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Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Oslo. 
 
Til universitetsstyret       Dato: 10.06.2010
          Saksnr. 2010/14627 
 
Årsrapport for studieåret 2009/2010 

1. Opprettelse og mandat 
Læringsmiljøutvalget (LMU) ved UiO ble opprettet 1. august 2003 og skal være rådgivende 
organ for universitetsstyret/universitetsledelsen i spørsmål som gjelder universitetets fysiske 
og psykososiale læringsmiljø i henhold til Lov om universiteter og høyskoler § 4-3. 
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 studenter med funksjonshemming.  
• Aktivt holde universitetsledelsen orientert om områder med særlig behov for 

tiltak for bedre læringsmiljø.  
• Bidra til å styrke det sosiale miljøet 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 anses hensiktsmessig, skal utvalget samarbeide med universitetsstyrets 
studiekomité. 
 
I henhold til Lov om universiteter og høyskoler § 4-3 skal utvalget rapportere direkte til 
styret. 

2. Sammensetning 
Studentene og UiO har 4 representanter hver i utvalget, i tillegg til 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 
skal stille 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. Dette er første året at Den 
Norske Studentforening har vært representert som fast observatør i LMU. 
 
I inneværende periode har følgende vært medlemmer: 
Student Jomar Talsnes Heggdal (leder) 
Studentparlamentets leder Mari Helén Varøy 
Student Julie Ness, SP 
Student Sten J. McNeil Ånnerud, SP 
Prorektor Inga Bostad  
Prodekan, Eva-Signe Falkenberg, UV  
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Studiedirektør Monica Bakken, STA  
Teknisk direktør Frode Meinich, TA  
 
Faste observatører (med talerett): 
Rådgiver Else Momrak Haugann, Tilretteleggingstjenesten 
Adm. direktør Lisbeth Dyrberg, SiO  
Sjefspsykolog Rigmor Mogård, Studenthelsetjenesten, SiO  
Seniorrådgiver Eva Isaksen, Seksjon for HMS  
Seniorrådgiver Eirin Anne Haugen, UB 
Leder Thomas Axelsen/ Kristin Wolmer, Det Norske Studentersamfund 
 
Vararepresentanter:  
Student Charlotte Nordbakken, (vara) 
Viserektor Doris Jorde (vara) 
Student Anders Skjellerudsveen Sondrup (vara) 
Prodekan Aud Tønnesen, TF (vara) 
Marianne Høva Rustberggard, (vara) 
Nestleder Jennifer Jane Akselsen, SST (vara) 
Student Daniel Heggelid-Rugaas (vara) 
Teknisk sjef Trygve Sogn, TA (vara) 
 

3. Møtefrekvens og referat 
Utvalget hadde fire møter høsten 2009 og fire møter våren 2010. Ett av høstens møter var 
ekstraordinært om fusjon av samskipnadene. Ett av vårens møter var fellesmøte med 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) hvor Det odontologiske fakultet la frem tiltaksplan etter sin 
arbeids og læringsmiljøundersøkelse.  
Utfyllende referater fra møtene ligger på læringsmiljøutvalgets nettside: 
http://www.admin.uio.no/sta/laeringsmiljoutvalget/  

4. Hovedfokus: 
LMU har i tråd med sitt mandat hatt studentenes fysiske og psykososiale læringsmiljø i fokus 
med vekt på bl.a. sikkerhet, gode tilbakemeldingssystemer, tilgjengelighet til bygninger og 
lesesaler, samt et godt mottak av nye studenter. 
 
Utvalget har hatt flere vedtakssaker og diskusjonssaker enn tidligere og utvalgets anbefalinger 
og innspill har blitt vektlagt i referatene. Utvalget har i år hatt en grundig gjennomgang av 
eget mandat og bl.a. anbefalt en utvidelse ved å inkludere studentenes klage og 
varslingssystem (jfr. punkt 6.2). I tillegg har LMU gjennomgått og spesifisert grundigere sine 
saksbehandlingsrutiner for å styrke oppfølgingen av sakene (jfr. punkt 6.23).  

