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Årsrapport for LMU studieåret 2018-2019 

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 som ligger på læringsmiljøutvalgets nettside. 

2. Historikk LMUs 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.  

3.  Møtefrekvens  
I løpet av studieåret 2018/2019 hadde utvalget fire møter. To møter høsten 2018, og to møter våren 

2019. Det var planlagt tre møter våren 2019, men det ene ble avlyst på grunn av sykdom.  

http://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/laringsmiljoutvalget/moter/2018/3/leringsmiljoutvalget-mandat.pdf
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4. Hovedfokus for LMUs arbeid 
Hovedtemaet på LMUs møter foregående studieår (2017/2018) var diskusjonen om et mulig nytt 

mandat for LMU ved UiO. LMU valgte imidlertid å legge forslag til nytt mandat i bero på sitt 

avsluttende møte i juni 2018 fordi det på det tidspunktet var uklart hvordan KD skulle håndtere 

resultatene fra den nasjonale evalueringen av LMU-ordningen som forelå i april 2018. LMU ville 

ikke risikere å gjøre større endringer i sitt mandat før en nasjonal føring for LMU-ordningen ble 

avklart. Den 22. juni nedsatte regjeringen et lovutvalg som skal foreslå ny lov for universiteter og 

høyskoler, endringer i forskriftene som er hjemlet i loven, og endringer i studentsamskipnads-

loven- og forskrifter.  LMUs sammensetting og formål er som innledningsvis nevnt forankret i 

universitets- og høyskoleloven (§4-3), og vil potensielt bli direkte berørt av eventuelle endringer. I 

påvente av det endelige resultatet fra lovkomiteens arbeid, som vil foreligge på vårparten 2020 og 

trolig vedtatt først i løpet av høsten 2020, valgte LMU hovedsakelig å konsentrere seg om SHoT-

undersøkelsen resultater som forelå høsten 2018, samt å se på problemstillinger knyttet til 

tilretteleggingsfeltet studieåret 2018/2019.  

Om LMUs arbeid med funnene i SHoT-undersøkelsen 

Direktør i SiO helse la fram hovedfunnene fra SHoT-undersøkelsen i et felles møte med 

utdanningskomiteen og LMU den 18. september. Resultatene fra undersøkelsen var i hovedsak 

gode for UiO på en del sentrale punkter som tilfredshet med mottak av nye studenter, egen opplevd 

helse og studieby. Over 80 prosent av studentene er fornøyd med mottak av nye studenter. SiOs 

direktør stilte spørsmålet: Hvordan ivaretar vi de resterende prosentandelen studentene som ikke 

er tilfredse?  Kan vi finne en vei å gå med utgangspunkt i begrepene tilhørighet, mening og 

mestring og hvordan legger vi til rette for dette i studiene? Disse spørsmålene ble tatt opp på LMUs 

første møte høsten 2018. LMU nedsatte en arbeidsgruppe som skulle komme med forslag til en 

læringsmiljøplattform for UiO som kunne romme noen hovedverdier/temaer UiO skal forplikte seg 

til å jobbe videre med. Arbeidsgruppen jobbet fram et forslag som ble drøftet i møtet i november og 

sendt tilbake til arbeidsgruppen for videre bearbeidelse. Arbeidsgruppen la fram sitt nye forslag på 

LMUs junimøte 2019. Konklusjonen ble at arbeidsgruppas arbeid legges til grunn i videre arbeid 

med et bearbeidet og konkretiserende forslag, som gjerne sees i sammenheng med relevante spor i 

strategi 2030-prosessen, og andre relevante pågående prosjekter som har læringsmiljø på 

agendaen. Et ferdig forslag må også tas til utdanningskomiteen for forankring. 

6. Øvrige saker i LMU 2018-2019 
LMU har fått orienteringer om klager institusjonen mottar både gjennom presentasjon av 

årsrapport fra UiOs si fra- system i rapport for 2018, og i studentombudets årsrapport for 2018. 

Orientering om SiO helses arbeid og utvikling av sine tjenester. Presentasjon av SiOs nye senter i 

Kristian Ottosens hus og deres visjoner for videreutvikling av tilbudet, og utvikling av digitale 

løsninger.  

7. Videre arbeid 2019-2020 
I LMUs arbeid for kommende studieår vil det jobbes videre med utforming av en læringsmiljøplattform for 

LMU. Arbeidet kobles direkte til det strategiske arbeidet som er i gang. Utdanningskomiteen skal involveres 

i arbeidet med å vurdere forslag til plattform og tiltak.  
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8. LMUs sammensetning 2018-2019 
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. 6.juni 2019 

 

Medlemmer 

Prorektor Gro Bjørnerud Mo (leder for LMU) 

Student Peter Linge Hessen 

Student Håkon Reinertsen Borgos 

Student Marius Frans Linus Hillestad 

Student Susann Andora Biseth-Michelsen (leder for SP) 

Prodekan studier Knut Mørken (MN) 

Avdelingsdirektør Hanna Ekeli, Avdeling for fagstøtte 

Direktør John Skogen, Eiendomsavdelingen 

 

Vara 

Student Ingvild Garmo Nilsson 

Student Johannes Vincent Meo 

Student Henrik Bjørndalen 

Student Dorthea Enger 

Seksjonssjef Julianne Krohn-Hansen, SFFU (vara for Hanna Ekeli) 

Studiedekan Alix Yong Vik (vara for studiedekan Knut Mørken) 

Utredningsdirektør Leif Johnny Johannessen (vara for direktør John Skogen) 

 

Faste observatører 

Administrerende direktør, Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) 

Leder av SiO Helse 

Biblioteksdirektør Universitetsbiblioteket (UB) 

Tilretteleggingsfeltet (Studieavdelingen) 

Leder av Det Norske Studentersamfund (DNS) 


