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Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Oslo. 
 

Til universitetsstyret       Dato: 11.06.2009

          Saksnr. 2008/10396 

 

Årsrapport for studieåret  2008/2009 

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 Lov om universiteter og høyskoler § 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 anses hensiktsmessig, skal utvalget samarbeide med universitetsstyrets 

studiekomité. 

 

I henhold til Lov om universiteter og høyskoler § 4-3 skal utvalget rapportere direkte til 

styret. 

2. Sammensetning 

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

 

I inneværende periode har følgende vært medlemmer: 

Viserektor Inga Bostad (leder) 

Ingvild Brox Kielland, Studentparlamentet  

Kjetil Stenvik, Studentparlamentet  

Sten J. McNeil Ånnerud, Studentparlamentet  

Thomas Tallaksen, Studentparlamentet  

Studiedirektør Monica Bakken, STA  

Prodekan Gro Bjørnerud Mo, HF  
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Teknisk direktør Frode Meinich, TA  

 

Faste observatører (med talerett): 

Rådgiver Else Momrak Haugann, Konsulenttjenesten for funksjonshemmede (KFS) 

Adm. direktør Lisbeth Dyrberg, SiO  

Sjefspsykolog Rigmor Mogård, Studenthelsetjenesten, SiO  

Rådgiver Eva Isaksen, Seksjon for HMS  

Biblioteksdirektør Bente Rachel Andreassen, UB 

 

Vararepresentanter:  

Rektor Geir Ellingsrud (vara)  
Prodekan Dors Jorde, UV (vara) 
Nestleder Jennifer Akselsen STA (vara) 
Teknisk sjef Trygve Sogn, TA (vara) 
Sten Ånnerud, Studentparlamentet (vara) 

Signhild Stave Samuelsen, Studentparlamentet (vara) 

Stine W. Minde, Studentparlamentet (vara) 

Hans Jacob Seilø, Studentparlamentet (vara) 

Marit Eskeland, SiO (vara) 
 
Sekretariatet er lagt til Studieavdelingen (STA), Seksjon for studieadministrative tjenester 

(SST). 

3. Møtefrekvens 

Utvalget hadde ett møte høsten 2008 og tre møter våren 2009.  

4. Årets hovedtema 

Nytt av året har vært at møtene har blitt gitt ulike temaoverskrifter som utgangspunkt for 

planlegging og gjennomføring av utvalgets møter. 

 

Hovedtemaene i 2008/ 2009 har vært: 

 Universell utforming - tilrettelegging for mangfold 

 Psykisk helse – forebygging og tiltak overfor studenter med psykiske vansker 

 Alkoholens rolle i læringsmiljøet - rusforebygging 

 Frivillighet - hvordan UiO kan tilrettelegge for studentengasjement 

 Frafall – hva er frafall og hvilke tiltak bør iverksettes. 

 

De fleste sakene på møtene har handlet om hovedtema der utvalget har fått belyst og diskutert 

flere ulike saker tilknyttet samme tematikk. I tillegg har enkelte andre frittstående saker blitt 

behandlet. LMU har i større grad enn tidligere fått eksplisitte problemstillinger til diskusjon, 

og har hatt flere vedtakssaker å ta stilling til.  

5. Utdyping av hovedtemaene utvalget har arbeidet med i studieåret 
2008/2009 

 

Universell utforming- tilrettelegging for mangfold: 
Alle temaene som er tatt opp i studieåret 2008-09 kan samles under overskriften Universell 

utforming. For å oppfylle målsetningen om at universell utforming skal være norm ved UiO 

har LMU blitt stilt overfor problemstillinger fra ulike aspekter av studiehverdagen. 
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Studentene har svært ulike behov, det være seg fysiske, psykiske, sosiale, religiøse, samt 

kunnskaps- og læremessige behov for å mestre studielivet og trives som student. Tiltakene 

UiO iverksetter gjennom universell utforming har som mål å favne bredt, slik at behovet for 

individuell tilrettelegging reduseres.  

 

5.1. Tilrettelegging i et psykososialt perspektiv  
 

5.1.1.Frafallsundersøkelse ved HF og SV: 

Læringsmiljøutvalget fikk muligheten til å gi innspill på et tidlig tidspunkt i utviklingen av 

spørreskjemaet til 8 programmer ved HF og SV. Undersøkelsen hadde en hypotese om den 

sosiale integreringens viktighet i forhold til frafall. Innspill fra LMU gjaldt spesielt spørsmål 

om psykososiale forhold og rus. Resultatene av undersøkelsen ble presentert 11.06.09.  