5. Saksoversikt: 
LMU har gitt spesifikke anbefalinger i vedtaksform til ledelsen på følgende områder: 
(Se nærmere beskrivelse av sakene under punkt 6.) 
1. Prioritering av læringsmiljøsaker i UiOs budsjett.  
2. Endring av LMUs funksjonsbeskrivelse med mandat.  
3. Endring av åpningstider og adgangsrettigheter til undervisningsbygninger og lesesaler. 
4. Utrede behov for eget studentombud. 
5. Religion: saksoversikt, organisering og mandat for ressursgruppe overfor religion og 

livssynsmangfold ved UiO.  
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LMU har diskutert og gitt innspill i følgende saker:  
6. Strategisk plan  
7. Foreslått fusjon av studentsamskipnadene SiO og OAS. 
8. Rapport om innrapporterte studentskader 
9. Studentsikkerhet under laboratoriearbeid. 
10. IT i læring ved UiO 
11. Sosiale medier og læringsmiljø 
12. Elektronisk pensumlitteratur. 
13. Forenkling av rutiner ved behov for tilrettelegging ved eksamen. 
14. Varslingssystemet. Hvordan har det fungert, LMUs rolle i dette, samt hvilke erfaringer 

fakultetene rapporterer om i studiekvalitetsrapportene på dette feltet. 
15. Hvordan UiO har håndtert anklager om seksuell trakassering ved OD og hvilke tiltak som 

har blitt igangsatt etter arbeids og læringsmiljøundersøkelse ved OD. 
16. Rusforebygging - Alkoholens rolle i læringsmiljøet 
17. DNSs frivillighetsundersøkelse- hvordan UiO kan tilrettelegge for frivillig 

studentengasjement 
18. Universell utforming: Tilrettelegging av bygninger ved UiO 2009. 
19. Studiestart og fadderordning 2009 
20. Tildeling av studentboliger studiestart 2009 
21. Mottaket av internasjonale studenter 2009 
22. Studentfestivalen STUDIO 2009 
23. Endringer i LMUs saksbehandlingsrutiner. 
24. Avtaler mellom UiO og SiO: arbeidsplan for og omstrukturering av Studentliv 
25. Utvikling av mottaket/ studiestarten for nye studenter 2010. 
26. Studenthelsetjenestens Helse og trivselsundersøkelse 2010. 
27. Arbeid og Læringsmiljødagen ”Med liv og lyst” 2009 og 2010 

 
LMU har blitt orientert om:  
• Pandemiberedskap i forbindelse med svineinfluensaen 
• Aktiviteter ved UiO på Verdensdagen for Psykisk helse 
• Omfanget av varslingssaker innkommet til sekretariatet for LMU. 
• Prosjektering av læringssenter ved Vilhelm Bjerknes hus. 
• Spørreundersøkelse blant Universitetsbibliotekets brukere. 
• Årets vinner av Pris for godt læringsmiljø 2009: Internasjonal summer school 
• Nasjonal konferanse for inkluderende læringsmiljø. 
• Universitetsledelsens standpunkt når det gjelder bruk av gymsal til fredagsbønn ved UiO. 
• UiOs budsjettprioriteringer på læringsmiljøfeltet. 
• Etablering av nasjonalt rusforebyggende nettverk. 
• AKANs rusforebyggende studentprosjekt. 
• Håndtering av studentulykke på farmasi. 
• Aktuelt nytt fra SiO om nye nettsider og tilskudd fra KD til bygging av studentboliger. 
• Innmeldt sak om behov for styrking av forholdet mellom LMU og AMU/LAMU. 
• Relevante saker behandlet i studiekomiteen 
• Innmeldte saker til LMU og oppfølging av tidligere LMU-saker. 
 

