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Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Oslo. 

 

 

Til universitetsstyret       Dato: 16. juni 2006 

         Saksnr. 05/5701 

Årsrapport for studieåret 2005/2006 

1. Opprettelse og mandat 

Læringsmiljøutvalget (LMU) ved UiO ble opprettet 1. august 2003 og skal være rådgivende 

organ for universitetsstyret/universitetsledelsen i spørsmål som gjelder universitetets fysiske 

og psykososiale læringsmiljø i henhold til universitets- og høgskolelovens § 4-3. 

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. 

 

I henhold til Universitets- og høyskoleloven § 4-3 skal utvalget rapportere direkte til styret. 

2. Sammensetning 

Studentene og UiO har 4 representanter hver i utvalget, i tillegg til observatører. De fire faste 

medlemmene i LMU ble oppnevnt av rektor ved oppstarten av LMU i 2003. Det planlegges 

en utarbeidelse av en forretningsorden for LMU til høsten 2006. Valg av studentmedlemmer 

skjer hver sommer. Studentrepresentantene velges fra og med sommeren 2006 inn for 2 år av 

gangen. For å sikre kontinuiteten er to av representantene valgt for ett år for studieåret 

2006/07. 

 

I inneværende periode har følgende vært medlemmer: 

 

Marianne Torp, studentparlamentet (Leder) 

Prorektor Anne-Brit Kolstø/Viserektor Inga Bostad  

Nina Ensrud Sørensen, studentparlamentet 

Karianne Nguyen Johansen, studentparlamentet 

Lina Johanne Strand, Studentparlamentet 

Studiedirektør Monica Bakken, STA 

Dekan Asbjørn Rødseth, SV 

Teknisk direktør Frode Meinich, TA 
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observatører: 

Rådgiver Else Momrak Haugann, KFS 

Adm. direktør Lisbeth Dyrberg, SiO  

Adm. overlege Cecilie Daae, Helsetjenesten, SiO  

Rådgiver Eva Isaksen, Seksjon for HMS  

 

vararepresentanter:  

Torkel Nybakk Kvaal, studentparlamentet 

Cathrine Sætre, studentparlamentet 

Jon Magnus Haakansen, studentparlamentet 

Marianne Leraand, studentparlamentet 

Rektor Arild Underdal/Rektor Geir Ellingsrud 

Studiedekan Tor Egil Førland, HF 

Plan og Eiendomssjef Helga Sagsveen, TA 

 

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

(SST). 

3. Møtefrekvens 

Utvalget hadde 3 møter høsten 2005 og 3 ordinære møter og et seminar våren 2006. 

4. Seminar om LMUs rolle 

Høsten 2005 var det enighet i LMU om at det var behov for å diskutere utvalget rolle og 

hvilke saker som bør diskuteres i forhold til LMUs mandat. En gjennomgang av tidligere 

dagsordener og referater viste at LMU arbeider i tråd med mandatet. Etter som UiO har lagt 

ned Rådet for funksjonshemmede studenter, følges saker som angår funksjonshemmede 

studenter opp i LMU.  

 

Det var enighet i LMU at det er positivt at det sitter faste observatører fra SiO, HMS, 

Konsulenttjenesten for funksjonshemmede studenter og eventuelt andre møtedeltakere i 

LMU.  

 

LMU mener det er positivt å planlegge temamøter eller dialogmøter, og at LMU deltar på 

befaringer. Det var også enighet om å bedre kommunikasjonen mellom Studiekomiteen og 

LMU.   

 

Det var enighet i LMU om at alle sakspapirene gjøres tilgjengelig for alle på hjemmesiden til 

LMU en uke før møtene.  

 

LMU konkluderte med at utvalgets rolle er å sette saker på dagsordenen, jobbe offensivt i 

forhold til læringsmiljøet ved UiO og gi anbefalinger til Styret. Den videre oppfølgingen av 

sakene skal skje i linjen.  

5. Større saksområder som utvalget har arbeidet med i studieåret 
2005/2006 

 

5.1 Oppfølging av Arbeidstilsynets rapport 

Denne saken har vært oppe på flere av møtene og har blitt viet stor oppmerksomhet i LMU 

både inneværende studieår, og studieåret 2004/05. 
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Arbeidstilsynet gjennomførte 22.-24. februar 2005 et tilsyn ved UiO for å kontrollere om UiO 

har etablert og iverksatt et system for å sikre ivaretakelsen av studentenes helse, sikkerhet og 

velferd, jf. Lov om universitetet og høgskoler § 4-3. Læringsmiljø er definert i 

Arbeidsmiljøhåndbok for studenter, som ble vedtatt av Universitetsstyret 21. desember 2004. 

