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Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Oslo. 

 

 

Til universitetsstyret       Dato: 30. september 2005 

         Saksnr. 05/5701 

Årsrapport for studieåret 2004/2005 

 

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 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 og et eventuelt permanent kvalitetssikringsutvalg. 

 

I henhold til Universitets- og høgskoleloven § 44 skal utvalget rapportere direkte til styret. 

 

Todelt årsrapport 

Første del beskriver virksomheten i studieåret 2004/2005.  Del to er forslag til tiltak for 

studieår 2005/2006. 

 

Del 1 

 

2. Sammensetning 

 

Studentene og UiO har 4 representanter hver i utvalget i tillegg til observatører.  Valg av 

studentmedlemmer skjer hver sommer.   

 

I inneværende periode har følgende vært medlemmer: 

 

Prorektor Anne-Brit Kolstø (leder) 

Silje Winther, studentparlamentet 

Filip Nicolaisen, studentparlamentet 

Boel Christensen-Scheel, studentparlamentet/Sigurd Berg, Studentparlamentet 
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Ragnhild Eline B. Hoen, studentparlamentet 

Dekan Asbjørn Rødseth, SV 

Teknisk direktør Frode Meinich, TA 

Seksjonsleder Hanne Krogh, SSA, SFA/Studiedirektør Monica Bakken, STA 

 

observatører: 

Kontorleder Else Momrak Haugann, SST 

Adm. direktør Lisbeth Dyrberg, SiO  

Adm. overlege Cecilie Daae, Helsetjenesten, SiO  

Rådgiver Eva Isaksen, Seksjon for HMS  

 

vararepresentanter:  

Thomas Skilnand, studentparlamentet 

Inge Carlèn, studentparlamentet 

Rektor Arild Underdal 

Studiedekan Tor Egil Førland, HF 

Plan og Eiendomssjef Helga Sagsveen, TA 

 

Sekreteriatet er lagt til Studieavdelingen (STA) og Seksjon for studieadministrative tjenester 

(SST). 

 

Erfaringer fra dette studieåret 

LMU har vært et nyttig forum for interessante og fruktbare diskusjoner og tilbakemeldinger. 

Det har blitt vist stort engasjement fra utvalgets medlemmer og observatører.   

 

3. Møtefrekvens 

Utvalget har hatt 3 møter høsten 2004 og 3 møter våren 2005. 

 

4.0 Større saksområder som utvalget har arbeidet med i studieåret 2004/2005 

 

4.1 Arbeidsmiljøhåndbok for studenter 

 

Denne saken har vært oppe på flere av møtene.  

 

Forslag til Arbeidsmiljøhåndbok for studenter (heretter kalt håndboken) ble utarbeidet av en 

arbeidsgruppe nedsatt av LMU. Gruppen hadde flere medlemmer som også er 

medlem/observatør i LMU og ble ledet av rådgiver Eva Isaksen, Seksjon for HMS. Forslaget 

ble sendt på høring til alle fakultetene, SKK, SUM, Studentparlamentet, 

Sentraladministrasjonen, Arbeidsmiljøutvalget, SiO og Studentpresten.  På bakgrunn av 

høringsuttalelsene diskuterte LMU saken på sitt møte 18. november 2004 og fattet vedtak om 

at håndboken skulle legges fram for arbeidsmiljøutvalget (AMU) og Universitetsstyret. 

Håndboken ble vedtatt av Universitetsstyret 21. desember 2004, med mindre justeringer 8. 

februar 2005, og nytt avsnitt 7.6. den 24. mai 2005, samt ajourført henvisninger til ”Lov om 

universitet og høgskoler.” 

 

Håndboken baseres i all hovedsak på gjeldende lov- og regelverk og er i henhold til Lov om 

universitetet og høgskoler § 44, annet ledd.   Håndboken gir ikke studentene nye rettigheter, 

men systematiserer og synliggjør rettigheter og plikter som studentene allerede har. 