6.  Kort saksgjennomgang: 
1. Prioritering av læringsmiljøsaker i UiOs budsjett: 
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Læringsmiljøutvalget anbefalte universitetsledelsen å inkludere følgende prioriterte 
læringsmiljøsaker fra LMU i sitt budsjett:  
1. Utredning og gjennomføring av studenttrivselsundersøkelse: Studentspeilet. STA fikk 

midler som er satt av til gjennomføring av studentrivselsundersøkelse. Den planlegges til 
høsten 2010, men må koordineres med andre undersøkelser som er planlagt overfor UiO 
studenter.  

2. Uvikling av en felles nettbasert aktivitetskalender for studentaktiviteter ved UiO. Denne 
er under utarbeidelse og vil bli åpnet 15. juni 2010. 

3. Videreutvikling av system for varsling, klager og avvik til et interaktivt nettbasert ”Si- 
fra-system” for både positive og negative tilbakemeldinger, lett synlig for studentene. 
Dette ble ikke prioritert i årets budsjett. 

4. Fokus på veiledning- midler til utredning og eventuelle prøvetiltak. STA fikk midler ti 
studiekvalitet, hvorav en del er disponert til Studentspeilet. Midler er også avsatt til 
oppfølging av UiOs årsplan, med sikte på å bedre faglig og sosial integrering av nye 
studenter. 

 
2. Endring av LMUs funksjonsbeskrivelse med mandat:  

Læringsmiljøutvalget har anbefalt universitetsledelsen å utvide LMUs mandat med følgende 
tekst: ”Læringsmiljøutvalget skal ha et særlig ansvar for at UiOs klage-, avviks- og 
varslingssystem har en forsvarlig fremgangsmåte overfor studentene, herunder at vernet av 
varslere er ivaretatt på en slik måte at gjengjeldelse ikke skjer.” 
 
Videre har det blitt fremmet å skille ut saksbehandlingsrutinene fra funksjonsbeskrivelsen 
og mandat. Her er følgende tekst foreslått i mandatet: ”LMUs sekretariat fastsetter 
saksbehandlingsrutinene i samråd med LMUs leder”. Dette vil gjøre det enklere å endre 
rutiner, slik at LMU fungerer best mulig i tråd med sitt mandat. 

 
3. Endring av åpningstider og adgangsrettigheter til undervisningsbygninger og 

lesesaler:  
I februar vedtok LMU, etter initiativ fra studentene, å anbefale Universitetsdirektøren en 
samkjøring og standardisering av åpningstider i UiOs bygninger. Teknisk avdeling foreslo 
endringen i eget notat. I store trekk er dette noe utvidelse av åpningstider, men 
inngangsdørene settes i kortmodus tidligere på ettermiddagen (18) slik at bygningene blir 
tryggere. Alle UiO- studenter kan gå inn med sitt studentkort. Den viktigste forskjellen er 
at når dørene står i kortmodus (18-23 på hverdager) er de åpne for studenter fra alle 
fakultet. Dette vil gi bedre utnyttelse over tid, og er slik det fungerer i dag når dørene står 
åpne. 

 
4. Utrede behov for eget studentombud: 

LMU har anbefalt at universitetsdirektøren nedsetter en arbeidsgruppe som utreder 
muligheter og konsekvenser (herunder kostnader, organisering og kobling til eksisterende 
organer) før en eventuell beslutning om studentombud tas. Arbeidsgruppen skulle legge 
frem saken for LMU før 1. mai 2010. Dette arbeidet har blitt utsatt og STA har foreslått å 
få gjennomført en utvidet kartlegging ved bl.a. Prosjektsemester.  
 

5. Ressursgruppen overfor religion og livssynsmangfold ved UiO. 
Læringsmiljøutvalget har anbefalt at UiO viderefører arbeidet overfor religion og 
livssynsmangfoldet ved UiO slik det ble foreslått i forslag til videre organisering og mandat 
for ressursgruppen. Videre støttet LMU en etablering av faglig forum og 
erfaringsutvekslingsseminar i en prøveperiode på to år. Ressursgruppen har fortsatt sitt 
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arbeid. Faglig forum har ikke blitt etablert, da ulike forslag til behandling av prinsipielle 
saker er til diskusjon. Erfaringsutvekslingsseminar med fakultetene, livssynsforeninger, SiO 
og andre involverte parter på feltet er under planlegging høsten 2010. 
 

