
Oppsummering av erfaringsutvekslingsseminar om tilrettelegging 
overfor religion og livssynspraksis 8.03.11 

Til sammen deltok 26 deltakere på seminaret. Enhetene som var representert var: MN, Med, HF, 
SV, UV, Studentrådgivningen, Studentidretten, Studentprestene, Studentliv, Teknisk avdeling, 
Mangfold i akademia MIFA, internasjonal avdeling (SIS), Studieavdelingen og 
Studenparlamentet. 

Studiedirektør Monica Bakken innledet og la frem bakgrunn for arbeidet med tilrettelegging på 
dette feltet forankret i Strategi 2020, serviceerklæring, Stat-kirke-forliket, UH-loven, fokus på 
inkluderende læringsmiljø i universell utforming, studentpopulasjonens økende mangfold, samt 
UiOs tradisjon. jfr. vedlegg 1. 

Leder for Ressursgruppen religion og livssynspraksis ved UiO presenterte bakgrunn, 
organisering og status for gruppens arbeid (ibid). 

Følgende tema ble diskutert i grupper eller i plenum: 

• Mulighet for felles retningslinjer for utsettelse av eksamen eller fritak fra obligatorisk 
undervisning ut fra religiøs begrunnelse/ henvisning til religiøse helligdager. 

• Mulighet for gjennomføring av studier ved bruk av niquab. 
• Religiøs og/eller kulturell begrunnelse for ikke å delta på fellesturer/ arrangementer, 

feltarbeid. Også her ble det ønsket felles retningslinjer for hvor langt en bør tilrettelegge. 
• Alkohol som desintegrerende faktor ved semesterstart. I de fleste gruppene ble norsk 

alkoholkultur trukket frem som splittende og årsak til at mange minoritets- og 
internasjonale studenter ikke deltok på fellesarrangementer. 

Ved skriftlig evaluering av seminaret til slutt kom følgende tilbakemeldinger: 

• Representanter fra alle fakultet og gjerne institutter, samt vitenskapelige ansatte og de 
som har daglig studentkontakt ble ønsket deltakende på seminaret. 

• Erfaringer fra fakultetene som ikke var tilstede ble ønsket, gjerne ved skriftlige innspill 
fra de som ikke kunne delta. 

• Bra å vite om ressurgruppens arbeid slik at en kan ta kontakt ved behov. 
• Seminaret ble vurdert som nyttig, informativt og bevisstgjørende  
• Samtlige ønsket seminaret videreført årlig. 

Ønsker til ressursgruppen:  

• Utarbeide felles retningslinjer for fritak, samt helligdagskalender til bruk i planlegging 
av studiene/eksamen. 

• Gjøre ressursgruppen mer kjent (for eksempel artikkel i Uniforum) og legge ut mer 
informasjon om hva den arbeider med. 

• Flere fra målgruppene, alle fakultetene og de som arbeider tett med studentene bør delta 
på seminaret. 

• Gjerne mer informasjon om aktuelle saker ressursgruppen arbeider med før seminaret. 



“Tilrettelegging for religiøst liv ved en 
sekulær institusjon”

ved studiedirektør Monica Bakken 8.02.11



Fra UiOs Strategi 2020

Et internasjonalt ledende universitet må drive en 
aktiv politikk for likestilling mellom kvinner og menn, 
og en rekrutteringspolitikk som gir mangfold og sikrer 
like rettigheter.



Fra UiOs serviceerklæring

Universitetet vil fremme åpenhet og 
toleranse og aksepterer ikke diskriminering 
av enkeltpersoner eller grupper på grunnlag 
av hudfarge, tro, etnisk bakgrunn, 
funksjonsnedsettelse, seksuell legning eller 
kjønn.



I stat-kirke-forliket sies det:

• Utgangspunktet er at tros og livssynsmessig 
mangfold er av grunnleggende verdi for det norske 
samfunnet.

• … Nettopp fordi det offentlige skal verne om tros- og 
livssynsfrihet og likebehandling, legge til rette for 
mangfold og gi rom for individuelt livsvalg, skal de 
offentlige institusjonene være allmenne, men 
samtidig aktivt støttende og likeverdig innstilt til 
religion og livssyn. Stortingsmelding nr 17.2008. 

:



Inkluderende læringsmiljø:

• Læringsmiljøet skal være inkluderende og 
favne mangfoldet i studentmassen, 
uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion 
eller funksjonsevne. Universell.no



Av UiOs 28 000 studenter er

• 12,5 % minoritetsstudenter (2831 studenter)
• ca 13 % internasjonale studenter (ca 3000)

Av 300 studentforeninger er:
• Ca 20 livssynsforeninger 



Livssynsmangfoldet:
• Adventistenes Studentlag Oslo 
• Ahmadiyya-muslimsk Studentforening 
• Al-Huda Ledelse 
• Bahai Studentforening 
• Blindern KFUK - KFUM Kristen studentforening UiO 
• CARP Collegiate Association for Research of Principles 
• Christian Student Fellowship (t- net students) Tverrkirkelig nettverk 
• Forum for Arabiske og Islamske studier (FAIS) 
• Human-Etisk Studentlag 
• JusNavigatørene (Kristengruppa på jus) 
• Katolsk studentlag 
• LUKAS Kristen studentforening for ernærings-, odontologi- og medisinstudenter 
• Muslimsk Studentsamfunn (MSS) 
• Norsk jødisk studentforening (NJS) 
• Ny Generasjon Blindern - kristen studentforening 
• Oslo Kristelige Studentforbund 
• Oslo Kristelige Studentlag 
• Sosialhumanistene UiO 
• Studentmenigheten i Oslo



Tradisjon



Ressursgruppen religions- og 
livssynspraksis ved UiO

ved Ellen Marie Tefre, rådgiver STA 
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Ressursgruppens mandat

• Holde seg orientert om feltet gjennom brukerkontakt
• Kartlegge og systematisere erfaringer og 

utfordringer. 
• Tilrettelegge for erfaringsutveksling og diskusjon 

mellom aktuelle parter ved UiO. 
• Utrede innkomne saker og foreslå praktiske tiltak og 

problemløsning.
• Ta opp saker og komme med innspill til 

universitetsledelsen om helhetlig politikk
• Evaluering av tiltak / helhetlig politikk 
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Tilrettelegging på tre nivå
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Veien videre:har du
• erfaringer/ kunnskap om feltet?
• spørsmål?
• behov for å diskutere en sak?
• en prinsipiell sak?
Ta kontakt med en i ressursgruppen eller 
Ellen Marie Tefre i Studieavdelingen 
• e.m.tefre@admin.uio.no
• http://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/sta/laeringsmiljo/ressursgrupper/

mailto:e.m.tefre@admin.uio.no�
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