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LÆRINGSMILJØUTVALGET VED UNIVERSITETET I OSLO 

 

        Dato: 25. mai 2004 

Til universitetsstyret   

        Arkivsaksnr 03/4134 

 

ÅRSRAPPORT FOR STUDIEÅRET 2003/2004 

 

 

1. Opprettelse og mandat 

 

Læringsmiljøutvalget (LMU) ved UiO ble opprettet 1.8. 2003 og skal være rådgivende organ for 

universitetsstyret/universitetsledelsen i spørsmål som gjelder universitetets fysiske og 

psykososiale læringsmiljø i henhold til universitets- og høgskolelovens § 44, nr. 2. 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 om spørsmål 

som angår studentenes sikkerhet og velferd.  

 Aktivt innhente informasjon fra miljøene 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 og et eventuelt permanent kvalitetssikringsutvalg. 

 
 

 

Todelt årsrapport 

Første del beskriver virksomheten i studieåret 2003/2004. Andre del er forslag til tiltak for 

kommende år. 

 

Del 1 

2. Sammensetning 

 

Studentene og UiO har 4 representanter hver i utvalget. I inneværende periode har følgende vært 

medlemmer. (Det har skjedd utskifting i løpet av året, de fleste ved nyttårsskiftet). 

 

Silje Winther, Studentparlamentet (leder) 
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Stine Hiller Eldnes/Filip Nicolaisen, Studentparlamentet 

Thomas Skilland/Inge Carlén, Studentparlamentet 

Finn Olav Haga/Boel Christensen Scheel, Studentparlamentet 

Prorektor Anne-Brit Kolstø 

Dekan Asbjørn Rødseth, SV 

Avdelingsdirektør Toril Johansson/Seksjonssjef Hanne Krogh, SFA  

Fung. teknisk direktør Helga Sagsveen/Teknisk direktør Frode Meinich, TA 

HMS-koordinator Dag Granbakken/fung.HMS-koordinatorEva Isaksen, (observatør)          

Adm. direktør Lisbeth Dyrberg, SiO (observatør) 

Adm. overlege Cecilie Daae, Helstetjenesten, SiO (observatør) 

Kontorleder Else Momrak Haugann, SLS, KFS (observatør)På første møtet i utvalget ble det 

besluttet å inkludere Konsulenttjenesten for funksjonshemmede studenter som observatør.  

 

Sekretariatet er lagt til Studie- og forskningsadministrativ avdeling, Seksjon for læringsmiljø og 

studiekvalitet. 

 

Erfaringene fra dette første året tyder på at sammensetningen av utvalget er god, og at 

observatørene er viktige. 

 

 

3. Møtefrekvens 

Utvalget har hatt 3 møter høsten 2003 og 4 møter våren 2004. 

 

4. Begrepsavklaringer 

 

Universitets- og høgskolelovens § 44 opererer med flere begreper: Arbeidsmiljø, læringsmiljø, 

fysisk og psykisk arbeidsmiljø 
1
. Læringsmiljøutvalget har derfor funnet grunn til å foreta en 

begrepsavklaring. 

 

Læringsmiljø 

Begrepet læringsmiljø omfatter alle de institusjonelle og organisatoriske betingelser som skal 

bidra til studentens læring. Det vil si fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, velferd samt faglig og 

pedagogisk kvalitet. Læringsmiljø er et videre begrep enn arbeidsmiljø. 

 

Arbeidsmiljø 

Arbeidsmiljølovens definisjon omfatter 

 Utforming av arbeidsplassen (arbeidsstillinger, bygningens utførelse, gang- og 

transportveier, klima, ventilasjon, støy, sikring mot fall, tekniske innretninger og utstyr, 

renhold, førstehjelpsutstyr, personalrom, innkvartering).  

 Giftige og andre helsefarlige stoffer.  

 Tilrettelegging av arbeidet.  

 

                                                
1
 Loven bruker begrepet ’psykisk arbeidsmiljø’. UiO har valgt å bruke begrepet ’psykososialt arbeidsmiljø’ for å 

fremheve viktigheten av det sosiale miljøet.  

 

Comment [wenchehh1]: Loven 
bruker begrepet ’psykisk læringsmiljø’. 

UiO har valgt å bruke begrepet 
’psykososialt læringsmiljø’ for å fremheve 

viktigheten av det sosiale miljøet.  
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Når det gjelder arbeidsmiljø for studenter må dette ses i sammenheng med deres læringsmiljø. 

