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Årsrapport for LMU studieåret 2017/2018 
Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret 
Læringsmiljøutvalget (LMU) er rådgivende organ for universitetsledelsen i spørsmål som gjelder 
universitetets læringsmiljø i henhold til universitets- og høyskolelovens § 4-3. LMU rapporterer i 
henhold til loven direkte til universitetsstyret. Årsrapport for studieåret 2017/2018 ble godkjent av 
LMU 19. juni 2018. Årsrapporten redegjør for utvalgets aktiviteter i studieåret 

Hovedproblemstillinger i saken 
Hovedtemaet på LMUs møter studieåret 2017/2018 har vært diskusjon av LMUs rolle, mandat og 
sammensetting, hvilke områder av læringsmiljøarbeidet LMU skulle konsentrere seg om, og 
hvordan utvalget skal innrette sitt arbeid på en mest mulig hensiktsmessig måte i arbeidet med 
læringsmiljøsaker på UiO. I tillegg til dette har LMU fått til orientering om-  og diskutert saker 
som; UiOs fellesarrangementer i studiestartukene, SHoT-undersøkelsen 2018, si-fra-rapporten 
2017, studentombudets årsrapport 2017, status for arbeidet med tilrettelegging for studenter med 
særskilte behov, og fysisk tilrettelegging for et framtidig digitalt læringsmiljø.  
LMUs videre arbeid studieåret 2018-2019 vil ha fokus på å: 
• Arbeide prosjektbasert med to hovedtemaer og med denne arbeidsform legge til rette for å utnytte

potensialet i den unike sammensettingen i LMU har.
• Styrke kontakten mellom LMU og UiOs enheter, komiteer og utvalg som arbeider med

læringsmiljøsaker.

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør  Hanna Ekeli 

 avdelingsdirektør 

Vedlegg: LMUs årsrapport for studieåret 2018-2019 
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Årsrapport for LMU studieåret 2017-2019 

1.  Årsrapportens oppbygning  
Rapporten tar for seg de mest sentrale saksområdene utvalget har arbeidet med i studieåret. 
Samtlige saker kan leses i referater fra møtene (se: 
https://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/laringsmiljoutvalget/moter/ ). Denne rapporten kan 
også lastes ned fra LMUs arkiv for årsrapporter. 

2. Opprettelse og mandat 
Læringsmiljøutvalget (LMU) ved UiO ble opprettet 1. august 2003. Dagens funksjonsbeskrivelse er 
behandlet i LMU 31.08.06, revidert 10.06.10 og godkjent av universitetsdirektør og rektor. 
Funksjonsbeskrivelsen lyder:  

«LMU skal – i henhold til Lov om universiteter og høyskoler § 4-3 – være et rådgivende organ for 
universitetsstyret/universitetsledelsen i spørsmål som gjelder universitetets fysiske og psykososiale 
læringsmiljø. Læringsmiljø forstås som aktivitet tilknyttet de områder som UiO disponerer og 
områder hvor det skjer undervisningsaktiviteter i regi av UiO.  

Læringsmiljøutvalget skal: 

• Arbeide i kontakt med studentorganene sentralt og på fakultetsnivå med spørsmål 
som angår studentenes sikkerhet og velferd.  

• Aktivt innhente informasjon fra fagmiljøene ved å gjøre seg kjent med aktuelle 
studentevalueringer og lignende.  

• Ha et særlig ansvar for oppfølging av handlingsplan for studenter med 
funksjonshemming.  

• Aktivt holde universitetsledelsen orientert om områder med særlig behov for tiltak 
for bedre læringsmiljø.  

• Bidra til å styrke det studentsosiale miljø ved studieprogrammene.  
• Avgi årlig rapport til universitetsstyret om sin virksomhet og forslag til tiltak. 

Rapporten skal foreligge før budsjettbehandlingen finner sted.  
• I saker hvor det finnes hensiktsmessig skal utvalget samarbeide med 

universitetsstyrets studiekomité, det sentrale arbeidsmiljøutvalget og et eventuelt 
permanent kvalitetssikringsutvalg.» 

 

I tillegg skal Læringsmiljøutvalget ifølge loven holdes orientert om klager som institusjonen mottar 
fra studenter vedrørende læringsmiljøet. 