Håndboken har samme struktur og tar for seg de samme temaene som HMS - håndboken for 

ansatte. 
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LMU har vært opptatt av at universitetssamfunnet får tilstrekkelig og god informasjon om 

håndboken. Det er derfor utarbeidet en informasjonsstrategi i forbindelse med håndboken som 

omfatter utarbeidelsen av en folder, fakultetsbesøk etc. Håndboken er også oversatt til 

engelsk.  SiO ønsker å dele ut en kalender med hovedpunkter fra håndboken.  

 

Arbeidsmiljøhåndboken skal evalueres etter ett år (jfr. første avsnitt i håndboken).  

 

HMS håndboken for ansatte er under revisjon, og kan trolig gi innspill til en evaluering av 

Arbeidsmiljøhåndboken. 

 

4.2 Tilsyn fra Arbeidstilsynet 

 

Det er denne saken LMU har viet mest oppmerksomhet våren 2005. 

 

Arbeidstilsynet gjennomførte 22.-24. februar 2005 et tilsyn ved UiO for å kontrollere om UiO 

har etablert og iverksatt tilstrekkelige styringssystem for å sikre ivaretakelsen av studentenes 

helse, sikkerhet og velferd, jf. Lov om universitetet og høgskoler § 44.  Tilsynet omfattet hele 

UiO, men ble gjennomført ved JUS og SV.  Arbeidstilsynet har utarbeidet en foreløpig 

rapport av gjennomføringen av tilsynet, datert 2. mai 2005
1
.  

 

Arbeidstilsynets hovedinntrykk ved kontrollen er at UiO på overordnet nivå har kommet godt 

i gang med å organisere og tilrettelegge for å oppfylle kravene i Universitetslovens § 44. 

LMU er etablert med representasjon fra ansvarlig ledernivå i UiOs ulike enheter og 

tilrettelegger dermed for å sikre ivaretakelse av den koordineringsrollen LMU jf. § 44 skal ha 

mht. å sikre studentene et forsvarlig fysisk og psykisk læringsmiljø. Arbeidsmiljøhåndbok for 

studenter og Langtidsplan for UiOs arbeid med studentenes fysiske og psykososiale 

læringsmiljø er vedtatt av Universitetsstyret som overordnede styringsdokumenter for å sikre 

ivaretakelse av kravene i § 44. 

 

Arbeidstilsynet har imidlertid enkelte innvendinger som i første rekke er relatert til følgende 

forhold: 

1) UiO har ikke etablert et system og rutiner for håndtering av studentklager og avvik. 

I Universitetsloven legges det også til grunn at Læringsmiljøutvalget (LMU) skal 

holdes orientert om håndteringen av slike saker. 

2) Det er på fakultets- og instituttnivå i liten grad etablert lokale rutiner for enhetenes 

arbeid med studentenes læringsmiljø, jfr. kapittel 8 i Arbeidsmiljøhåndbok for 

studenter.  

3) Lokale arbeidsmiljøutvalgs (LAMUs) rolle i forbindelse med behandlingen av 

læringsmiljøspørsmål på lokalt plan. 

 

Det kommer klart fram av Arbeidstilsynets rapport at UiO må utvikle et system for 

behandling av studentklager og avvik, som også innbeærer at fakultetene og LMU blir 

orientert om disse sakene. Videre var tilsynet opptatt av at det i liten grad er etablert lokale 

rutiner på enhetsnivå i forbindelse med organisering av arbeidet med læringsmiljøspørsmål, 

ansvarsfordelingen for læringsmiljøsaker, rutiner for feltarbeid, praksisplasser osv. 

                                                 
1
 Etter at årsrapporten fra LMU ble ferdigstilt, har Arbeidstilsynet i brev datert 22.08.05 gitt UiO pålegg om å 

etablere og iverksette styringssystem på enhetsnivå som sikrer ivaretakelsen av studentenes fysiske og psykiske 

arbeidsmiljø jf. Lov om universitet og høgskoler § 44.  Arbeidsgruppen vil jobbe med dette i studieåret 2005/06, 

og dette vil inngå i neste årsrapport for LMU. 
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Arbeidstilsynet antydet en frist til 1. desember 2005 med å rette opp disse forholdene. UiO har 

i et svarbrev til tilsynet bedt om å få utvidet fristen til 1. juni 2006. 