Begrepet ’arbeidsmiljø for studenter’ omfatter rammebetingelser for studentenes læring, og kan 

dermed forstås som en del av rammebetingelsene for læringsmiljøet. Punkt 3 ovenfor 

(tilrettelegging av arbeidet) blir sentralt, og omfatter både fysisk og psykososialt arbeidsmiljø 
 

Fysisk arbeidsmiljø 

Begrepet fysisk arbeidsmiljø omfatter lokaler, lys- og lydforhold, inneklima, utstyr, 

verneinnretninger, fysisk tilgjengelighet og utearealer. Renhold og vedlikehold er en del av det 

fysiske arbeidsmiljøet. 

 

Psykososialt arbeidsmiljø 

Begrepet psykososialt arbeidsmiljø er et samlebegrep som omfatter det mellommenneskelige 

samspillet på arbeidsplassen. Organisatoriske forhold og  tilrettelegging av arbeidet, kultur og 

velferd spiller inn.  

 

Ytterligere utdypinger: 

 

Organisatorisk arbeidsmiljø 

Organisatorisk arbeidsmiljø brukes om systemforhold som for eksempel tilrettelegging, fordeling 

og ledelse av arbeid. Den pedagogiske tilretteleggingen av undervisningen inngår også som en 

viktig det av det organisatoriske arbeidsmiljø. 

 

Velferd 
I begrepet velferd ligger at fellesskapet tar ansvar og gir enkeltindividene tilbud for å bedre deres 

livssituasjon. Dette kan omfatte individets tilgang til ressurser i penger, eiendeler, kunnskap, psykisk 

og fysisk energi, sosiale relasjoner, sikkerhet osv. I forhold til utdanning er velferd ofte sett på som 

utdanningspolitiske virkemidler. Velferd kan knyttes både til psykososialt og fysisk arbeidsmiljø. 

     oooOOOooo 

 

På denne bakgrunn og ut fra Universitets- og høgskoleloven § 44 samt utvalgets mandat, 

definerer Læringsmiljøutvalget sitt virksomhetsområde som det fysiske og psykososiale 

læringsmiljøet inkludert velferd. Det er dette som er utgangspunktet for Langtidsplanen (se 5.7). 

Forhold av faglig og pedagogisk karakter vil i stor grad falle utenom.  

 

 

5. Større saksområder som utvalget har arbeidet med i studieåret 2003/2004 

 

5.1. Tilrettelegging av eksamen/vurdering.  

 

Dette saksfeltet har vært oppe på flere av møtene.  

 

Det er mer varierte eksamens-/og vurderingsformer i de nye programmene enn det var i studiene 

tidligere. Dette er positivt. Men det krever også at en tenker gjennom hvilke former for 

tilrettelegging som det nå kan være behov og mulighet for. Med 30 studiepoeng fordelt med 10 

studiepoeng på tre emner hvert semester, hver med sitt vurderingsopplegg, kan det fort bli mange 

vurderingspunkter og eksamenspress. Læringsmiljøutvalget mener det vil være viktig å følge med 

på hvordan dette vil slå ut for studentenes arbeidsmiljø. Helsetjenesten har merket øket pågang i 
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løpet av den senere tid for legeattester i forbindelse obligatorisk undervisning, obligatoriske 

innleveringer, underveisvurdering osv. Fleksibilitet i studiene og mulighet for egenmeldinger har 

blitt tatt opp. Jf. også punkt 5.8. nedenfor.  

 

Andre eksempler er at det nå benyttes ”klasseromseksamen” hvor eksamen foregår i løpet av 

undervisningstiden slik at eksamen varer 1 time 45 minutter. I denne forbindelse har spørsmål om 

tilrettelagt eksamen (for eksempel ekstra tid) blitt reist. 

 

Som en oppfølging av LMUs drøftinger og behandling i saken arrangerte Seksjon for 

læringsmiljø og studiekvalitet v/Konsulenttjenesten et seminar for eksamensinspektører hvor de 

følgende temaene ble tatt opp.  

 Felles søknadsskjema 

 Lik og konsekvent behandling av søknader om tilrettelegging 

 Hvilket nivå som skal avgjøre søknaden (er blitt aktualisert i forbindelse med mer bruk av 

skriftlige hjemmearbeider/essay.) 

 Klageadgang og klagebehandling på søknader om tilrettelegging 

 Forenklet prosedyre – at studenten ikke må legge ved kopi av dokumentasjon ved hver 

søknad/eksamen når det gjelder varig funksjonshemming/sykdom 

 Registrering av tilrettelegging til eksamen/vurdering med tanke på statistikk som grunnlag 

for tiltak 

 

Utvalget vil arbeide videre med dette. 