6. Strategisk plan 2020: LMU gav mange innspill til utformingen av UiOs strategiske plan. 
Innspill som ble tatt til følge var: synliggjøring av studentene, viktigheten av et godt 
læringsmiljø og hvilke forventninger som bør være mellom studentene og 
utdanningsinstitusjonen. 

 
7. Foreslått fusjon av studentsamskipnadene SiO og OAS. 

LMU har vært splittet mellom studenter og ansatte-representanter i denne saken. 
Studentene har vært for, men de ansatte imot. Argumentene i saken kan leses i referat fra 
ekstraordinært møte 19.11.09.  
 

8.-9. Rapport om innrapporterte studentskader og studentsikkerhet under  
laboratoriearbeid: Antall innrapporterte studentskader har økt betraktelig fra 12 til 33. 
LMU diskuterte om det var grunnlag for å etterfølge omfanget ut fra rapporten, men 
konkluderte med at økningen sannsynligvis skyldes bedre rutiner for innrapportering ved 
fakultetene. Det er derimot stor variasjon mellom fakultetene. Dette kan tyde på at enkelte 
fakultet er flinkere enn andre til å registrere studentskader. Det har vært mye fokus på 
sikkerhet på laboratorier og det er viktig at fakultetene dokumenterer hvilke 
opplæringsrutiner som gjelder overfor studentene og at LAMUene inkluderer 
studentperspektivet når sikkerhetsrutiner behandles. Studentene skal være med på lik linje 
som de ansatte i dette arbeidet, inkludert vernerunder. 

 
10. IT i læring ved UiO var hovedtema for et helt LMU-møte i februar d.å. I følge  
      universitetsledelsen vil IKT og læring gjennomsyre hele strategisk plan 2010-2020 både på  
      forsknings- og på læringssiden. Dette vil også gjelde handlingsplanene. LMU fikk innblikk i   
      hva som skjer på feltet ved ulike fakultet.  

 
11. Sosiale medier og læringsmiljø: LMU har blitt presentert for hvordan ulike sosiale medier    
      kan bidra til styrking av læringsmiljøet, bl.a. gjennom etablering av alumninettverk. Det ble  
      gitt eksempler på hvordan UiO og UiOs studenter engasjerer seg i ulike sosiale medier. En           
      utfordring er at UiO selv, og UiOs studenter, har opprettet ulike portaler og at det ikke   
      eksisterer noen egen strategi for hvordan UiO benytter seg av de nye informasjonskanalene    
      (sosiale medier). Det utvikles for øyeblikket flere applikasjoner som gjør det mulig for   
      brukere å samle all informasjon fra de ulike portalene som European campus som utvikles i   
      samarbeid med UNICA. Applikasjonen skal tilbys til alle UNICAs medlemsuniversiteter,    
      deriblant UiO. Dette kan være en mulig løsning for UiO. 

 
12. Elektronisk pensumlitteratur:  

UB ønsker å igangsette en pilot for å se hvordan de kan legge til rette for pensum ved 
hjelp av lesebrett. Prosjektet inngår i UBs deltakelse i Grønt UiO. 

  
13. Forenkling av rutiner ved behov for tilrettelegging ved eksamen. 

I dag må studenter med særskilte behov søke på nytt for hver gang de trenger 
tilrettelegging ved eksamen. Det er et ønsket mål å få til en forenkling. STA lovet å jobbe 
videre med denne saken, men kunne ikke love ett felles system for alle. Her er det system 
versus det individuelle behov og UiO må sikre studenter den rette kompensasjonen i 
eksamenssituasjonen. 