Utvalget har diskutert innholdet og oppfølgingen av rapporten, som ved første 

gjennomlesning kan virke mer negativ enn den i virkeligheten er. Det bør være mulig for UiO 

å oppfylle de kravene tilsynet stiller hvis fristen blir forlenget til 1. juli 2006. 

 

Det er etablert en arbeidsgruppe som har som mandat å foreslå løsninger for UiO i forbindelse 

med de tre ovennevnte punktene. I arbeidsgruppen vil to fakultet være representert, samt 

avdelinger i sentraladministrasjonen. Det er viktig å kartlegge hvilke lokale rutiner som finnes 

ved de forskjellige fakultetene, ikke minst i forbindelse med behandling av studentklager. 

Noen fakultet har allerede utarbeidet en del lokale rutiner, mens andre er kommet kort i dette 

arbeidet.  

 

4.3 Langtidsplan for studentenes fysiske og psykososiale læringsmiljø 2005-2007  

 

Et forslag til Langtidsplan anbefalt av LMU ble sendt på høring til fakulteter, sentre, 

Studentparlamentet, SiO og avdelingene i sentraladministrasjonen. På bakgrunn av innspillene 

fra fakultetene har LMU utarbeidet forslag til en revidert langtidsplan.  Langtidsplanen ble 

vedtatt av Universitetsstyret 21.12.04.  Langtidsplanen er tilgjengelig på 

http://www.admin.uio.no/sta/laeringsmiljoutvalget/ 

 

Planen er et overordnet dokument som beskriver både organisering av arbeidet og 

satsningsområder for dette. LMU har oppfølgingsansvar for langtidsplanen og det er utviklet 

en egen tiltaksplan.  

 

Planen er ment å ha to funksjoner. 

1) Klarlegge organisering av arbeidet med studentenes fysiske og psykososiale læringsmiljø. 

2) Klarlegge fokusområder og slik fungere som grunnlag for konkrete tiltaksplaner på de ulike 

områdene.   

 

 

4.4 Handlingsplan for studenter med funksjonshemming 2000-2004 

 

Handlingsplanen ble vedtatt av Det akademiske kollegium 23.11.1999. Handlingsplanen 

bygger på prinsipper nedfelt i FNs Standardregler for like muligheter for mennesker med 

funksjonshemming, og i St. meld. nr 8 (1998-1999).  Funksjonstiden for planen har nå utløpt. 

 

LMU er ifølge uhl § 44 tillagt et spesielt ansvar for funksjonshemmede studenter, et ansvar 

som tidligere ble ivaretatt av Rådet for funksjonshemmede studenter (opprettet i 1975, 

avsluttet i 2001). 

 

Det er viktig å vurdere om handlingsplanen for 2000-2004 har vært et nyttig redskap og hvor 

aktivt den er brukt. LMU vedtok derfor på sitt møte 3.5.2005 å nedsette en referansegruppe 

som skal evaluere handlingsplanen og vurdere en videreføring av planen. 

 

4.5 Undersøkelser og evalueringer 

 

Ifølge mandatet til LMU skal utvalget aktivt innhente informasjon fra miljøene ved å gjøre 

seg kjent med aktuelle studentevalueringer og lignede.  All studentaktivitet skal 

kvalitetssikres hvert år, og i den forbindelse er følgende undersøkelser gjennomført: 

http://www.admin.uio.no/sta/laeringsmiljoutvalget/
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Studentspeilet 