Rapporten kan leses her: 

http://www.uio.no/for_ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/frafall/resultater/ 

På bakgrunn av resultatene diskuterte utvalget hvordan UiO både lokalt og sentralt kan 

iverksette tiltak som sikrer at flest mulig studenter opplever positiv tilknytning både til 

medstudenter og vitenskapelig ansatte.  

 

5.1.2. Psykisk helseforebygging og tiltak overfor studenter med psykiske vansker: 

Studenthelsetjenesten ved Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) har gjennom undersøkelser og 

pågang merket en urovekkende økning i antall studenter som sliter med psykiske vansker. 

LMU nedsatte en arbeidsgruppe høsten 08 for å utrede konkrete tiltak rettet mot denne 

gruppen studenter. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Psykiatrisk/psykologisk 

seksjon og Studentrådgivningen ved Studenthelsetjenesten (SiO), Studentparlamentet, og 

Konsulenttjenesten for funksjonshemmede studenter ved UiO. Gruppen ble ledet og 

organisert av Studieavdelingen. 

 

Arbeidsgruppen la frem fem konkrete tiltaksforslag på utvalgets siste møte 11.06.09: 

 Utvidet fadderordning med: ”Hvordan går det?- samtale” etter 6 uker på campus 

 Mentorordning tilknyttet fakultetene 

 Opprettelse av et Rekreasjonsbibliotek 

 Studiemestringskurs 

 Sikre bedre informasjon til ansatte og studenter. 

 

5.1.3. Alkoholens rolle i læringsmiljøet- rusforebyggende tiltak 

AKANs studentprosjekt: 

Arbeidslivets kompetansesenter for avhengighet og narkomani (AKAN) har fått 

prosjektmidler til å utvikle forebyggende tiltak spesielt rettet mot studenter. LMU har fått 

presentert og gitt innspill til dette arbeidet. Sekretariatet for LMU har vært representert i 

referansegruppen og har dermed kunnet holde LMU oppdatert om utviklingen i prosjektet. 

 

Studentenes egne rusforebyggende tiltak: Velferdstinget nedsatte en arbeidsgruppe kalt 

”Studenter og rus” i 2007 hvor studentene selv skulle utarbeide rusforebyggende tiltak. LMU 

har fulgt arbeidet ved at LMUs sekretariat har vært representert i referansegruppen.  I tillegg har 

gruppen presentert sitt arbeid for LMU. Gruppen fikk 200 000,- kr fra Helsedirektoratet høsten 

2008 til å utarbeide en studentrettet faktabrosjyre om alkohol. Denne blir ferdigstilt våren 2009. 

UiO har gitt tillatelse til distribusjon gjennom sin velkomstpakke til alle nye studenter høsten 

09. Gruppen har videre i samarbeid med Studieavdelingen arbeidet frem alkoholfrie møteplasser 

på kveldstid ved semesterstart for studenter. Primært har gruppen vært opptatt av å oppfordre til 
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reduksjon av alkoholkonsum og ikke avholdenhet. Gruppen planlegger derfor det de kaller 

”alkoholfokusfrie” - arrangementer ved semesterstart 2009.   
 

Rusforebyggende tiltak ved semesterstart og skjenketider: 

Det har over flere år blitt arbeidet for å redusere alkoholfokuset ved semesterstart. 

Fadderordningen er fra og med våren 2009 koordinert fra Studieavdelingen. UiO ønsker at 

fadderordningen skal styrke sin faglige profil og har fokus på at studentens kontakt med eget 

studiemiljø er viktig. Dette vurderes som svært viktig for studentenes trivsel og vil på sikt 

kunne minske fokuset på alkohol samt forebygge frafall. 

 

Etter semesterstart i 2008 gjennomførte LMU en høring hvor ordningen med innskrenket 

skjenketid ved semesterstart ble evaluert. Les mer om høringen i referat fra møte 25.11.09 

http://www.admin.uio.no/sta/laeringsmiljoutvalget/. Etter høringsrunden anbefalte LMU at 

ordningen med innskrenket skjenketid burde videreføres ved semestertart. Etter at behovet for 

en tydeligere ruspolitikk ved UiO ble diskutert i rektoratet, dekanmøte, direktørmøte, 

Arbeidsmiljøutvalget, i tillegg til LMU, landet universitetsdirektøren på et vedtak om rusfri 

arbeidstid for både studenter og ansatte hele året. Et informasjonsbrev om dette gikk ut til alle 

enheter i mai 2009. 
 