 

Den statistikken LMU har innhentet tyder på at omfanget av tilrettelagt eksamen forholdsmessig 

er noe forskjellig på fakultetene, men at omfanget ikke er så stort som det har vært antatt. 

 

LMU har bedt Studie- og forskningsadministrativ avdeling om å følge opp arbeidet med å få 

bedre registrering og lettere tilgang til statistikk vedrørende tilrettelagt eksamen.  

 

 

5.2 Utarbeiding av en Arbeidsmiljøhåndbok for studenter 

 

LMU har diskutert om studentene skulle integreres i de ansattes HMS-håndbok, men konkluderte 

med at det utarbeides en egen håndbok for studentene. Dette blir en parallell til ansattes HMS-

håndbok, og har fått tittelen Arbeidsmiljøhåndbok for studenter. Videre ba LMU om at 

universitetsdirektøren nedsatte en arbeidsgruppe til å utarbeide håndboken. Arbeidsgruppen er 

nedsatt og har hatt fire møter. En del av arbeidet har også vært å foreta definisjoner og 

avgrensninger når det gjelder læringsmiljø, arbeidsmiljø, fysisk- og psykososialt 

arbeidsmiljø/læringsmiljø, osv, jf. Universitets- og høgskoleloven § 44 og begrepsavklaringene i 

punkt 4 ovenfor. Studentenes rettigheter og plikter skal framkomme, deres rolle i lokale 

arbeidsmiljøutvalg vil bli utredet, og ansvars- og myndighetsforhold presiseres.  

Det tas sikte på at håndboken foreligger i høstsemesteret. Den skal oversettes til engelsk.  

 

 

5.3 Institusjonell studenttilfredshetsundersøkelse og helseundersøkelse 
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Utvalget har fått redegjørelse om undersøkelsen kalt ”Kvalitetsspeilet” og som skal gå inn i 

kvalitetssystemet.  

 

I forbindelse med denne undersøkelsen har utvalget samarbeidet med Studiekomitéen, idet denne 

ba LMU om å vurdere med hvilken frekvens undersøkelsen skal gjennomføres. LMU var opptatt 

av at det er viktig å gi tydelige signaler om at det arbeides aktivt med utvikling og kontroll av 

studiekvalitet og læringsmiljø, og betydningen av studentenes innspill på dette området. Dette 

kunne tale for at undersøkelsen blir gjennomført med ikke for lange intervaller. Samtidig innså 

man at det kan være vanskelig å spore forbedringer i læringsmiljøet i løpet av ett år, og at en årlig 

undersøkelse kan bli for hyppig. Tidsbruk og ressurser til en så stor undersøkelse ble også 

vektlagt. Utvalget gikk inn for at undersøkelsen først blir gjennomført en gang og så 2 år etter, og 

at frekvensen deretter fastsettes. 

 

Kvalitetsspeilet blir et helhetlig system for tilbakemeldinger fra studentene.  Gjennomføring, bruk 

av resultater og videre utvikling av undersøkelsen vil skje i et samarbeid mellom Studiekomitèen 

og LMU.   

 

Våren 2003 gjennomførte SiO i samarbeid med UiO første trinn i en helseundersøkelse blant 

studentene (HELT-undersøkelsen). Undersøkelsen tar sikte på å kartlegge helse- og 

trivselsforhold blant studentene på to ulike tidspunkt: før og etter kvalitetsreformen ble innført. 

Andre del av tidsløpssundersøkelsen vil finne sted våren 2005. Jf. også 5.9 og under del 2 

nedenfor. 

 

 

5.4. Omlegging/videreføring av Studentparlamentets diskrimineringskontakt. 

 

Høsten 2001 ble det opprettet en diskrimineringskontakt i Studentparlamentet. Dette skjedde i 

forlengelsen av at universitetet ble erklært som antirasistisk sone. Kontakten skulle fungere som 

et lavterskeltilbud for studenter som føler seg diskriminert og ta imot henvendelser vedrørende 

alle former for diskriminering, men ikke forta noen form for saksbehandling. Hensikten var at 

kontaktpersonen skulle vise videre til rette instans.  

 

Erfaringene har vist at de studentene som kommer ofte først og fremst har hatt et stort 

kommunikasjonsbehov. Noen har hatt psykiske problemer som krever faglig innsikt fra dem de 

kommuniserer med. Men det har ikke alltid vært like lett å få disse til å ta kontakt med rett 

instans. Slike studenter har allerede et tilbud ved Sosionomtjenesten og ved Helsetjenesten, og 

flere av dem som har henvendt seg til diskrimineringskontakten har også hatt kontakt med disse. 