Dette er en studie av studentenes tilfredshet og studieatferd.  Denne undersøkelsen er ment å 

fange opp andre aspekter ved det helhetlige læringsmiljøet enn det som fanges opp av emne – 

og programevalueringer.  Undersøkelsen ble gjennomført elektronisk gjennom det nettbaserte 

verktøyet Questback
2
.   Spørreskjemaet ble også oversatt til engelsk.  Av 27 117 studenter, 

svarte 6046 på undersøkelsen (22, 3 %).  Det er problematisk at så få studenter har svart, og 

validiteten til resultatene må tolkes deretter.   Av de som har svart anbefaler ca 80 % UiO som 

studiested.  Resultater publiseres her: http://www.uio.no/studier/studentspeilet/ 

 

Helt – undersøkelsen 
Første fase i undersøkelsen ble gjennomført våren 2003 før innføringen av kvalitetsreformen. 

Oppfølgingsundersøkelse vil være ferdig våren 2006. 

Fra resultatene i 2003 merket LMU seg: 

 Kvinnelige studentene har fra 1996 stor økning av alvorligere psykiske 

problemer, sammenlignet med en tidligere undersøkelse av studenters psykiske 

helse.  Det er foreløpig ikke undersøkt hva som kan være årsak til dette.  

 8 % oppgir at de har lese – og skrivevansker 

 15 % har problemer med støy, men undersøkelsen sier ikke noe om hva slags 

støy dette gjelder.  

 

Førstesemesterevaluering 
UiO ved Informasjonsavdelingen og SiO læringsmiljø gjennomførte for første gang en 

undersøkelse blant førstesemesterstudenter om informasjon, mottak, trivsel og 

fadderordningen.  Svarprosenten var 22.2 %, som var forventet jfr erfaring fra tidligere intern 

informasjonsundersøkelse gjennomført høsten 2003, men fortsatt for lav til å være 

representativ.  Hovedpunktene følger: 

 Ca halvparten av de nye studentene har utdanning fra før, og den andre 

halvparten kommer rett fra videregående skole.  Felles for begge gruppene er 

bruk av nettet som informasjonskilde, mens de fra videregående skole også i 

større grad benytter seg av studiekatalogen. 

 Begge gruppene påpeker at viktig informasjon om tid og sted ikke alltid 

kommer godt fram, og at Studentweb er en utfordring. 

 Studentene som har svart er i stor grad fornøyd med det faglige og sosiale 

miljøet.  

 

Internasjonale studenter 
På oppdrag fra studieavdelingen gjennomførte oppdragsgruppen ved PFI en undersøkelse 

blant internasjonale studenter.  Hovedpunktene følger: 

 De fleste valgte UiO på grunnlag av info fra tidligere studiested, fra web eller brev.  

Få brukte brosjyren. 

 Svært mange av de internasjonale studentene hadde valgt UiO på bakgrunn av UiOs 

akademiske rykte.  Det er positivt at en stor andel av studentene som deltok i 

undersøkelsen også vurderte den akademiske kvaliteten som høy. 

                                                 
2
 Fordelen med elektronisk datainnsamling er at det både er tids – og kostnadseffektivt.  Ulempen med 

Questback som metode kan være at e-posten ble sendt til studentenes UiO e-post, og at mange ikke bruker den 

aktivt.   I tilegg må man være oppmerksom på den lave svarprosenten, og at de som derfor har svart kan ha svart 

fordi de enten er veldig fornøyde eller misfornøyde, og data kan tolkes deretter.  Denne problemstillingen er også 

vidt diskutert i evalueringen av Studentspeilet, som er tilgjengelig høsten 2005. 
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 Undersøkelsen vil bli spredt, og LMU bad om at synspunktene fra utvalget taes med i 

oppfølgningen av undersøkelsen.  

 

 

Kartlegging av antall studentarbeidsplasser 

Høsten 2004 ble det gjennomført en kartlegging av antall studentarbeidsplasser ved UiO.  Den 

administrative referansegruppen for kvalitetssystemet konkluderte i februar 2005 at det ville 

være hensiktmessig å gjennomføre en kartlegging av kapasitetsutnyttelsen av studentenes 

arbeidsplasser.  Universitetsdirektøren bad fakultetene gjennomføre kapasitetstellinger våren 

2005 av studentarbeidsplasser på lesesalene, pc-stue osv som de har ansvar for.   