 6 

 
14. Varslingssystemet: Hvordan har det fungert, LMUs rolle i dette, samt hvilke 

erfaringer fakultetene rapporterer om i studiekvalitetsrapportene på dette feltet. 
I april 2009 innførte UiO ett nytt varslingssystem for studenter og ansatte. LMUs    
sekretariat skal ha melding innen en uke etter fakultetsdirektør mottar en varslingssak.  
Sekretariatet har mottatt to formelle melding om varslingssaker i 2009. Dette samsvarer 
med antall varsel fakultetene har rapportert inn gjennom studiekvalitetsrapporteringen. 
Videre skal alle varslingssaker avsluttes med innsending av sluttrapport til Enhet for 
internrevisjon (EIR) med kopi til LMUs sekretariat. EIR har mottatt en sluttrapport i en 
studentsak, mens LMU ingen. Varslingssystemet er nytt og rutiner for behandling av saker 
ble noe endret i nov 2009. Det gjenstår også å lage mer grundige veiledere til de som skal 
håndtere de ulike sakene. Fakultetene innrapporterer få klagesaker fra studenter og 
hovedandelen av disse er av teknisk art. Flere fakultet melder at studentenes klager 
håndteres på lavt nivå uten at de formaliseres. Det kan synes som om det er behov for mer 
kunnskap om hva som skal dokumenteres og innrapporteres uavhengig av nivå i 
organisasjonen.  

 
15. Hvordan UiO har håndtert anklager om seksuell trakassering ved OD og hvilke tiltak   
      som har blitt igangsatt etter arbeids og læringsmiljøundersøkelse ved OD:  
      Etter alvorlige anklager som kom frem i media sept 2009, handlet ledelsen ved UiO raskt  
      ved å innkalle ledelsen ved OD, SP og hovedvernombudet. Sammen ble det enighet om en 6  
      punkts tiltaksliste. Alle studenter og ansatte ved UiO fikk e-post med informasjon om disse     

tiltakene. Det første som kom på plass var etableringen av en Varslingstelefon som skulle 
være en styrking av allerede eksisterende varslingssystem ved UiO. Universitetsdirektøren 
møtte i LMU og orientert om håndteringen. Det ble gjennomført en kvalitativ arbeids og 
læringsmiljøundersøkelse som ikke kunne bekrefte anklagene om seksuell trakassering. 
Derimot avdekket den bl.a. for mange studenter på klinikken som hadde opplevd, eller vært 
vitne til, trakasserende adferd fra enkelte veiledere. Ledelsen ved OD møtte på fellesmøte 
mellom LMU og AMU og la frem en omfattende tiltaksplan med bl.a. bedre opplæring av 
veiledere, arbeid med kulturendring og flere møtepunkter hvor studentrepresentanter møter 
ledelsen.  
 

16. Rusforebygging - alkoholens rolle i læringsmiljøet. Studenthelsetjenesten har lagt frem 
hva som skjer på feltet. Spesifikt kan det trekkes frem STUDIOs nye satsning for høsten 
med etablering av ”Hvit Arena”, ett alkoholfritt kaféområde utenfor Chateau Neuf med 
egen scene. STUDIO har søkt AKAN om midler til prosjektet for å kunne fylle scenen 
med fengende innslag til kl.23 en rekke kvelder. Velferdstingets ”Studenter og rus”-
gruppe laget i fjor en faktabrosjyre med alkoholreduserende fakta og tips som også i år vil 
bli distribuert til alle nye studenter og nytt i år, til alle faddere. Gruppen har blitt kontaktet 
av flere universitet og høyskoler og brosjyren vil bli distribuert også der. 

 
17. DNSs frivillighetsundersøkelse- hvordan UiO kan tilrettelegge for frivillig 

studentengasjement. 72 % av medlemmene i DNS er UiO studenter, men andelen fra 
andre utdanningsinstitusjoner kan stille spørsmål om ikke de også bør stille med midler. 
Frivillige ønsker å lære noe og være en del av et godt miljø. Dette kan knyttes til 
frafallsundersøkelsen: Hvis du blir knyttet til et godt miljø, påvirker det at du blir 
værende. Viktig at studentene får et komplett tilbud. DNS trenger en målrettet plan, bedre 
opplæring og synliggjøring av aktivitetene. En aktivitetskalender vil synliggjøre 
mangfoldet i Oslo som studentby og være god markedsføring for UiO. 
Forskningsaktiviteter bør finne veien til Chateau Neuf ved at vitenskapelige personale 
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deltar blant studentene de to først ukene. Synliggjøring av forskningen gjennom 
populærvitenskapelige foredrag vil inspirere studentene.  

