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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. 
 

I perioden 2010/2011 ble det tilføyet ett punkt i mandatet som understreker Læringsmiljøutvalgets ansvar 

for at UiO har et forsvarlig klage-, avviks- og varslingssystem (jfr. LMUs mandat i vedlegg 1) 

 

Årsrapportens oppbygning 

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

saker kan leses i utfyllende 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 
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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. Studieåret 2010/2011 er første gang Det Norske Studentersamfund har vært representert 

som fast observatør i LMU. 

 

I perioden har følgende vært medlemmer: 

Viserektor Ragnhild Helene Hennum (leder i studieåret 2010/2011) 

Prodekan, Andreas Lund, UV  

Studiedirektør Monica Bakken, STA  

Teknisk direktør Frode Meinich, TA 

Studentparlamentets leder Aksel Braanen Sterri 

Student Jomar Talsnes Heggdal (avgått 28.9.2010) 

Student Pravinda Thambiratnam (tiltrått 28.9.2010 – plassen til Heggdal) 

Student Mari Helén Varøy 

Student Tobias Vidarssønn Langhoff (leder i studieåret 2011/2012) 

Vararepresentanter:  

Viserektor Doris Jorde (vara for Hennum) 
Prodekan Aud Tønnesen, TF (vara for Lund) 
Nestleder Jennifer Jane Akselsen, SST (vara for Bakken) 
Teknisk sjef Trygve Sogn, TA (vara for Meinich) 
Student Wenche Danielsen Åsheim (vara for Sterri) 
Student Marianne Høva Rustberggard, (vara for Heggdal/ Thambiratnam) 
Student Anders Skjellerundsveen Sondrup (vara for Varøy) 
Student Helena Lauvrak (vara for Langhoff) 
 

Faste observatører (med talerett): 

Adm. direktør Lisbeth Dyrberg, SiO  

Sjefspsykolog Rigmor Mogård, Studenthelsetjenesten, SiO  

Rådgiver Else Momrak Haugann, Tilretteleggingstjenesten 

Seniorrådgiver Eva Isaksen, Seksjon for HMS  

Seniorrådgiver Eirin Anne Haugen, UB 

Formand Kristin Wolmer, Det Norske Studentersamfund (2010) 

Formand Karl Kristian Kirchoff, Det Norske Studentersamfund (2011) 
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Erfaringer fra studieårene 2010/2011 og 2011/2012 

LMU har, som tidligere år, vist seg som et viktig forum for diskusjoner og utveksling av ideer. Inkluderingen 

av Det Norske Studentersamfund som fast observatør har bidratt til økt kunnskap blant studentene om 

utvalgets arbeid.    

 

3.  Møtefrekvens  

I løpet av studieåret 2010/2011 hadde utvalget seks møter der et møte var ekstraordinært. I studieåret 

2011/2012 ble det avholdt fem møter der et av møtene var fellesmøte for Arbeidsmiljøutvalget og 

Læringsmiljøutvalget. 

 

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. 

LMU har dreiet fokus over på mer strategiske saker. Dette medfører saker av en litt mer overordnet 

betydning, og færre enkeltsaker. Hvordan studentene blir ivaretatt har vært sentralt for LMU. Både ved 

mottak, men også videre i løpet av studiene. Herunder også hvordan deres rettigheter blir ivaretatt av 

universitetet. 

 

5. Saksoversikt studieåret 2010/2011: 

LMU har gitt spesifikke anbefalinger i vedtaksform på følgende områder:  

1. Nytt punkt i mandatet til LMU. 

2. Om Arbeidslivsdagen 2010 og 2011 

LMU har diskutert og gitt innspill i følgende saker: 

3. Indikatorer på godt læringsmiljø til strategisk plan 2010-2020 

4. Forholdet mellom AMU-LAMU og LMU 

5. Studiestart og fadderordning 2011 og videre 

6. SHOT SiOs helse og trivselsundersøkelse 
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7. UiOs Årsplan 2011-13.- Fokus på læringsmiljø i planen. 