Det har vært til dels vanskelig for kontaktpersonen i Studentparlamentet å bistå. 

Studentparlamentets arbeidsutvalg foreslo derfor at prøveordningen ble erstattet med en ny 

ordning. 

 

Læringsmiljøutvalget har anbefalt at den funksjonen diskrimineringskontakten  

har overtas av Sosionomtjenesten som har god erfaring med slike henvendelser, og   

vil ta med diskriminering som et tema i sin informasjon. Tilretteleggingen for dette skjer i et 

samarbeid mellom Studentparlamentet, Sosionomtjenesten og SFA, og slik at endringen er 

virksom fra studieåret 2004/2005. Erfaringene skal vurderes etter ett år. 
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5.5.     Oppfølging av Handlingsplan for studenter med funksjonshemming 

 

Handlingsplanen er inne i sitt siste år, og utvalget har blitt orientert om og har drøftet tiltak som 

er gjennomført, tiltak som gjenstår og innhenting av informasjon fra fakulteter og enheter. Det vil 

bli satt ned en evalueringsgruppe. Saken har også vært drøftet med Teknisk avdeling. 

 

 

5.6 ”Når studentene får problemer” – planlagt brosjyre/nettinformasjon til  

vitenskapelig personale og studenter 

 

Studentsamskipnaden, fakultetene og Seksjon for læringsmiljø og studiekvalitet startet for en tid 

tilbake arbeidet med en planlagt brosjyre tiltenkt vitenskapelig personale med veiledningsansvar 

for hovedfagsstudenter, med tittelen ”Når studentene får problemer”. I korte trekk skulle 

brosjyren presentere det hjelpeapparatet studentene kan benytte seg av dersom de opplever 

problemer av ikke-faglig art. Instansene som ble beskrevet i brosjyren var Helsetjenestens 

psykiatrisk/psykologiske seksjon, Sosionomtjenesten, studentprestene, Karrieresenteret, 

studieveiledere på fakultet/institutt, Konsulenttjenesten for funksjonshemmede studenter samt 

veilederne for internasjonale studenter på sentralt hold.   

 

Kvalitetsreformen innebar så store omlegginger i studiestruktur m.m. at ferdigstillelsen av 

arbeidet ble utsatt til reformen var innført og man kunne se hva den nye studiestrukturen ville 

innbære for en slik brosjyre og/eller nettinformasjon.  

 

Læringsmiljøutvalget anbefalte at man går videre med å utvikle slik felles informasjon fra UiO 

og SiO rettet mot vitenskapelig personale og studenter på alle nivåer av studiene. Informasjonen 

skal være klar til kommende studieår. 

 

 

5.7 Utarbeidelse av langtidsplan for studentenes fysiske og psykososiale læringsmiljø.  

 

Et forslag til Langtidsplan er nå anbefalt av utvalget og er sendt på høring til fakulteter, sentre, 

Studentparlamentet, SiO og avdelingene i sentraladministrasjonen. Planen er et overordnet 

dokument som beskriver både organisering av arbeidet og statsingsområder for dette. Målene vil 

bli fulgt opp og konkretisert i tiltaksplaner. Langtidsplanen vil bli lagt fram for universitetsstyret 

til høsten. 

 

 

5.8  Samarbeid med Studiekomitéen 

 

Utvalgts medlemmer har vært noe overlappende med medlemmene i Studiekomitéen i løpet av 

perioden. Dette har styrket mulighetene for god kommunikasjon mellom disse, og to saker har 

vært til behandling begge steder. Det gjelder punkt 4. 3. og spørsmål som først ble tatt opp i 

Læringsmiljøutvalget om at Helsetjenesten ved UiO rapporterte om stor pågang etter legeattester 

i forbindelse med obligatoriske innleveringer og obligatorisk frammøte. Studiekomitéen har nå 

nedsatt en gruppe til å utarbeide felles retningslinjer  for obligatoriske aktiviteter. Det er viktig at 
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LMU følger med i saken, særlig med hensyn til konsekvenser for ulike studentgrupper, slik som 

småbarnsforeldre, funksjonshemmede osv. 

   

 

5.9 Oppsummering 

 

Utvalget har brukt noe av det første året til å legge en plattform for sitt arbeid og et grunnlag for 

videre framdrift. Dette har skjedd gjennom de sakene som er tatt opp og spesielt gjennom 

arbeidet med Arbeidsmiljøhåndboka og Langtidsplanen. Utvalget har ikke aktivt gått ut for å 

innhente resultater fra studentevalueringer og lignende (jf. mandatet) dette første året. Utvalget 

ser dette i sammenheng med implementeringen av kvalitetssystemet og den struktur og rutiner 

som ligger i dette. Videre vil undersøkelsen  kalt ”Kvalitetsspeilet” inngå i kvalitetssystemet. 

