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Tilrettelegging på UiO 



3 

Når en student trenger tilrettelegging: 

 

• Rettigheter og plikter 

• Hvem gjør hva?  

• Kontaktpunkt 

 

 

• To eksempler 

– Å studere med bevegelseshemming 

– Å studere med Asperger syndrom 

 

 

 



Lov om likestilling og forbud mot diskriminering 

 
§ 17.Universell utforming 

  

Offentlige og private virksomheter rettet mot 

allmennheten har plikt til universell utforming 

 

Hovedløsningen skal fungere for flest mulig 

uavhengig av funksjonsnedsettelse. 

 

4 



Lov om likestilling og forbud mot diskriminering 

 
§ 21.Rett til individuell tilrettelegging for elever og studenter 

 
 

Elever og studenter med funksjonsnedsettelse ved skole- 

og utdanningsinstitusjoner har rett til egnet individuell 

tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og 

eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og 

utdanningsmuligheter. 

 

 

5 



Landskapet sett fra studentens ståsted 
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UiO: Eiendomsavdelingen 

Oslo kommune: 

Hjelpemiddellageret 

NAV Tolketjenesten 

UiO: tilretteleggingstjenesten 

NLB 
UiO: infosenteret 

NAV lokal 

SiO Helse 

SiO Rådgivning 

NAV Hjelpemiddelsentral  

SiO Foreninger 

UiO: Studiekonsulent 



Hvem gjør hva: fakultetene 

 
• Studentens kontaktpunkt 

• Første samtalen: kartlegge barrierer og vurdere tiltak. 

• Tar imot søknader og fatter vedtak om tilrettelegging til 

eksamen og i studiehverdagen.  

• Følger opp studenten ved behov 

• Tilrettelagte lesesalsplasser 

• Kan henvise til Tilretteleggingstjenesten 
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Hvem gjør hva: Tilretteleggingstjenesten 

• Kompetansebygging 

• Bistår UiOs ledelse i saker som gjelder tilrettelegging  

• Rådgivning og veiledning til ansatte som jobber med 

tilrettelegging  

• Bistår studenter etter henvisning fra fakultetene 
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Studentenes kontaktpunkt 

E-post: tilrettelegging@fakultet.uio.no 

 

Studenter kan henvende seg til fakultetets infosenter 

 

Mer informasjon: http://www.uio.no/studier/tilrettelegging/ 
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Å være inkluderende i en faddergruppe 
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- Ha takhøyde for mangfold 

- Lage opplegg som flest mulig kan delta på 

- Spør den det gjelder 

 

 

 

 



Å studere med Asperger syndrom 

Typiske utfordringer:  

• sosial kommunikasjon og interaksjon 

• Stereotyp og repeterende atferd 

 

Gode rammer: minimere støy og inntrykk. Kommunisere 

konkret og eksplisitt. Klare beskjeder og avtaler.  

 

• Rapport fra Universell i 2016 « Studenter med ADHD og 

Asperger syndrom».  
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Å studere med bevegelseshemming 
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• Renate studerer BA i tysk 2. semester på HF 

• Sterkt begrenset bevegelighet: ikke sterk i armene, noe 

redusert uttale. Bruker rullestol. Skriver på PC.  

• Studiene fungerer bra.  

 

Budskap: alle er forskjellige, også folk i rullestol.  

Hun synes det er hyggelig når folk spør om det er noe de kan 

hjelpe med. Det bør være greit å delta på litt, ikke alt.  

 

 

 

 