 

Mål med undersøkelsen: 

 

 Etablere kunnskap om hvor godt tilgangen til studentarbeidsplasser er tilpasset 

studentpopulasjonen 

 Stadfeste eventuelle behov for etablering av flere arbeidsplasser for studenter 

(lesesalsplasser eller pc-stuer), evt ”omdirigere” studentene fra en lesesal til en annen. 

 I tillegg kan man vurdere hva kvalitetsreformen betyr for studentenes arbeidsvaner.  

For eksempel, innebærer reformen flere heltidsstudenter og derfor økt press på 

tilgjengelige arbeidsplasser? 

 Hovedinntrykket fra denne undersøkelsen er at det generelt er god tilgang på 

studentarbeidsplasser.  Både lesesalsplasser og PC plasser er mest i bruk midt på 

dagen (klokken 13), og gjennomsnittlig bruk for hele UiO er 36 % for lesesalene og 

49 % på pc salene.   

 

 

4.6 IVER-prosjektet 

 

”UiOs informasjonstjenester for studenter - hva du kan forvente av UiO, og hva UiO kan 

forvente av deg” er et tillegg til serviceerklæringen i kraft fra og med 1. januar 2005.  

Dokumentet klargjør en felles standard for veiledning og muntlig informasjon.   

 

 

4.7 UiOs forhold til studentforeninger/aktiviteter 

 

Det er ikke avklart hvor langt UiOs ansvar ligger på dette området.  Avdelingssjef Rolf 

Andersen (Studentliv, SiO) innledet diskusjonen om UiOs holdning til studentforeninger og 

studentaktiviteter.  Det ble påpekt fra utvalget at man fra UiOs side er fleksible når det gjelder 

studentaktiviteter, men at kvalitetsreformen kan gjøre det vanskeligere å rekruttere nye 

studenter til frivillige foreninger, pga av økt studiepress og fortsatt behov for deltidsarbeid. 

 

LMU ba om at det blir etablert en arbeidsgruppe som får som mandat å vurdere UiOs politikk 

med hensyn til studentaktiviteter og studentforeninger.  

 

 

4.8 ”Førsteårsstudenten, frafall og studieteknikk” 

 

Etter kvalitetsreformen er det lagt opp til at studieteknikk skal være en integrert del av den 

ordinære undervisningen.  På den bakgrunn er det iverksatt to tiltak.   
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1) Det ble utlyst midler til pilotprosjekt med sikte på å etablere et slikt tilbud for nye 

studenter. Det kom inn ti søknader fra fire fakultet.  På bakgrunn av kriteriene i 

utlysningsbrevet ble det foretatt følgende tildeling: 

 

HF Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier:   111 000,- 

 Institutt for kulturstudier og orientalske språk, EXGAC03-AAS  152 000,- 

MN Fysisk institutt        95 000,- 

Matematisk institutt (knyttet til prosjekt ved Fysisk institutt)  65 000,- 

SV Sosialantropologi, SOSANT1000      45 000,- 

 Psykologi         142 000,- 

UV Innføringsemnet i pedagogikk og spesialpedagogikk, UTVIT1000  177 000,- 

           ----------

           787 000,- 

            

Prosjektet fullføres studieåret 2005/06. Prosjektet skal evalueres innen 1. juli 2006, med 

statusrapport innen 1. mars 2006.  Evalueringen foretas av enhetene selv. 

 

2) Oppdragsgruppen PFI har laget et kursopplegg og vil i august holde et kurs om 

studieteknikk for 25 seminarledere. Kurset dekkes av sentrale midler.  Det legges opp til at 

studieteknikken i størst mulig grad integreres i den vanlige undervisingen, samt tar hensyn til 

endringer etter kvalitetsreformen.  

 

4.9 Høringsuttalelser Strategisk Plan 

LMU har avgitt en egen høringsuttalelse til et forslag til Strategisk Plan for UiO 2005-2009.  

