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Årsrapport for Læringsmiljøutvalget (LMU) ved UiO høsten 2016 – våren 2017 
 
1. Oppretting og mandat 
Læringsmiljøutvalget (LMU) ved UiO ble opprettet 1. august 2003.  LMU skal, i henhold til Lov om 
universiteter og høyskoler § 4-3, være et rådgivende organ for universitetsstyret / universitetsledelsen i 
spørsmål som gjelder universitetets psykiske og fysiske arbeidsmiljø, studiemiljø og studentvelferd.  
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 perioden 2012-2014 ble det tilføyet et punkt i mandatet, som understreker Læringsmiljøutvalgets ansvar 
for at UiO har et forsvarlig klage-, avviks- og varslingssystem. 
 

2. Sammensetning av LMU 2016-2017 
Møtene i læringsmiljøutvalget er åpne. Universitetsstyret vedtok følgende sammensetning av 
læringsmiljøutvalget ved UiO i møte 6. mai 20003 (A-saksnr: A 03/4134-5)  
 

Fra institusjonen:  
1 representant for rektoratet 
Avdelingsdirektøren for Eiendomsavdelingen 
Avdelingsdirektøren for Fagstøtte 
1 representant for fakultetenes studiedekaner 
Alle institusjonenes representanter oppnevnes med personlige vararepresentanter.  
  
Studenter: 
4 medlemmer med varamedlemmer oppnevnt av Studentparlamentet for hvert kalenderår. (For å få 

erfaringsoverføring mellom studentrepresentantene oppnevnes to studenter for to år av gangen hvert år, slik at det til en 
hver tid er 4 studentrepresentanter i LMU der to har sittet ett år og de andre to går inn i sitt siste år.)  
 
Observatører:  
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En fra institusjonens HMS virksomhet. 
SiO anmodes om å oppnevne 2 observatører til utvalget hvorav 1 representerer Helsetjenesten. 

 
Det Norske Studentersamfund fikk plass som fast observatør i LMU fra 2011.  
Hvilke personer som stiller i utvalgets møter står i referatene som finnes her:  
http://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/laringsmiljoutvalget/ 
  

 

2. Møtefrekvens 
I løpet av studieåret 2016-2017 har utvalget hatt fem møter;   
 
06.09.16 Det humanistiske fakultet 
23.11.16Det teologiske fakultet  
14.04.17 Ordinært møte i LMU   
28.03.17 Ordinært møte og 2 fellessaker med Utdanningskomiteen  
19.06.17 ordinært møte 
 

3. Hovedelementer fra samtalene med fakultetene fra 2014 til 2016 
Våren 2014 vedtok LMU å invitere seg ut til alle fakultetene for å høre deres egne vurderinger av 
læringsmiljøet ved det enkelte fakultet. Målet var at møtene skulle være en læringsarena, spre kunnskap og 
erfaring om arbeidet med læringsmiljø. Det enkelte fakultet skulle således få mulighet til å presentere 
læringsmiljøet ved deres fakultet og å ta opp og diskutere problemstillinger som er særegne for fakultetet. 
Alle fakultetene ble oppfordret om å sende observatører til møtene. Hensikten var å sette læringsmiljø på 
dagsorden der læringsmiljøet faktisk er. Her er hovedmomentene fra møtene med fakultetene: 
 

A. Fysisk læringsmiljø 
Fakultetene har svært ulike utfordringer når det gjelder fysisk læringsmiljø. Felles for alle er at de er 
oppmerksomme på utfordringene og at de forsøker å bøte på problemer så godt det lar seg gjøre, 
spesielt ved prosjekter som omfatter nybygg og ved rehabilitering av gamle bygninger. Åpningstider 
for bibliotek og lesesaler ble tatt opp som eget tema ved flere fakulteter. Det er utfordringer 
knyttet til sikkerhet, vedlikehold når det gjelder åpningstider. Prøveordninger er innført noen 
steder. Eiendomsavdelingen vil samle opp erfaringer herfra og vurdere eventuelle tiltak knyttet til 
utvidede åpningstider flere steder. Hovedtemaer var:  
  

 Universell utforming 

 Gamle bygg 

 Avstand mellom bygninger  

 Vedlikehold 

 Åpningstider 

 Ombygging  
 
 

B. Aktiviteter som støtter et godt læringsmiljø 

http://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/laringsmiljoutvalget/
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Fakultetene er opptatt av at studentene gjør det faglig bra, men de er like opptatt av at studentene 
skal trives og ha det bra så lenge de er studenter ved UiO. Flere viste til funn i SHOT-
undersøkelsene for å underbygge tiltak de hadde iverksatt. Studentrepresentantene på møtene var 
også opptatt av at UiO skulle støtte de ulike tiltakene og mange viste til andre fakulteters tiltak i 
sine presentasjoner på eget fakultet. Hovedfokus for alle fakultetene var å finne relevante tiltak for 
sine studenter. Følgende områder og temaer som handlet om å forbedre læringsmiljøet ble 
presentert på møtene:  
 

 Omlegging av studieprogram 

 Nye læringsformer 

 Fadderordningen 

 Mottak av studenter  

 Kulturaktiviteter 

 Møtt, sett, hørt, respektert og likt  

 Coachinggrupper for programledere 
 
 

C. Planlagte fokusområder / tiltak i framtiden 
Fakultetene har ulike tilnærminger til hva de skal ha fokus på i framtiden når det gjelder 
læringsmiljø. Det er fro eksempel naturlig at Juridisk fakultet har stort engasjement på å klare å 
drive studieprogrammene i gammel bygningsmasse og at nybygget som skal komme på Tullinløkka. 
Det samfunnsvitenskapelige fakultetet er opptatt å motvirke ulempene det er å ha studieprogram 
med mange studenter og få ansatte, de har derfor satt av midler til å styrke disse studiemiljøene. 
Kantinetilbudene kom opp som tema på de fakultetene som er relativt små og langt fra Blindern 
campus, så som OD og TF.  
      

 Nye bygg, renoverte bygg; nye muligheter 

 SHOT-undersøkelsen som grunnlag for tiltak 

 Øke brukervennlighet på nettsidene 

 Styrke studentdemokratiet  

 Kantinetilbudene 

 Øremerking av midler til studiemiljø med mange studenter og få ansatte 

 Førsteårsstudenten 

 Samlingsplasser for studentene 

 

4. Rapport fra Si-fra-systemet 2016 

Se vedlagte rapport fra Si-fra-systemet for studenter ved UiO 2016. 
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