Arbeidstilsynet mente at denne håndboken ikke definerte på en klar nok måte studentenes 

mulighet til å klage på fysiske eller psykososiale forhold. UiO fikk i brev datert 22. august 

2005 pålegg om å etablere et system som sikrer ivaretakelsen av studentenes fysiske og 

psykiske arbeidsmiljø. 

 

Det ble etablert en arbeidsgruppe for å følge opp Arbeidstilsynets pålegg. Denne gruppen ble 

ledet av Studiedirektør Monica Bakken, og Studieavdelingen stilte med sekretær. Gruppen 

besto av en representant fra Det juridiske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige 

fakultet, en jurist fra Sentraladministrasjonen, Seksjon for HMS, SiO, og en representant fra 

Studentparlamentet.  

 

Alle fakultetene bortsett fra Det teologiske fakultet mottok besøk av representanter fra 

arbeidsgruppen. Innspillene på møtene ble tatt med i det videre arbeidet.  

 

Hovedtrekkene i det etablerte systemet for klager og avvik for studenter er at læringsmiljø og 

system for klager og avvik defineres som en del av kvalitetssystemet. Klager og avvik på 

fysiske og psykososiale forhold skal følges opp i linjen. I tillegg er det mulig å melde inn feil 

og mangler i forhold til driftsoppgaver på eget meldingsskjema til TA.  

 

LMU sluttet seg til utkast til systembeskrivelse på møtet 16. mars 2006. Forslag til endringer 

ble innarbeidet før systembeskrivelsen ble oversendt fakultetene, Seksjon for HMS, SiO og 

Studentparlamentet på høring og vedtatt av Universitetsstyret 11. mai 2005. 

 

5. 2 Eksamen og konsekvenser for det psykososiale læringsmiljøet 

Denne saken ble først tatt opp under eventuelt på møtet i LMU 16. mars 2006. 

Studentrepresentantene ønsket at LMU skulle ta opp konsekvensene av redusert mulighet til å 

gå opp til eksamen som følge av den nye forkriften. Saken er tidligere behandlet i 

Studiekomiteen.  

 

Denne saken ble tatt opp igjen på LMU møtet 20. april. Diskusjonen i møtet gikk i retning av 

eksamen generelt, dvs eksamen som en del av læringsprosessen, behov for tilrettelegging, 

eksamenspress og krav til studieprogresjon framfor kun å diskutere regler knyttet til gjentak.   

 

LMU anbefaler at den interne arbeidsgruppen som skal evaluere Kvalitetsreformen lokalt ved 

UiO ser på sammenhengen mellom vurderingsformer og det psykososiale læringsmiljøet for 

studenter. Det er viktig at SiOs erfaringer trekkes inn.  

 

5.3 Handlingsplan for studenter med funksjonshemming 2000-2004 

Funksjonstiden for planen gikk ut i 2004, men LMU anbefalte høsten 2005 at inntil ny plan er 

vedtatt, legges holdninger og prinsipper i Handlingsplan for funksjonshemmede studenter 

2000 - 2004 til grunn.      

 

Det ble høsten 2005 besluttet at handlingsplanen for funksjonshemmede studenter skulle 

evalueres av studenter fra Humanistisk prosjektsemester og det ble etablert en 

referansegruppe med representanter fra teknisk avdeling, Seksjon for HMS, HF, SV, USIT, 
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Fagmiljø for univesitetspedagogikk (FUP), Studieavdelingen, Rådgivningstjenesten i SiO, og 

studenterparlamentet. Planen for arbeidet ble presentert for LMU på møte 16. mars 2006 og 

endelig rapport ble lagt fram for LMU 8. juni 2006. Konklusjonene fra undersøkelsen vil 

foreligge på nettsiden til LMU etter 1. juni: 

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

 

 

5.4 Servering av alkohol ved semesterstart 

Bakgrunnen for saken var en henvendelse fra en student høsten 2005 som følte det var for 

mye fokus på alkohol ved semesterstart. Det ble høsten 2005 besluttet at saken skulle tas opp 

på generelt grunnlag, med innledning fra fagpersoner og i god tid før semesterstart 2006/2007. 

