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Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling 

Læringsmiljøutvalget (LMU) er rådgivende organ for universitetsledelsen i spørsmål som gjelder 

universitetets fysiske og psykososiale læringsmiljø i henhold til universitets- og høyskolelovens § 4-

3. LMU rapporterer direkte til Styret. Årsrapport for studieåret 2012/2013 ble sendt på sirkulasjon 

til utvalgets medlemmer 13.08.2013 og vedtatt 19.08.2013. Årsrapporten redegjør for utvalgets 

aktiviteter i studieåret 2012/2013. 

 

Oppsummering av årsrapporten 
LMUs arbeid har fortsatt en dreining mot mer strategi, og behandling av færre enkeltsaker. UiOs 

læringsmiljøutvalg har fungert i tråd med sitt mandat og fortsatt arbeidet med å sikre rollen som 

pådriverinstans for et bedre læringsmiljø.  

Eksempler på større temaer i perioden har vært: 

 Læringsmiljøundersøkelsen 

 Si-fra systemet for studenter ved UiO 

I tillegg har LMU behandlet saker om blant annet stuidestart og fadderordning, Studentidretten i fremtiden 
for et godt læringsmiljø, større planlagte prosjekter i 2013 ved Teknisk Avdeling, Studentombudet og planer 
for ombudet fremover og oppussing av Sophus Bugge. 
 
Utfordringer videre for LMUs arbeid 

 Styrke forholdet mellom LMU, AMU og LAMU. Arbeide for inkludering av læringsmiljøsaker i lokale 
arbeidsmiljøutvalg (LAMU).  
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 Sikre at studentundersøkelser blir benyttet aktivt for å kartlegge områder som kan bedre studentenes 
læringsmiljø. 

 Ta i bruk nye rutiner for å motta klager/varsler på læringsmiljøet, inkludert rapportering.  
 
Vedlegg: Årsrapport for studieårene 2012/2013 
 
 
 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe        Monica Bakken 
Universitetsdirektør         Studiedirektør 
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Årsrapport LMU studieåret 2012/2013 

 

1.  Opprettelese 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 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. 

 

Årsrapportens oppbygning 

Rapporten tar for seg de mest sentrale saksområdene utvalget har arbeidet med i studieåret. Samtlige 

saker kan leses i referater fra møtene som ligger på læringsmiljøutvalgets nettside. 

 

2. Sammensetning 
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 

http://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/laringsmiljoutvalget/moter/
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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.  

 

I inneværende periode har følgende vært medlemmer: 

Viserektor Ragnhild Helene Hennum (leder) 

Studiedekan, Kirsten Sandberg, JUS  

Studiedirektør Monica Bakken, STA  

Teknisk direktør Per Erik Syvertsen, TA 

Student Erik Borander 

Student Madeleine Sjøbrend 

Student Stine Bliktun Sørflaten 

Student Chloe Steen 

 

Faste observatører (med talerett): 

Rådgiver Else Momrak Haugann, Tilretteleggingstjenesten 

Adm. direktør Lisbeth Dyrberg, SiO  

Leder for Studenthelsetjenesten Marit Eskeland, SiO  

Seniorrådgiver Eva Isaksen, HMS-stab  

Nestleder Brit Heidi Rustad, UB 

Formand Siriann Bekeng, Det Norske Studentersamfund 

 

Vararepresentanter:  

Seksjonssjef Hege Bolstad Pettersen, (vara for Bakken) 
Assisterende driftssjef Arvid Thorstensen, (vara for Syvertsen) 
Studet Warsan Ali Ismail 
Student Eva Holthe Enoksen 
Student Kaja Sørgård Hind 
Student Sindre Bjørnhjeld 
 

Erfaringer fra studieåret 2012/2013 
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LMU har, som tidligere år, vist seg som et viktig forum for diskusjoner og utveksling av ideer.    

 

 

3.  Møtefrekvens  

I løpet av studieåret 2012/2013 hadde utvalget tre møter. To av møtene var høsten 2012, mens ett møte 

ble avholdt våren 2013. Det var planlagt to møter våren 2013, men det ene ble avlyst på grunn av få 

innmeldte saker. Utvalget har det siste året behandlet rundt 15 saker. 

 

4. Hovedfokus 

LMU har i tråd med sitt mandat hatt studentenes fysiske og psykososiale læringsmiljø i fokus. Herunder 

bl.a. læringsmiljøundersøkelsen, studentombud, studentidretten, bygninger og lesesaler, samt et godt 

mottak av nye studenter. 

LMU har vektlagt strategiske saker. Dette har medført færre enkeltsaker, men mer tid til saker av 

overordnet betydning. Hvordan studentene blir ivaretatt har vært sentralt for LMU. Både ved mottak, men 

også videre i løpet av studiene. Herunder også opprettelsen av et Studentombud ved UiO. 

 

5. Saksoversikt studieåret 2012/2013: 

LMU har gitt spesifikke anbefalinger i vedtaksform på følgende område:  

1. Årsrapport 2010/2011 og 2011/2012 for LMU til Universitetsstyret 

 

LMU har diskutert og gitt innspill i følgende saker: 

3. Læringsmiljøundersøkelsen og fysiske fasiliteter 

4. Læringsmiljøundersøkelsen og tilrettelegging 

5. Læringsmiljøundersøkelsen og den psykososiale rådgivningstjenesten 

 

Læringsmiljøutvalget har blitt orientert om: 

 Læringsmiljøundersøkelsen og bruk av metode 
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 Orientering om utkastet til mandat for Studentombudet (ved Revisjonssjef Sveinung 
Svanberg fra Enhet for intern revisjon)  

 Studiestart og fadderordningen 

 Læringsmiljøprisen 

 Oppussing av Sophus Bugge 

 Si-fra systemet for studenter ved UiO 

 Studentidretten i fremtiden for et godt læringsmiljø 

 Studentombudet og planer fremover for ombudet (ved Studentombud Marianne Høva 
Rustberggard) 

 Større planlagte prosjekter i 2013 ved Teknisk Avdeling 

 Felles varslingsrutiner 

 Klager på læringsmiljøet 

 

6. Saksgjennomgang (les møtereferat)  

7. Oppsummering og utfordringer videre for LMU  
UiOs læringsmiljøutvalg fungerer i tråd med sitt mandat og vil fortsette arbeidet med å sikre dets rolle som 

pådriverinstans for et bedre læringsmiljø.  

LMUs arbeid har fortsatt en dreining mot mer strategi, og behandling av færre enkeltsaker. Det er ønskelig at 

utviklingen fortsetter, noe som betyr at saker som skal opp i LMU bør være av strategisk og langsiktig 

karakter.  

Et stadig bedre læringsmiljø skapes i dialog med studentene. Utvalget vil derfor fortsette å legge vekt på å 

styrke kanalene for denne dialogen. Videre utfordringer i arbeidet med å skape landets beste læringsmiljø er:  

 Styrke forholdet mellom LMU, AMU og LAMU. Arbeide for inkludering av læringsmiljøsaker i lokale 
arbeidsmiljøutvalg (LAMU).  

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

 Ta i bruk nye rutiner for å motta klager/varsler på læringsmiljøet, inkludert rapportering.  
 

 

http://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/laringsmiljoutvalget/moter/2012/