 

5.1.4. Tilrettelegging for frivillig engasjement blant studentene 

UiOs omfattende og mangfoldige studentliv er avhengig av at mange studenter bruker mye av  

sin fritid og sitt engasjement inn i studentaktiviteter, foreninger og utvalg. Dessverre er denne 

viktige deltakelsen synkende. I forbindelse med dette temaet fikk LMU presentert resultatene fra  

rapporten: ”Et stort ubenyttet potensial” fra 2008. Her har fem studenter ved Humanistisk  

prosjektsenter undersøkt engasjement og frivillighet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.  

De forslår konkrete tiltak UiO kan sette i verk for å bygge opp under studentenes ønske om å  

engasjere seg. Les rapporten på: http://www.duo.uio.no/sok/work.html?WORKID=78151  

 

Leder for Det Norske Studentersamfund (DNS) var invitert for å snakke om frivillighet og 

studiestartkoordinator gav utvalget innblikk i fadderrekruttering og motivasjon for å bli 

fadder. Utvalgte studenter fra ulike studentforeninger og leder for Studentliv i SiO var også 

invitert til å delta i diskusjonen om hvordan UiO bedre kan tilrettelegge for frivillig arbeid.  

 

 
5.2. Tilrettelegging for et religiøst mangfold  

Med en økende andel minoritetsstudenter og internasjonale studenter har UiO blitt mer 

mangfoldig når det gjelder religiøsitet. Det har vist seg ved økt etterspørsel etter tilrettelagte 

rom for religiøs praksis på universitetets områder. Studentpresten ved UiO la frem sine 

erfaringer i møte med denne utviklingen. LMU har diskutert følgende problemstillinger: 

 Bør det utarbeides overordnede retningslinjer for tilrettelegging overfor religiøst mangfold 

ved UiO?  

 Hvilken rollefordeling skal det være mellom UiO, SiO og Den Norske Kirke når det 

gjelder tilrettelegging av religiøs praksis?  

 Bør tilrettelegging av religiøs praksis koordineres annerledes enn i dag? 

Det kom frem at det er en god vilje ved UiO for å tilrettelegge for eksisterende behov der det 

er mulig. Samlet representerer nå den praktiske tilretteleggingen UiOs religionspolitiske 

holdning. Noen spørsmål knyttet til religiøs praksis og læringsmiljø bør likevel drøftes på et 

mer prinsipielt nivå. Det ble derfor besluttet å nedsette en arbeidsgruppe som drøfter de 

http://www.admin.uio.no/sta/laeringsmiljoutvalget/
http://www.duo.uio.no/sok/work.html?WORKID=78151
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utfordringer som UiO møter fortløpende, og legge mer prinsipielle avgjørelser frem for 

rektoratet. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Teknisk avdeling, Studentprestene 

ved UiO, Studentliv, Mangfold i fokus i akademia (MIFA) samt Studieavdelingen som har 

ledet gruppen. Det har blitt utarbeidet et notat til rektoratet hvor det foreslås konkrete 

tilretteleggingstiltak i tråd med universell utforming som et overordnet prinspipp. 

 

Arbeidsgruppen vil høsten 2009 legge frem sitt arbeid og erfaringer for LMU. 
 

 

5.3. Tilrettelegging av fysisk, teknisk og designmessig art for bedret 

læringsmiljø: 
 

5.3.1. Nytt bibliotek/ læringssenter ved Wilhelm Bjerknes hus/ Niels Henrik Abels hus  
Ansvarlige og arkitekter for nytt bibliotek og læringssenter har presentert planer og tegninger 

for LMU. De ble bedt om å legge spesiell vekt på hvordan de tenkte om universell utforming i 

planleggingen. LMU gav konkrete innspill på tilrettelegging og sikkerhet for svaksynte, 

hørselshemmede, bevegelseshemmede, samt hvordan fleksible møbleringsløsninger kan være 

et gode for noen grupper og samtidig problematisk for svaksynte og blinde. Det er planlagt 

omvisning for utvalgets medlemmer når senteret står ferdig. 
 