LMU har observatørplass i arbeidsmiljøutvalget (AMU). AMU vedtok 25.02.2004 at LMU kan 
bruke LAMU som underutvalg (https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/amu-
lamu/ ) 
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3.  Møtefrekvens  
I løpet av studieåret 2017/2018 hadde utvalget fem møter. To av møtene var høsten 2017, mens ett 
møte ble avholdt våren 2018. Det var planlagt fire møter våren 2018, men det ene ble avlyst på 
grunn av stort frafall.  

4. Hovedfokus 
Hovedtemaet på LMUs møter studieåret 2017/2018 har vært diskusjon av LMUs rolle, mandat og 
sammensetting, hvilke områder av læringsmiljøarbeidet LMU skulle konsentrere seg om, og 
hvordan utvalget skulle innrette sitt arbeid på en mest mulig hensiktsmessig måte i arbeidet med 
læringsmiljøsaker på UiO. Høsten 2017 igangsatte lederen av LMU arbeidet med revisjon av 
dagens mandat for LMU sammen med en arbeidsgruppe bestående av leder, tre studenter og 
prorektor.  

Høsten 2017 igangsatte KD en nasjonal evaluering av LMU- ordningen. Prosessen med 
gjennomgangen av LMUs mandat og vurderingen av den nasjonale evalueringen førte til at LMU 
på årets siste møte gikk inn for å holde prosessen med nytt LMU-mandat i bero til KD avgjør om 
det skal foretas endringer i LMU-ordningen. Samtidig bestemte LMU på forslag fra prorektor og 
påtroppende leder av LMU at LMU det kommende studieåret skal prosjekt-organiseres rundt ett 
hovedtema per semester. Høsten vil hovedtemaet være SHoT-undersøkelsen og resultatene for UiO 
derfra. Våren vil hovedtemaet være om tilrettelegging.  
 
Kort om den nasjonale evalueringen av LMU-ordningen 
Oxford Researchs rapport fra den nasjonale evalueringen av LMU-ordningen forelå 16. april 2018. 
Den overordnede konklusjonen i rapporten er at dagens ordning ikke til fulle bidrar til det todelte 
formålet med ordningen; å bidra til studentmedvirkning og et godt læringsmiljø ved institusjonene. 
Mulighetsrommet for utviklingen av ordningen ligger i tilknytning til hvilke rammer man har å 
forholde seg til, hvilke virkemidler har man tilgjengelig, og hvem sine interesser som skal være 
førende. Med dette som utgangspunkt er det i kapittel 5.3 drøftet alternative modeller: 
. 
1) ingen vesentlig endring i ordningen 
2) slå sammen LMU med Utdanningsutvalget 
3) LMU ned på institutt/fakultet/campus-nivå 
4) legge ned ordningen slik den eksisterer i dag 

Evalueringsteamet har fått faglige innspill fra Professor Eva Alerby ved Luleå tekniska universitet 
og Maria Hune ved Lærings- og Kompetencecentret i Odense. Rune Stiberg-Jamt (adm.dir) har 
vært prosjektleder for evalueringen. Se hele rapporten her: 
https://oxfordresearch.no/publications/evaluering-av-ordningen-med-laeringsmiljoutvalg-lmu/ 

KD igangsetter i mai arbeid med å nedsette et lovutvalg som skal revidere hele universitets- og 
høyskoleloven, Oxford Researchs evaluering av LMU-ordningen vil høyst sannsynlig danne 
grunnlag for lovutvalgets vurdering, og eventuell revidering, av paragrafen i loven som omhandler 
LMU-ordningen og studentenes læringsmiljø (se §4-3 i universitets- og høyskoleloven). 

6. Øvrige saker i LMU 2017-2018 
Orientering om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet: LMU 
har fått orienteringer om klager institusjonen mottar både gjennom presentasjon av årsrapport fra 
UiOs si fra- system, og i studentombudets årsrapport for 2017. 
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Oppfølging på tilretteleggingsfeltet og LMUs rolle: LMU fikk orientering om UiOs arbeid med 
tilretteleggingsfeltet. LMU ønsker at trykket holdes oppe på tilretteleggingsfeltet i det videre 
arbeidet i LMU. Medlemmene er enige om at prinsippene om mere formalisering, felles 
retningslinjer og likebehandlingstenkning er viktige i det videre arbeidet. 

