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Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Oslo. 

 

 

Til universitetsstyret       Dato: 30. mai 2007 

         Saksnr. 05/5701 

Årsrapport for studieåret 2006/2007 

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 høyskolelovens § 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 studenter med funksjonshemming.  

 Aktivt holde universitetsledelsen orientert om områder med særlig behov for 

tiltak for bedre læringsmiljø.  

 Bidra til å styrke det sosiale miljøet 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 ble høsten 

2006 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 iverksettes 

studieåret 2007/2008. Valg av studentmedlemmer skjer hver sommer, og for å sikre 

kontinuiteten velges 2 av studentmedlemmene for 2 år av gangen.  

 

I inneværende periode har følgende vært medlemmer: 

 

Viserektor Inga Bostad (leder) 

Studiedirektør Monica Bakken, STA 

Dekan Asbjørn Rødseth, SV 

Teknisk direktør Frode Meinich, TA 

Erlend S. Bruer, Studentparlamentet 

Ida Kristine Teien, Studentparlamentet 

Lina Johanne Strand, Studentparlamentet 

Eton Williams, Studentparlamentet 
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observatører: 

Rådgiver Else Momrak Haugann, KFS 

Adm. direktør Lisbeth Dyrberg, SiO  

Adm. overlege Cecilie Daae/Sjefspsykolog Rigmor Mogård, Helsetjenesten, SiO  

Rådgiver Eva Isaksen, Seksjon for HMS  

Biblioteksdirektør Bente Rachel Andreassen, UB (UB observatør fra våren 2007) 

 

vararepresentanter:  

Rektor Geir Ellingsrud 

Studiedekan Tor Egil Førland/Gro Bjørnerud Mo, HF 

Plan og Eiendomssjef Helga Sagsveen, TA 

Aksel Mathias B. Gihle, Studentparlamentet 

Lars Erik Stuberg, Studentparlamentet 

Hans Jacob Seilø, Studentparlamentet 

Thomas A. Syvertsen, Studentparlamentet 

 

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

(SST). 

3. Møtefrekvens 

Utvalget hadde 2 møter høsten 2006 og 3 møter våren 2007. 

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

 

4.1 Innmelding av klager og avvik til LMU 

Etter pålegg fra Arbeidstilsynet ble det høsten 2006 etablert et system for innmelding og 

håndtering av klager og avvik på det fysiske og psykososiale læringsmiljøet. LMU var 

involvert i prosessen i studieåret 2005/06. 

 

I 2006/07 har LMU blitt orientert om innmeldte saker og videre implementeringen av 

systemet. De fleste fakultetene har oppnevnt kontaktpersoner for læringsmiljø. UiOs system 

for innmelding av klager og avvik på læringsmiljøet følges opp gjennom UiOs 

kvalitetssystem for utdanning.  

 

Det ble opprettet en egen innmeldingsadresse for saker til Læringsmiljøutvalget, lmu-

innmelding@admin.uio.no. Denne adressen var først aktiv i januar 2007, og det er meldt inn 1 

sak som er behandlet i LMU. Henvendelsen gjaldt ødelagt inventar på UB. Fra om med våren 

2007 er innmeldingssaker fast post på dagsorden. Det vil også neste studieår foretas tiltak 

rettet mot fakultetene for å gjøre denne adressen mer kjent.  

  

4.2 Funksjonsbeskrivelse for LMU 

Det ble høsten 2006 utarbeidet en funksjonsbeskrivelse for LMU. Formålet er å tydeliggjøre 

utvalgets sammensetning, og hvordan saksbehandlingen skal gjennomføres.  

 

I tillegg er det laget en rutine for innmelding og behandling av saker, innkalling av møter, 

referatskriving, oppfølging av saker, samt rutiner for planlegging. Funksjonsbeskrivelsen er 

tilgjengelig på LMUs hjemmeside http://www.admin.uio.no/sta/laeringsmiljoutvalget/ 

 

mailto:lmu-innmelding@admin.uio.no
mailto:lmu-innmelding@admin.uio.no
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Fakultetene er representert ved en studiedekan. For å sikre kontinuitet og gjøre LMU kjent 

med/i de ulike fagmiljøene, ble det i studieåret 2006 -2007 vedtatt at dette vervet fra og med 

neste studieår skal gå på omgang mellom fakultetene med en funksjonstid på to år.  

 

4.3 Plan for universell utforming 
Dette er en sak som har vært oppe i LMU flere ganger, både inneværende og forrige studieår. 

LMU har mottatt plan for arbeidet på høring, samt at selve planen har vært behandlet som en 

vedtakssak i LMU. Formålet med planen er å nå målet om universell utforming av 

læringsmiljøet. Målet er at hovedløsningen skal brukes av så mange studenter som mulig. 