 

Saken ble tatt opp 2. februar 2006. Representanter fra SiO Helsetjeneste orienterte om en 

spørreundersøkelse blant studenter (selvtest på bruk av alkohol), rustrender blant ungdommer 

og studenter (Føre var prosjektet 04), og Helse og trivselsundersøkelsen blant studenter ved 

UiO (HELT undersøkelsen). SiO Studentliv orienterte om arrangementer i forbindelse med 

studiestart som er organisert sentralt, for eksempel Studentfestivalen og Fadderordningen. 

Evaluering av fadderordningen viste at arrangementer med alkoholservering har størst 

deltakelse.  

 

Det ble vedtatt å sende et brev til alle enheter, programutvalg, og fag – og studentutvalg for å 

skape en bevisst holdning til alkohol ved semesterstart. Dette brevet ble sendt ut i mai 2006. 

Det var enighet om at LMU skal ta opp rusproblematikk ved en senere anledning. 

 

5.5 Undersøkelser og evalueringer 

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

seg kjent med aktuelle studentevalueringer og lignede. Følgende undersøkelser ble lagt fram 

for LMU i 2005 - 2006: 

 

 Studentspeilet 2005 

Undersøkelsen ble gjennomført av Oppdragsgruppen ved Pedagogisk forskningsinstitutt (PFI), 

og omhandlet studentenes tilfredshet og studievaner. Av de 27 117 studentene som ble invitert 

til å svare på undersøkelsen har 6 046 svart. Det var enighet i utvalget om at Studentspeilet gir 

nyttig informasjon om studentenes arbeidsmiljø. Det bør vurderes tiltak for å få høyere 

svarprosent. Rapporten er tilgjengelig her: http://www.uio.no/studier/studentspeilet/ 

  

 Stud mag 2006 

Resultatene av undersøkelsen ble behandlet i Studiekomiteen 6. april 2006 og lagt fram for 

LMU til orientering. Undersøkelsen er tilgjengelig her: 

http://www.nifustep.no/norsk/nyheter/stud_mag_2006 

   

 HELT (HELse-og Trivsel)-undersøkelsen 

Studenthelsetjenesten orienterte om hovedfunn i HELT undersøkelsen. SiO vil utarbeide en 

serie med faglige artikler. Aktuelle problemstillinger/artikler vil bli lagt fram for LMU senere. 

Helt undersøkelsen er tilgjengelig her: http://nexus.sio.no/files/info/Helt05.doc 

 

 NIFU STEPs undersøkelse om studiefrafall blant studenter 

På oppdrag fra Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet (NTNU) har NIFU STEP vinteren 2005 gjennomført en 

undersøkelse om studiefrafall blant studentene som begynte ved de tre universitetene høsten 

http://www.admin.uio.no/sta/laeringsmiljoutvalget/
http://www.uio.no/studier/studentspeilet/
http://www.nifustep.no/norsk/nyheter/stud_mag_2006
http://nexus.sio.no/files/info/Helt05.doc
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1999. Denne studien ble startet før implementering av kvalitetsreformen, og det blir derfor 

meget nyttig med sammenlignbare tall ved neste undersøkelse.  

Mer informasjon om undersøkelsen er tilgjengelig på følgende nettsted: 

http://www.nifustep.no/norsk/nyheter/stort_frafall_av_studenter_fra_universitetene 

 

 Kapasitetsutnyttelsen av studentarbeidsplasser 

UiO gjennomførte i uke 15 og 16 tellinger av kapasitetsutnyttelsen av studentarbeidsplasser. 

Målet med tellingen var å få kunnskap om hvor godt tilgang studentene har til 

studentarbeidsplasser, 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. 

Resultater fra tellingen er tilgjengelig her: 

http://www.admin.uio.no/prosjekter/kvalitetssystem/referansegruppe/TellingStudArbPlasser/

TellingStudArbPlasser.html 

 

5.6 Kildehenvisning ved UiO 

Vade mecum: Liten kokebok for kildehenvisnings- og litteraturlisteskrivere 

ble våren 2005 trykket opp i et nytt opplag på 10 000 og distribuert til fakultetene i uke 47. 

Denne kokeboken kan ikke legges ut på internett, jf avtale med forfatter.  

 

5.7 Pilotprosjekt rettet mot 1. årsstudenter og studieteknikk for seminarledere 

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

ordinære undervisningen. Studieavdelingen ga i 2005 midler til 7 pilotprosjekter rettet mot 1. 