HELT-undersøkelsen som Helsetjenesten, SiO gjennomfører (i samarbeid med UiO) gir også 

tilbakemeldinger som vil være viktig for utvikling av studentenes fysiske og psykososiale 

læringsmiljø . Utvalget vil etter hvert vurdere behovet for å initiere egne undersøkelser for å 

avdekke eventuelle aspekter ved læringsmiljøet som ikke dekkes tilstrekkelig av de nevnte 

undersøkelsene.  

 

 

Del 2 - Forslag til tiltak.  

 

Målformuleringene i langtidsplanen, slik den foreligger i høringsutkastet, er her konkretisert i 

tiltak. 

 

Innhenting av informasjon som grunnlag for langsiktig og systematisk forbedringsarbeid 

 

 Kvalitetsspeilet gjennomføres våren 2005 

 HELT-undersøkelsen gjennomføres våren  2005 

 Arbeidsmiljøutvalget og Læringsmiljøutvalget skal tilrettelegge sjekkliste for vernerunder 

for studenter (jf. slik sjekkliste for ansatte) 

 

 

 

Informasjon om arbeidsmiljø til studentene 

 

 Informere studentene om deres rettigheter og plikter i forhold til eget arbeidsmiljø 

 Vurdere muligheten for en lommeutgave av Arbeidsmiljøhåndboka for studenter. 

 Arbeidsmiljøhåndboka oversettes til engelsk 

 

Universitetet og dets tilbud og tjenester skal være tilgjengelig for alle 

 

 Utarbeide og legge på nettet oversikt over tilgjengelighet for funksjonshemmede, i første 

fase på Blindern 

 Utprøve Teachability-metodikken  

 Arbeide med nettilgjengelighet for alle 
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Læringsmiljøet  skal gi studentene full trygghet mot skadevirkninger 
2
  

 

 Følge opp Arbeidsmiljøhåndbok for studenter 

 

Arbeidsarenaene skal korrespondere med nye arbeidsmåter som følge av Kvalitetsreformen 

 

 Vurdere erfaringene med ressurs- og læringssentrene og behovet for flere 

 Utarbeide måltall for PC-dekning for studenter ved universitetet 

 

Informasjon, veiledning og mottak 

 

 Revitalisere Forum for rådgivende studenttjenester 

 Følge opp IVER-prosjektet 

 Videreføre MiFA-prosjektet 

 Støtte og videreutvikle Studentparlamentets Fadderordning 

 

Miljøet rundt studiene 

 

 Bidra til videre kompetanseheving i driften av studentforeninger, spesielt de største 

 Følge med på henvendelser om diskriminering i samarbeid med Sosionomtjenesten, SiO 

og vurdere behov for tiltak 

 Stimulere til sosiale tiltak på studieprogrammene 

 

 

 

 

 

Akademisk fellesskap og studentdemokrati 

 

 Undersøke om innføringen av kvalitetsreformen har påvirket studentenes deltakelse i 

studentpolitikk og frivillige studentaktiviteter  

 

 

Innspill til budsjettfordelingen for 2005 

 

Flere av tiltakene vil kunne løses innenfor eksisterende rammer. Videre fremmer avdelinger i 

sentraladministrasjonen budsjettforlag  hvor noen av de ovennevnte tiltak kan ivaretas. Teknisk 

avdelings budsjettinnspill inneholder store oppgaver av spesiell betydning for det fysiske 

læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget vil komme inn i dette i forbindelse med den videre 

budsjettprosessen til høsten.  

 

Læringsmiljøutvalgets foreslår at det settes av kr. 600 000 i budsjettfordelingen for 2005 til tiltak 

som utvalget vil arbeide med. Utvalget vil komme tilbake til ytterligere presiseringer etter at 

                                                
2
 Jf. overordnet mål for HMS-arbeidet fastsatt av kollegiet: ”HMS-arbeidet ved UiO skal bidra til et arbeidsmiljø 

som gir tilsatte og studenter full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.” 
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høringsuttalelsene til Langtidsplanen har kommet inn og tiltaksplanen for studieåret 2004/2005 

utarbeides. 

 

 

 

Silje Winther 

leder 

 

        Wenche Hakestad Hansen 

        seksjonsleder 


