
– Gi dem en følelse 
av hverdagen 
i redaksjonen!

Redaksjonell relevans i journalistutdanninga 
er et treårig prosjekt, støttet av et statlig program:  
«Tiltak for økt arbeidsrelevans i høyere utdanning»



Mentorprogram for journaliststudenter

Foto: Morgane Fauconnier, journalisten.no

Et samarbeid mellom

§ Bachelorutdanninga 
i journalistikk

§ Nordnorsk 
redaktørforening

§ Mediehus nord for 
Trondheim 



Vil du bli

mentor 
for kommende journalister?

Journalistutdanninga ved Nord 
universitet søker kontakt med journalister 
og redaktører som er villig til å investere tid, 
energi og personlig engasjement i å støtte og 
hjelpe en som er ny i mediebransjen. 

NORDNORSK 
REDAKTØRFORENING



Mentorordninga skal ...

gi studentene kontakt med journalistyrket tidlig i studiet 
gi erfarne journalister mulighet til å utveksle tanker og ideer
med yngre folk
bidra til å motivere studenter til å jobbe i lokalredaksjoner  



Mentor Master Class
Med organisasjonspsykolog 
Elisabeth Østrem, AFF



Mentorfakta
Treårig prøveprosjekt 2021-23
- Startet m 16 par (student/mentor)
- I år 30 par

- - Rekruttert fra 17 redaksjoner

Samtaler hver fjortende dag 
- De fleste via video
- Par- og noen gruppesamtaler
- Studentbesøk i mentors redaksjon 

Integrert i undervisninga 
- - Seminar, arbeidskrav, refleksjon 

Teste, evaluere, justere 
- telefonkontakt med mentorer
- følgeforskning
- bred formidling

Ønskes permanent
- Arbeid  i gang for å gjøre mentor-
ordninga permanent, delfinansiert 
av redaktørforeninga



Ikke alt gikk
som en lek…

- motivasjon? 
- vilje/even til

planlegging
- gruppe-

samtalene

Justeringer  
- Flere seminarer 

med  oppfølging 
av studentene

- Tid til mentorbesøk 
inn i timeplanen 

- Gruppene bedre  
etablert på neste 
startsamling

Sluttsamling for første mentorprogram mai 2022



Redaksjonenes 
samfunnsansvar
• Forsøk å komme opp med så mange 

ulike ideer dere klarer til hvordan dere 
som gruppe kan bidra til redaksjonenes 
samfunnsansvar
• Gå sammen hele gruppa og del 

det dere har funnet fram av ideer

• Jobb sammen om en plan 
for hva dere kan få til på 
de tre gruppesamtalene
• Forbered dere til å dele i plenum 

på 3 minutter

Overordnet mål i prosjektet: 
Å bidra til at lokale redaksjoner 
opprettholder sin samfunnsrolle 
på en god måte.



Hva er det mest interessante studentene 
har snakket med mentor om? 

• Kilder, nettverk, habilitet

• Ideer til saker

• Usikkerhet - trygghet 

• Arbeidslivet