årsstudentene. Frist for evaluering av prosjektene er 1. juli 2006.  

 

Oppdragsgruppen PFI har laget et kursopplegg for studieteknikk for seminarledere. Det ble 

avholdt kurs høsten 2005 og våren 2006.   

 

5.8 Universell utforming av studier og undervisning 

UiO er i gang med å utarbeide en strategi for universell utforming. Foreløpige plan for 

arbeidet ble lagt fram for LMU 8. juni 2006. LMU ble høsten 2005 orientert om et 

pilotprosjekt ved Det teologisk fakultet.  

 

5.9 Litteratur for synshemmede 

Nye løsninger for å bedre tilgjengeligheten av litteratur for lesehemmede studenter er 

presentert i LMU. Det er utviklet et system for å produsere litteratur i riktig format, og dette 

systemet vil være i drift fra og med 2006.  

 

5.10 Høringsuttalelser 

 Ny Antidiskrimineringslov 

UiO var bedt om å komme med en høringsuttalelse til ny Antidiskrimineringslov innen 

utgangen av 2005. Utkast til høringsuttalelse ble lagt fram for LMU og sendt på høring til 

Seksjon for HMS.  

 

 Gjennomgang av studentsamskipnadsordningen 

Utkast til høringsuttalelse ble lagt fram for LMU og sendt på høring til fakultetene, 

sentrene og Studentparlamentet.  

 

5.11 Tiltaksplan for LMU 

http://www.nifustep.no/norsk/nyheter/stort_frafall_av_studenter_fra_universitetene
http://www.admin.uio.no/prosjekter/kvalitetssystem/referansegruppe/TellingStudArbPlasser/TellingStudArbPlasser.html
http://www.admin.uio.no/prosjekter/kvalitetssystem/referansegruppe/TellingStudArbPlasser/TellingStudArbPlasser.html
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Det ble våren 2005 utarbeidet en egen tiltaksplan for det videre arbeidet i LMU. I tillegg 

utarbeidet studentrepresentantene en egen prioriteringsliste som ble presentert for LMU. En 

gjennomgang av denne listen viser at følgende tiltak ikke er fulgt opp pr 1. juni 2006: 

 Evaluering av arbeidsmiljøhåndbok for studenter 

Arbeidsmiljøhåndboken revideres etter at system for klager og avvik for studenter er 

implementert.  

 Verneliste for studenter 

Utkast til verneliste for studenter er utarbeidet og lagt fram for LMU, men justeres i 

tråd med system for klager og avvik for studenter  

 Ny handlingsplan for funksjonshemmede studenter 

UiO må videre vurdere behovet for en revidert handlingsplan for studenter med 

funksjonsnedsettelser eller eventuelt utarbeide retningslinjer i forbindelse med 

individuell tilrettelegging. 

 UiOs forhold til studentaktiviteter 

Det er planlagt møte med SiO om denne saken høsten 2006. 

6. Avsluttende merknader 

LMU har i 2005-2006 videreført arbeidet fra tidligere år. LMU har også vært opptatt av å 

definere sin rolle som rådgivende organ for universitetsstyret/universitetsledelsen i spørsmål 

som gjelder universitetets fysiske og psykososiale læringsmiljø. Læringsmiljøet følges opp 

gjennom kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten. Det anbefales at LMU i det videre 

arbeidet blir enda tydeligere på sin rolle i forhold til det kontinuerlige arbeidet og 

linjeansvaret for læringsmiljø. Det anbefales også at LMU avklarer sin rolle i forhold til andre 

utvalg ved UiO, for eksempel Studiekomiteen og de lokale arbeidsmiljøutvalgene (LAMU).  

 

Utvalget er fornøyd med de diskusjoner som har kommet opp i møtene i studieåret 2005 -

2006, og innspillene tas med i arbeidet med å bedre læringsmiljøet ved UiO.  

 

LMU har gode erfaringer med å trekke inn foredragsholdere fra ulike miljøer ved UiO samt 

omvisning ved andre enheter. Det anbefales at LMU i neste periode fortsetter med befaringer i 

ulike miljøer ved UiO, og på denne måten få et bedre innsyn av studentenes læringsmiljø ved 

UiO. 

 

 

 

 

Marianne Torp  

Leder         Torbjørn Grønner 

Seksjonssjef 

 