LMU har kommet med konkrete forslag til planen og tilbakemeldingene har vært positive.  

 

Det er arrangert seks temamøter dette studieåret, i tillegg til det første møtet som ble arrangert 

våren 2006. Målet er å øke kompetansen blant ansatte ved UiO. Følgende temaer er tatt opp:  

 Universell utforming: bakgrunn og evaluering av handlingsplan for 

funksjonshemmede studenter 

 Universell utforming av bygninger og uteområder 

 Universell utforming av IKT 

 Universell utforming av studier og undervisning 

 Universell utforming av studielitteratur 

 Universell utforming og minoriteter 

 

Det er et mål at universell utforming skal ligge til grunn for all planlegging av studentrettede 

tiltak. Rapportering fra fakultetene skal skje gjennom den ordinære budsjett – og 

planleggingsprosessen.  

 

Det vil alltid være behov for individuell tilrettelegging, og dette følges opp videre. Plan for 

universell utforming vil suppleres med retningslinjer for individuell tilrettelegging.  

  

4.4 Nye nettsider for læringsmiljø 

Arbeidsmiljøhåndboken for studenter ble vedtatt av Universitetsstyret 21. desember 2004, 

med mindre justeringen våren 2005. Det var bestemt at håndboken skulle revideres etter ett år, 

siden det var nybrotsarbeid.  

 

Det ble forrige studieår bestemt at UiO skal gå bort fra selve håndboken, og heller lage nye 

nettsider for læringsmiljø hvor helse, miljø og sikkerhet for studenter inngår. Nettsidene vil 

være klare innen semesterstart høsten 2007. Studieavdelingen har hatt flere møter med både 

studentrepresentanter og seksjon for HMS, for å sikre at viktig informasjon og rettigheter fra 

Arbeidsmiljøhåndboken ivaretas på nye nettsider.  

 

LMU har vært orientert og har hatt mulighet til å komme med innspill hele veien i denne 

prosessen.  

 

4.5 Nye skjenketider ved semesterstart 

Saken ble først tatt opp i LMU 2. februar 2006. En student mente det var for mye fokus på 

alkohol ved semesterstart, og LMU diskuterte saken på generelt grunnlag. Det ble vedtatt å 

sende et brev til alle enheter, programutvalg, og fag – og studentutvalg for å skape en bevisst 

holdning rundt alkohol ved semesterstart, samt med hentydning til at alkohol kun skal 

serveres etter arbeidstid (etter klokken fire).  
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Ved semesterstart 2006 ble det ikke gjort noe med selve skjenkefristen, og UiO ved 

Universitetsdirektøren vedtok derfor at alkoholservering utsettes fra kl 14 til kl 16 i 

forbindelse med semesterstart og Studentfestivalen, STUDiO.  

 

Det har vært mye medieomtale rundt denne saken, og LMU har blitt orientert om dette hele 

veien. Den Norske Studentersamfund valgte å klage på vedtaket fra UiO. UiO har fulgt opp 

saken ved å ha jevnlig dialog med DNS, samt møter med SiO Studentliv. Det vil også 

gjennomføres en evaluering etter semesterstart. 

 

4.6 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 2006/07: 

 

 Studiestart 2007 

Studieavdelingen gjennomførte i september 2007 en undersøkelse om studiestart på 

studieprogrammene og andre tiltak som velkomstseremoni og fadderordningen. LMU ble 

orientert om gjennomføringen av undersøkelsene og senere om resultatene i 

undersøkelsen.  

 

 Studentspeilet 2007 

Studentspeilet ble første gang gjennomført i 2005, og ble gjentatt våren 2007. 

Undersøkelsen ble gjennomført av Oppdragsgruppen ved Pedagogisk forskningsinstitutt 

(PFI), og omhandlet studentenes tilfredshet og studievaner. Svarprosenten endte på 27,7 

%, som er en positiv økning fra 2005, hvor svarprosenten var på 22,4 %. Studentspeilet 

var en nyttig undersøkelse for LMU i 2005, og LMU vil bli orientert om resultatene av 

undersøkelsen høsten 2007.  

 

 Studmag 2007 

Stud mag undersøkelsen ble igjen gjennomført ved UiO, på bestilling fra de fem store 

avisene Adresseavisen, Aftenposten, Bergens tidende, Stavanger aftenblad og 

Fædrelandsvennen. Undersøkelsen er foretatt av TNS gallup i samarbeid med NIFU 

STEP. Resultatene ble lagt fram for LMU våren 2007.  