5.3.2. Tilretteleggingstiltak 

UiO setter årlig av 5 prosent av vedlikeholdsbudsjettet til tilretteleggingstiltak. Prosjektliste med 

gjennomførte og planlagte tiltak har blitt presentert for LMU. Utvalgets leder har også gått 

befaring med teknisk direktør på campus for å vurdere hvilke hindringer for funksjonshemmede 

som bør prioriteres. 

 

5.4. Universell utforming som strategi for læring og et godt læringsmiljø  
 

5.4.1 Hvordan overordnede strategier kan bli til god praksis for studentene 
I Strategisk plan for UiO 2005-2009 står det:  

”Et godt læringsmiljø er en forutsetning for et godt læringsutbytte. Arbeidet med 

kvalitetsreformens program for et bedre læringsmiljø skal videreføres - med universell 

utforming som norm.” Konsulenttjenesten for funksjonshemmede studenter har gitt LMU 

innspill til hvordan en kan skape funksjonelle handlinger ut fra overordnede strategier. 

Undervisningsmetoder som er tilgjengelig for alle typer studenter og tilgjengelig 

studielitteratur er viktige områder i så måte.  

 

5.4.2: Ny Diskriminerings- og tilgjengelighetslov. 

LMU har fått presentert den nye Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som trådte i kraft 

1.01.09. Det er med bakgrunn i denne startet et arbeid sentralt ved UiO for å sikre at denne 

loven blir fulgt. Overordnede mål og policy, ansvarsplassering, samt organisering av ulike 

aktivitetsområder når det gjelder antidiskriminering og tilgjengelighet er under utarbeiding. 

Det er blitt arrangert to kurs om loven for UiO ansatte. LMU vil følge dette arbeidet. 

 

6. Andre saker 

6.1. Studentskader/sikkerhet 

En forutsetning for at UiO skal ha et fullt forsvarlig læringsmiljø, er at det gjennomføres tiltak 

for å forebygge ulykker blant studentene. I 2007 ble det sendt inn melding om 11 
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studentskader og i 2008 var det 12. Omfanget av rapporterte skader har vært relativt stabilt fra 

2005.  

Skademeldinger for studenter er stort sett knyttet til stikkskader (pasientbehandling) og 

håndtering av kjemikalier. LMU har diskutert ulike sikkerhetstiltak og besluttet å be aktuelle 

fakultets-LAMU om å diskutere studentenes sikkerhet under laboratoriekurs og konkretisere 

hvordan tiltak kan gjennomføres konkret på de kurs som gjennomføres ved deres fakultet. 

Videre har LMU anbefalt at HMS seksjonen og studieavdelingen samarbeider om dette ut fra det 

overordnete ansvar UiO har for student og ansatt. 

 

6.2. Arbeids- og Læringsmiljødagen. 
LMU har gitt innspill til UiOs arbeids og læringsmiljødag som vil bli arrangert 30.10.09 og er 

ment å bli videreført som årlig arrangement under navnet ”Med Liv og Lyst”. 

 

6.3. Varslingsrutiner: 

LMU har fått presentert nye varslingsrutiner for studenter og ansatte og ga svært positive 

tilbakemeldinger på at studenter er inkludert i disse rutinene. Det gjenstår å samkjøre 

nettinformasjonen til studentene om klage- og avvikssystemet opp mot varslingssystemet.  

Dette er planlagt ferdigstilt til september 2009. Tilsvarende samordning bør gjøres når det 

gjelder fakultetenes rapportering om klager og avvik gjennom studiekvalitetsrapportering og 

sluttrapportering av varslingssaker. Tilsvarende fjoråret vidererapporterer fakultetene i liten 

grad klager fra studentene i årets Studiekvalitetsrapport (Studiekvalitetsrapport 2008). 

Studentene har videre ønsket at varslingsrutinene revideres noe slik at sekretariatet for LMU 

innehar oversikt over hvilke fakulteter som har fått inn varslingssaker når. Dette vil gjøre det 

mulig å etterspørre sluttrapporter som fakultetene skal sende sekretariatet for LMU ved 

avsluttet varslingssak. 

 

6.4. Samarbeidsavtale mellom UiO og SiO 

Det har våren 2009 blitt utformet en samarbeidsavtale mellom UiO og SiO ved Studentliv. Dette 

har bl.a. som mål å tydeliggjøre ansvarsdelingen i oppfølging av studentaktiviteter. UiOs 

oppfølging av dette samarbeidet skal forankres faglig i Læringsmiljøutvalget. LMU har gitt 

innspill til hvordan studieavdelingen bør fokusere på dette arbeidet generelt og hva som bør sees 

på i samarbeid med Studentliv spesielt.  