Årsaken er at utkastet i liten grad hadde fokus på læringsmiljøet.  Den vedtatte Strategisk Plan 

har større fokus på læringsmiljøet enn det opprinnelige utkastet.  Strategisk Plan er 

tilgjengelig her: http://www.admin.uio.no/prosjekter/strategi/ 

 

4.10 LAMU 

Ved UiO er det 14 lokale arbeidsmiljøutvalg (LAMU) som har studentrepresentanter, og 9 

uten studentrepresentanter.  Saker som har angått studentenes læringsmiljø har ved flere 

anledninger vært tatt opp på LAMU møter dette studieåret, bl.a på SV, ODONT, JUS og UV.  

Mer informasjon er tilgjenglig her: 

http://www.admin.uio.no/opa/hms/verneorg/arbeidsmiljoutvalg.html 

 

4.11 Punkter man ikke rakk i studieåret 2004/05 

Noen punkter i tiltaksplanen vil kreve mer enn ett studieår å gjennomføre, og disse punktene 

er beskrevet under.  

 

Universitetet og dets tilbud skal være tilgjengelige for alle 

 Utarbeide og legge på nett oversikt over tilgjengelighet for funksjonshemmede, i 

første fase på Blindern.  Dette vil man se på videre i høsten 2005, jfr tiltak for 

studieåret 2005/06.  

 Utprøve Teachability – metodikken.  Prøvetiltak ble initiert ved TF.  I første omgang 

satses de videre på informasjonsspredning om metodikken. LMU vil ta opp denne 

saken igjen i løpet av høsten 2005.  

 

4.12 Oppsummering 

LMU har i sitt andre år lagt et godt grunnlag for sitt arbeid.   Arbeidet med å fremme et bedre 

arbeidsmiljø har kommet klart frem gjennom utformingen av Arbeidsmiljøhåndbok for 

http://www.admin.uio.no/prosjekter/strategi/
http://www.admin.uio.no/opa/hms/verneorg/arbeidsmiljoutvalg.html
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studenter.  Også Langtidsplan for UiOs arbeid med studentenes fysiske og psykososiale 

læringsmiljø 2005-2007 omtaler overordnede fokusområder, målsetninger, arbeidsmåter og 

ansvarsforhold i arbeidet for å sikre/bedre studentenes læringsmiljø.  Det er utarbeidet en 

tiltaksplan til langtidsplanen tilgjengelig fra LMUs nettsider: 

http://www.admin.uio.no/sta/laeringsmiljoutvalget/tidligeremotedokumenter.html 

 

Arbeidstilsynet har gjennomført et tilsyn ved UiO.   

I rapporten fra Arbeidstilsynet er hovedinntrykket at UiO på overordnet nivå har kommet godt 

i gang med å organisere og tilrettelegge for å oppfylle kravene i Universitetslovens § 44.   

 

Arbeidstilsynet har imidlertid enkelte innvendinger.  UiO har ikke etablert et system og 

rutiner for håndtering av studentklager og avvik. I Universitetsloven legges det også til grunn 

at LMU skal holdes orientert om håndteringen av slike saker.   I tillegg er det på fakultet og 

institutts nivå i liten grad etablert lokale rutiner for enhetenes arbeid med studentenes 

læringsmiljø, jfr kapittel 8 i Arbeidsmiljøhåndboken for studenter.  

 

Oppfølgingen av Arbeidstilsynets rapport blir en viktig oppgave for LMU neste studieår.   

 

Det er gjennomført flere store undersøkelser studieåret 2004/2005. Rapport fra Studentspeilet, 

og resultater fra HELT undersøkelsen vil være klart høsten 2005.   Undersøkelsene vil gi 

viktige innspill til LMUs videre arbeid.   

 

 

Del 2  

LMU vil i studieår 2005/2006 prioritere følgende tiltak 

 

Oppfølging av Arbeidstilsynets rapport 

--Denne saken vil være høyest prioritert og mest tidskrevende høsten 2005 

--Nedsette arbeidsgruppe som skal foreslå system for håndtering av studentklager, maler for     

lokale rutiner, og LAMUs rolle.  