 
18. Universell utforming: Tilrettelegging av bygninger ved UiO 2009. UiO setter årlig av 5 

prosent av veldikeholdsbudsjettet til tilretteleggingstiltak. Prosjektliste med gjennomførte 
og planlagte tiltak har blitt presentert og diskutert.  

 
19.-22: Studiestart og fadderordning, tildeling av studentboliger, mottaket av internasjonale   

studenter og Studentfestivalen STUDIO 2009. LMU brukte et av høstens møter til å evaluere 
overnevnte aspekter ved Studiestarten 2009. Studiestarten hadde spesielle utfordringer i fjor 
bl.a. ved flytting av fadderordningen. Dette til tross ble det en vellykket gjennomføring av 
studiestarten. Viktigheten av at opplegg, samarbeid og ansvar er klargjort tidlig ble 
tydeliggjort. Utfordringen for UiO er en stadig vekst i antallet internasjonale studenter. 15-
20 prosent vekst per år de siste årene. Boliggarantien er viktig her. DNS hadde en vellykket 
studiestart til tross for at STUDIO hadde visse kommunikasjonsproblemer innad. Dette ble 
det ryddet opp i internt i etterkant og hadde ikke synlige konsekvenser utad.  
 

23. Endringer i LMUs saksbehandlingsrutiner. STA har som sekretariatet gjennom sju år 
gjort seg erfaringer som det har vært viktig å ta opp til diskusjon. For at LMU skal være 
en pådriver i læringsmiljøsaker er det viktig, så langt det lar seg gjøre, å fristille 
fastsettelse av dagsorden fra fagavdelingene. Signeringsrutinene ved dagsorden og referat 
er dermed endret slik at LMUs leder, og ikke intern leder i STA, undertegner disse. Da 
fagavdelingene kan være svært uenig i anbefalinger LMU vedtar er oppfølging av 
vedtakssaker foreslått endret: LMUs referat bør gå direkte til Universitetsledelsen som 
avgjør om anbefalingen skal tas til følge og hvilken fagavdeling som skal iverksette saken. 
Innarbeidete rutiner som har fungert godt har blitt tydeliggjort for å sikre kontinuitet ved 
utskiftninger internt. På grunn av økt antall vedtakssaker har regler ved votering blitt 
aktivert. Det har blitt fastsatt at LMUs leder ikke har dobbelstemme i vedtakssaker med 
stemmegivning. 
 

24. Avtaler mellom UiO og SiO: arbeidsplan for, og omstrukturering av SiO Studentliv. 
Det ble høsten 2009 igangsatt en spesifisering av arbeidsoppgaver for Studentliv som 
omfatter både vanlige driftsoppgaver og nye tiltak. LMU understreket viktigheten at også 
fagutvalg og politiske studentorgan kan få opplæring/ oppfølging av Studentliv. DNS 
fremmet omstrukturering av Studentliv som sak våren 2010, da de var kritiske til hvordan 
denne prosessen har blitt gjennomført og bekymret for tilbudet til studentforeningene. 
SiOs styreleder understreket for LMU at tilbudet til studentene ikke skulle bli dårligere 
verken under eller etter omstruktureringen.  
  

25. Utvikling av mottaket/ studiestarten for nye studenter 2010: Studieavdelingen har lagt 
frem hvordan midler til utvikling av mottaket vil bli brukt. Enkelte fakultet har fått tildelt 
egne midler for å prøve ut bl.a. utvidet fadderordning og økt faglig fokus under 
studiestartet. Utvalget har gitt innspill bl.a. overfor alkoholreduserende tiltak og behov for 
mer tilrettelagt velkomstseremoni for internasjonale studenter.  
 

