket har et budsjett på inntil 50000,- 
 
NJ Student har i perioden hatt følgende punkt på sine handlingsplaner for 2017-
2018 og 2018-2019:  
 
NJ Student vil jobbe for å gjennomføre en nasjonal undersøkelse om kvalitet i 
utdanningen i løpet av (årstall/årstall) . NJ Student bør se på mulighetene for at 
undersøkelsen dekker alle studenter uavhengig av medlemskap i NJ. NJ Student 
bør jobbe for å få opp svarprosenten på undersøkelsen. 
 
Styret i NJ Student har i perioden jobbet med å utforme undersøkelsen, men det 
har vært utfordrende å ha kontinuitet i arbeidet som følge av utskifting av styret og 
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noe uklarhet om ansvarsfordeling. Våren 2018 prioriterte sekretariatet å bruke 
ressursene på den store medlemsundersøkelsen for allle medlemmer og man ble 
enig med NJ Student om at det måtte arbeides mer med å klargjøre hva som 
ønskes undersøkt og hvordan. NJ Student fastslo på årsmøtet 2018 at det er både 
ønskelig og realistisk å få gjennomført en undersøkelse våren 2019 før 
semesterslutt. 
 
Videre oppfølging 
NJ Student jobber høsten 2018 med å utforme innhold i undersøkelsen. Det tas 
utgangspunkt i et utkast som ble laget høst 2017. Det tas sikte på å undersøke 
forhold spesifikke for journalistikkutdanningene og som ikke omfattes av NOKUTs 
Studiebarometer som undersøker opplevd studiekavlitet ved alle utdanninger på 
alle universiteter og høgskoler i Norge. Alle NJ Student-tillitsvalgte jobber også litt 
ekstra med å få sine medstudenter til så svare på NOKUTs undersøkelse. Tanken 
er at man ikke selv trenger å bruke ressurser på å undersøke noe som likevel 
undersøkes av en profesjonell instans og som blir tilgjengelig med tilhørende 
analyser. 
 
Utformingen av studentundersøkelsen ferdigstilles i etterkant av at 
Studiebarometeret publiseres i februar. 
Innholdet i undersøkelsen utarbeides av styre og tillitsvalgte i NJ Student. 
Sekretariatet bistår med praktisk utforming, publiseringsplattform, utsending av 
undersøkelse og eventuell innhenting av tillatelser samt etterarbeid og analyse. 
 
Undersøkelsen skal gjennomføres i månedsskiftet april/mai 2019. 
 

Forslag til vedtak:  

• Landsstyret tar gjennomgangen til orientering. 
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