 

 Nautilus 

UiO er med i et pilotprosjekt i regi av NIFU STEP som har som mål å undersøke 

studenttilfredshet ved flere læresteder i Norge. Det er enda ikke avklart om denne 

undersøkelsen vil erstatte Studentspeilet, eller om det vil være noe UiO vurderer å delta i 

fra år til år. Formålet er å sammenligne læresteder nasjonalt, men som Studgmag har vist 

gjentatte år er dette vanskelig, da både størrelse og type studier ofte er vanskelig å 

sammenligne. LMU følger opp dette ved neste studieår. 

 

 ”Underveis”: evaluering av kvalitetsreformen 

Den interne evalueringen av kvalitetsreformen ble våren 2007 presentert for LMU.  

 

4.7 Presentasjoner og befaringer  

 Universitetsbiblioteket (UB) presenterte bibliotekets rolle i det helhetlige 

læringsmiljøet for Læringsmiljøutvalget. I tillegg var det omvisning på UB. UB ble 

våren 2007 fast observatør i LMU.  
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 Minoriteter i fokus i akademia (MiFA) presenterte utfordringer MiFA står ovenfor når 

det gjelder arbeidet med å øke antallet studenter med minoritetsbakgrunn, legge til 

rette for et flerkulturelt studiemiljø, opprette studietilbud med fokus på flerkulturelle 

forhold i Norge og få flere minoritetsstudenter ut i arbeidslivet. 

 

 

4.8 Institusjonsbesøk fra NOKUT og LMUs rolle 

LMU har blitt orientert om planlegging av institusjonsbesøket. LMU møtte selv komiteen 4. 

juni.  

 

4.9 Høringsuttalelser 

Utkast til UiOs høringsuttalelse til endring av samskipnadsloven ble presentert for LMU. 

Høringsuttalelsen ble sendt på høring til fakultetene, fagavdelingene og Studentparlamentet. 

Høringsuttalelsene ble innarbeidet i UiOs høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet.  

 

UiO la i høringsuttalelsen vekt på det gode og etablerte samarbeidet UiO og SiO har i sitt 

daglige virke. UiO er opptatt av å bedre læringsmiljøet for studentene ved UiO, og 

studentvelferdstilbudet er en viktig del av dette. Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) spiller her 

en vesentlig rolle. Samarbeidet mellom UiO og SiO fungerer godt, med en god arbeidsdeling 

som er etablert over tid og gjennom en løpende dialog, blant annet i LMU.  

 

4.10 Kildehenvisning ved UiO 

Vade mecum: Liten kokebok for kildehenvisnings- og litteraturlisteskrivere 

ble høsten 2007 trykket opp i et nytt opplag på 10 000 og distribuert til fakultetene. Denne 

kokeboken kan ikke legges ut på internett, jf avtale med forfatter. Fagmiljøene bestemmer selv 

om de ønsker å anbefale boken til egne studenter.  

 

STA og UB har påbegynt et arbeid om å lage en felles nettside for kildehenvising, og UiO vil 

derfor gå bort fra Vade mecum. Dette arbeidet ses i samarbeid med arbeidet med å forebygge 

fusk.  

4.11 Studenter og barn 

På oppfordring fra studentrepresentantene har Studieavdelingens satt i gang en prosess med å 

kartlegge fakultetenes praksis i forbindelse med permisjon og utsatt eksamen for studenter som 

får barn i studietiden. Dette følges opp neste studieår.  

5. Fokus til neste studieår 

LMU har som mål å besøke flere fakulteter slik at LMU kan bli gjort kjent med god praksis 

på enhetsnivå, samt at fakultetene kan bli bedre kjent med LMU.  

 

LMU følger opp saker fortløpende. De sakene som ikke ble rukket forberedt til møtene følges 

opp videre neste studieår. Dette gjelder for eksempel ”Studenter og rus” undersøkelsen som 

vil være klar høsten 2007, samt kildehenvisning på nett.  

 

Studieavdelingen inviterer studentrepresentantene til et oppstartsmøte ved semesterstart, hvor 

forslag til saker for kommende studieår diskuteres.  
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6. Avsluttende merknader 

LMUs rolle ble diskutert på et eget seminar i februar 2006. LMU har blitt tydeligere på egen 

rolle. LMU jobber videre med dette, og vil i neste studieåre fokusere enda mer på 

presentasjoner og befaringer ute i miljøene. Utvalget er fornøyd med de diskusjoner som har 

kommet opp i møtene i studieåret 2006 -2007, og innspillene tas med i arbeidet med å bedre 

læringsmiljøet ved UiO.  

 

 

 

 

 

 

Inga Bostad 

Leder         Hege Pettersen 

Seksjonssjef 