26. Studenthelsetjenestens Helse og trivselsundersøkelse 2010. Utvalget har fått 
informasjon om, og mulighet til å gi innspill til høstens undersøkelse som i år 
gjennomføres i samarbeid med samskipnadene i Bergen og Trondheim. 

 
27. Arbeid og Læringsmiljødagen ”Med liv og lyst” 2009 og 2010: 
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Evaluering av AL-dagen høsten 2009 ble presentert og uvalget har gitt innspill til 
kommende AL-dag 2010. Det har spesifikt blitt lagt vekt på hvordan programmet blir 
interessant for studentene slik at deres deltakelse øker.  

7. Oppsummering og utfordringer videre for LMU 
Nye studenter som kommer til UiO skal i følge strategisk plan 2020 møte landets beste 
læringsmiljø. Det økende mangfoldet i studentmassen både utfordrer og beriker. Studentene 
kommer med ulike fysiske, psykiske, religiøse og læremessige behov til sin studiehverdag. Dette 
gir oss problemstillinger som: Hvordan kartlegger vi mangfoldet i studentenes behov gjennom 
studentundersøkelser? Hvordan skapes trygge rammer for undervisningen slik at ulykker eller 
uønskede hendelser unngås? Hvordan gjør vi det trygt for studentene å si fra om negative 
opplevelser i studiehverdagen? Hvordan legger vi til rette for et inkluderende, engasjerende og 
levende studentforeningsmiljø? 
 
Årets LMU-arbeid har lagt vekt på styrking av innflytelse og påvirkningskraft gjennom innspill 
til overordnet strategi- og budsjettprosesser. Forslag til utvidet mandat og endrede 
saksbehandlingsrutiner er også gjort ut fra samme formål. 
 
UiOs læringsmiljøutvalg fungerer i alt vesentlig i tråd med sitt mandat og vil fortsette arbeidet 
med å sikre dets rolle som pådriverinstans for et bedre læringsmiljø. Til sammen har utvalget 
hatt 8 møter som er noe mer enn tidligere år (4-6 møter årlig). Utvalget har i år behandlet 
nærmere 30 saker. 
 
Saksomfanget forsvarer mange møter, men det har vært knapphet på ressurser i sekretariatet 
til saksforberedelser. Det anbefales derfor å redusere antall møter og saksomfang, slik at det 
blir mulig for Studieavdelingen å forberede sakene grundigere og kunne imøtekomme 
utvalgets engasjement i saker raskere.  
 
Minst ett årlig fellesmøte med AMU anbefales videreført, da det i mange saker kan sees som 
en fordel å se læringsmiljø og arbeidsmiljø i sammenheng. Et slikt samarbeid er derfor 
anbefalt tilføyet i mandat og saksbehandlingsrutiner for LMU. 
 
Et stadig bedre læringsmiljø skapes i dialog med studentene. Utvalget vil derfor legge vekt på å 
styrke kanalene for denne dialogen. Videre utfordringer i arbeidet med å skape landets beste 
læringsmiljø er:  
• Løfte læringsmiljøets betydning frem når måleparametere skal settes overfor strategisk plan. 

Sikre at studentundersøkelser blir benyttet aktivt for å kartlegge områder som kan bedre 
studentenes læringsmiljø. 

• Arbeide for å sikre bevilgninger til å følge opp og virkeliggjøre initiativer fra utvalget. 
• Tydeliggjøre læringsmiljøsaker inn i årsplaner.  
• Kartlegge og styrke organisasjonens evne til å ta imot studenters klager/ varslinger og 

ivareta studentene gjennom og etter de har sagt ifra om noe.  
• Arbeide med videre implementering av et godt tilbakemeldingssystem for studenter, etablere 

et nettverk av læringsmiljøkontakter og styrke deres kompetanse på dette feltet. 
• Styrke forholdet mellom LMU, AMU og LAMU. Arbeide for økt studentrepresentasjon og 

inkludering av læringsmiljøsaker i lokale arbeidsmiljøutvalg (LAMU).  
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