--Møter med fakultetene for å kartlegge lokale rutiner/utfordringer  

--Implementere lokale rutiner. 

 

Arbeidsmiljøhåndbok for studenter 

--Evaluere håndboken våren 2006, bl.a. med utgangspunkt i resultatene av oppfølgning av 

Arbeidstilsynets rapport. 

--Distribuere folder om arbeidsmiljøhåndboken til studenter og ansatte 

--Legge ut engelsk versjon av håndboken på web 

 

Langtidsplan for studentenes fysiske og psykososiale læringsmiljø 2005-2007  

--Statusrapport om tiltakene for langtidsplanen ovenfor 

--Utarbeide ny tiltaksplan for studentenes fysiske og psykososiale læringsmiljø for 2006 

 

Funksjonshemmede studenter 

--Evaluere Handlingsplan for studenter med funksjonshemming 2000-2004 

--Utarbeide ny plan hvis aktuelt 

Studentundersøkelser 

--Resultatene fra Studentspeilet vurderes med tanke på tiltak, og vil være klar høsten 2005 

--Helt - undersøkelsens resultater klar høsten 2005 

 



 9 

Informasjon 

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

--Spre informasjon om arbeidsmiljøhåndboken til studentene og universitetssamfunnet 

 

Det fysiske læringsmiljøet 

--Arbeidsmiljøutvalget og læringsmiljøutvalget skal tilrettelegge sjekkliste for vernerunder for 

studenter (jf. slik verneliste for ansatte) 

 

Universell utforming 

--Arbeide suksessivt for å gjøre det fysiske arbeidsmiljøet tilgjengelig for alle studentgrupper, 

for eksempel studenter med funksjonshemming. 

 

Studentaktiviteter 

--en arbeidsgruppe nedsettes for å vurdere UiOs forhold til studentaktiviteter  

 

Studieteknikk 

--Gjennomføre kurs om studieteknikk for seminarledere semesterstart 2005 og vurdere 

oppfølgingskurs 

--Evaluere pilotprosjekt i regi av fakultetene. 

 

Spesielle prosjekt 

--Videreføre Minoriteter i fokus i akademia (MiFA) – prosjektet.  

  

Kvalitetssystemet 

--Sørge for at arbeidet med læringsmiljøet blir en integrert del av kvalitetssystemet.   

 

 

Innspill til budsjettfordelingen for 2006 

Teknisk avdelings budsjettinnspill inneholder store oppgaver av spesiell betydning for det 

fysiske læringsmiljøet.  På TAs budsjett er det også avsatt 5 % av vedlikeholdsbudsjettet for 

fysiske forbedringer for funksjonshemmede studenter, som for 2005 utgjør ca 3 millioner 

kroner.   

 

Lovendring innebærer at UiO må legge økt vekt på universell utforming, dvs. tilrettelegging 

av studiesituasjonen slik at alle grupper kan studere.  Dette innebærer bl.a. fysisk utforming 

og undervisningslokaler, bedre tilgang på hjelpemidler osv.  Det er videre behov for økt 

innsats for tilrettelegging for særskilte grupper, bl.a. studenter med dysleksi, 

funksjonshemming, helseproblemer, minoritetsstudenter, fjernundervisning – og 

videreutdanningsstudenter, internasjonale studenter. Jf. Strategisk plan.  Arbeidet med 

universell utforming kan sees på som et videre skritt i arbeidet med kvalitetsreformen.  LMU 

foreslår at det settes av 1.2 millioner i budsjettfordelingen for 2006 til tiltak med fokus på 

universell tilrettelegging og tilrettelegging for særskilte grupper.  Behov for midler senere år 

er estimert til 0, 8 millioner.  

 

 

 

 

Anne-Brit Kolstø  

Leder         Torbjørn Grønner 

Seksjonsleder 