Saker som gjelder universitetets fysiske læringsmiljø: Eiendomsavdelingen orienterte om arbeidet 
med en veileder for utvikling av fremtidens læringsmiljø ved UiO, særlig sett i en digital kontekst. 
LMU anbefalte å hente inn bruker-erfaringer både fra byggeprosjekter som allerede er i gang, og 
tidligere byggeprosjekter. Samtidig kom det et ønske fra studentene om at arbeidsgruppen ikke må 
glemme i at ulike studenter har ulike behov - og måter og studere på. 

Saker som gjelder psykososialt læringsmiljø: Presentasjon av spørsmålsbatteriet i SHoT-
undersøkelsen: Fokus på forhold rundt søvn, rus, mobbing, trakassering, trening, sosialt miljø og 
somatiske sykdommer. LMU vil det kommende året ha SHoT-undersøkelsens resultater for UiO 
som hovedtema på sine møter høsten.  

7. Videre arbeid 2018-2019 
I henhold til lovens bestemmelse om at LMU skal ledes vekselsvis hvert år av institusjonen og 
studentene, er det institusjonen som kommende studieår har lederansvaret. Prorektor Gro 
Bjørnerud Mo er leder av LMU studieåret 2018-2019. 

LMU skal det kommende studieår:   

• Arbeide prosjektbasert med to hovedtemaer og med denne arbeidsform legge til rette for å utnytte 
potensialet i den unike sammensettingen i LMU har. 

• Styrke kontakten mellom LMU og UiOs enheter, komiteer og utvalg som arbeider med 
læringsmiljøsaker.  

 

8. LMUs sammensetning 2017/2018 
Studentparlamentet og UiO har 4 representanter hver i utvalget, i tillegg kommer faste 
observatører. De fire faste medlemmene i LMU ble oppnevnt av rektor ved oppstarten av LMU i 
2003. Det ble høsten 2006 utarbeidet en funksjonsbeskrivelse for LMU hvor det ble vedtatt at 
studiedekan stiller for to år om gangen, og at vervet går på omgang. Denne rulleringen ble iverksatt 
studieåret 2007/2008. Valg av studentmedlemmer skjer hver sommer, og for å sikre kontinuiteten 
velges 2 av studentmedlemmene for 2 år av gangen.  

Medlemmer pr. 29.mai 2018 
 
I løpet av studieåret har det vært et par skifter i medlemmer. Eiendomsavdelingen har fått ny vara 
for Direktør John Skogen. Utredningsdirektør Leif Johnny Johannesen erstattet Åke Appelqvist. 
Studentene har hatt flere endringer underveis: Anja Maria Aardal og Marius Frans Linus Hillestad 
ble midtveis i perioden oppnevnt som faste representanter i LMU, og tar over for Heidi Bang og 
Ingvild Leren Stensrud. 
 
Medlemmer 
Student Susann A. Biseth-Michelsen (leder) 
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Student Anja Maria Aardal  
Student Marius Frans Linus  
Student Synnøve Kronen Snyen  
Prorektor utdanning Gro Bjørnerud Mo  
Avdelingsdirektør Hanna Ekeli, avdeling for fagstøtte (AF) 
Studiedekan Solveig Kristensen studiedekan (MN) 
Direktør John Skogen, Eiendomsavdelingen (EA) 

Vara 
Student Jens Lægreid (vara for Susann A Biseth) 
Student Christina Eide (1.vara) 
Student Kari Anne Andersen (2. vara) 
Student Sverre Hartveit (3. vara) 
Seksjonssjef Julianne Krohn-Hansen, SFFU (vara for Hanna Ekeli)  
Studiedekan Alix Yong Vik (vara for studiedekan Solveig Kristensen) 
Utredningsdirektør Leif Johnny Johannessen (vara for direktør John Skogen) 

Faste observatører 
Administrerende direktør, Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) 
Leder av SiO Helse 
Leder av Seksjon for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Biblioteksdirektør Universitetsbiblioteket (UB) 
Tilretteleggingsfeltet (AF) 
Leder av Det Norske Studentersamfund (DNS) 
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