8. Studentdeklarasjonen 

9. Studie kompensasjon av tunge verv i frivillig studentaktivitet 

10. Rapport om studentskader 2010 

11. ”Hvordan fungerer UiO sitt system og organisering for ivaretakelse av studenter?” 

LMU har blitt orientert om: 

 Studiestart og fadderordningen 

 Studentparlamentets handlingsplan 2010-2011 

 Orientering fra Studiekomiteen 

 Fast observatør fra SiO Helsetjenesten Rigmor Mogård skal ikke fortsette som fast 
observatør 

 Studenter med dysleksi ved UiO 

 Mottaket av de internasjonale studentene 2010 

 Igangsettelse av oppdrag til prosjektforum 

 Dannelsen av et nettverk med læringsmiljøkontakter på fakultetene. 

 Fusjon av samskipnadene 

 Nominasjonskriteriene til Pris for godt læringsmiljø 

 Delavtale med SiO Studentliv 

 Behov for/manglende transporttilbud for studenter med midlertidig funksjonsvansker 

 Si-fra-epost til alle studenter 

 Lesebrettprosjekt 

 Referat fra møter i Studiekomiteen 

 Rapportering av studentskader 2010 

 Tilretteleggingsutfordringer i høyere utdanning før og nå 
 

 
Saksoversikt studieåret 2011/2012 

LMU har gitt spesifikke anbefalinger i vedtaksform på følgende områder:  

1. Felles nasjonal læringsmiljøundersøkelse fra Universell 

 

 

LMU har diskutert og gitt innspill i følgende saker: 

2. ”Studieløp og mobilitet – en undersøkelse blant bachelorstudenter ved Universitetet i Oslo” 

3. Planlegging av LMU-året 

4. Felles nasjonal læringsmiljøundersøkelse fra Universell 

5. Inkludering av internasjonale studenter 
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6. Evaluering av studiestart og innspill til studiestart 

7. Betydningen av studentidretten i fremtiden for et godt læringsmiljø og studiekvalitet 

8. Manglende oppussing av auditoriene ved Farmasøytisk institutt 

9. Status for Studenthelsetjenestens tilbud 

LMU har blitt orientert om: 

 Tiltak i etterkant av 22. juli 2011 

 Orienteringsnotat om ressursgruppen religion og livssynspraksis ved UiO sit arbeid 2010-
2011 

 Orientering fra Studiekomiteen 

 Orientering om gasslekasje ved Geologisk institutt 

 Informasjon om LMU-forum i regi av Universell   

 Prosjekt Studentenes Si-fra system ved UiO 

 Status for Tilretteleggingstjenesten ved UiO 

 Erfaring med oppstart for internasjonale studenter ved vårsemester 2012 

 Utlysning av Læringsmiljøprisen ved UiO 

6. Saksgjennomgang (les møtereferat)  
http://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/laringsmiljoutvalget/moter/2010/ 

 

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

pådriverinstans for et bedre læringsmiljø. Til sammen har utvalget hatt seks møter der et møte har vært 

ekstraordinært. Utvalget har det siste året behandlet rundt 30 saker. 

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 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? 

LMUs arbeid tar en stadig dreining mot et mer strategisk overblikk, og mindre fokus på enkeltsaker. Dette 

betyr at sakene som skal opp i LMU bør ha et mer strategisk og langsiktig fokus, enn tidligere.  

Det har ikke vært fellesmøte med AMU i perioden. Dette ønskes neste periode, da det i mange saker kan 

sees som en fordel å se læringsmiljø og arbeidsmiljø i sammenheng. Det er betydelig overlapp mellom 
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arbeidsmiljø og læringsmiljøsaker ved universitetet. 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. 

 Arbeide for å sikre bevilgninger til å følge opp og virkeliggjøre initiativer fra utvalget. 

 Tydeliggjøre læringsmiljøsaker i arbeids- og handlingsplaner.  

 Kartlegge og styrke organisasjonens evne til å ta imot studenters klager/ varslinger og ivareta studentene  
etter de har meldt ifra og videre gjennom prosessen.  

 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).  

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

 

 

 