 

6.5. Studentveiledning: 

Studentparlamentet har lagt frem sin rapport om studentveiledning og videre sine ønsker om 

satsning på dette område fra UiO sin side fremover.  

Les rapporten her 

http://studentparlamentet.frontdata.no/userfiles/Rapport%20Studentveiledningsprosjekt.pdf  

og diskusjonen i referatet fra 11.06.09 her: http://www.admin.uio.no/sta/laeringsmiljoutvalget/ 

 

6.6. Mulig sammenslåing av SiO og OAS: 

LMU har fått fremlagt notat og rapport, samt fått mulighet til å gi innspill til arbeidsgruppen 

som utarbeider høringssvar om mulig sammenslåing av studentsamskipnadene SiO og OAS. Les 

mer om innspill, diskusjonene og anbefaling til styret i referat fra møte 11.06.09 her: 

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

 

6.7. DNS som ny fast observatør: 

LMU vedtok etter søknad å gi DNS fast observatørstatus. DNS representerer den største 

samlingen av studentaktiviteter i Oslo og er sterkt knyttet både historisk, fysisk og sosialt til 

UiO. DNS etterlyser mer samarbeid og møtepunkter i formelle og uformelle fora, dette også i 

http://studentparlamentet.frontdata.no/userfiles/Rapport%20Studentveiledningsprosjekt.pdf
http://www.admin.uio.no/sta/laeringsmiljoutvalget/
http://www.admin.uio.no/sta/laeringsmiljoutvalget/
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forhold til å kunne sammen markedsføre UiO og Oslo som en spennende studentby med et svært 

mangfoldig studentmiljø. 

 

6.8. Forenkling av nominasjonskravene til Pris for godt læringsmiljø: 

Studentparlamentet fremmet ønske om forenkling av nominasjonskravene. Slik prisen er i dag 

mener SP at det er lagt for stor vekt på krav om dokumentasjon på det fagpedagogiske og at 

dette er for snevert i forhold til hva vi inkluderer i læringsmiljøbegrepet i dag. LMU anbefalte 

her at Studieavdelingen, i samarbeid med Studentparlamentet, vurderer muligheten for å justere 

veiledningen til læringsmiljøprisen. Les SP begrunnelse for forenkling av nominasjonskravene 

her i saksvedlegg til møte 30.04.09: http://www.admin.uio.no/sta/laeringsmiljoutvalget/ 

 

I tillegg har LMU blitt holdt orientert om aktuelle konferanser når det gjelder tilrettelegging, 

Verdensdagen for psykisk helse, samt aktuelle saker som har vært oppe i studiekomiteen.  

 

7. Oppsummering og utfordringer videre for LMU 

Oppsummering 

Årets LMU-arbeid har hatt et bredt fokus på universell utforming ved at det har inkludert 

studentenes fysiske, psykiske, religiøse og læremessige behov i sin studiehverdag. Dette er i tråd 

med UiOs veileder for universell utforming som norm, hvor mangfold er sentralt i 

tilretteleggingen av et godt læringsmiljø, og vil videreføres i det kommende studieåret. Arbeidet 

med rusforebyggende tiltak vil også bli videreført. 

 

UiOs læringsmiljøutvalg fungerer i alt vesentlig i tråd med sitt mandat. LMU vil i det 

kommende året arbeide for fortsatt å styrke utvalgets innflytelse og påvirkningskraft, og 

derigjennom sikre dets rolle som pådriverinstans for et bedre læringsmiljø. Et stadig bedre 

læringsmiljø skapes i dialog med studentene. Utvalget vil derfor legge vekt å styrke kanalene for 

denne dialogen. 

 

Utfordringer videre for LMU 

 Samordne og videreutvikle et godt tilbakemeldingssystem (inkludert varslingssystemet) 

for studentene, samt sikre god informasjon om dette i organisasjonen og blant studentene. 

 Arbeide for økt studentrepresentasjon og inkludering av læringsmiljøsaker i lokale 

arbeidsmiljøutvalg (LAMU).  

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

 

 

 

 

 

Inga Bostad 

Utvalgets leder      Jennifer Akselsen 

        Nestleder SST 

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

