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I. Formål  

Universitetsstyret har det overordnede ansvaret for å sikre studentenes læringsmiljø. 

Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Oslo (UiO) er et rådgivende organ der 

studenter møter universitetsledelsen. Utvalget skal bidra og sørge for at læringsmiljøet til 

studentene blir tilrettelagt på best mulig måte. Utvalget skal være en pådriver og 

premissleverandør som deltar i og starter planleggingen og utformingen av læringsmiljøet.  

Begrepet læringsmiljø beskrives ved UiO på følgende vis: 

- Fysisk læringsmiljø omhandler utforming og bruk av bygninger og fysiske 

omgivelser som skaper rammer for læring og læringsaktiviteter hos alle studenter. 

- Psykososialt læringsmiljø omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt 

læringsprosessene. Det berører trivsel og samhandling mellom studenter, fagansatte 

og ansatte i administrasjonen, samt internt mellom studenter. 

- Organisatorisk læringsmiljø vil si at studentene skal ha innflytelse og medvirkning i 

organisasjons- og endringsprosesser som har innvirkning på studentenes totale 

læringsmiljø. Dette innebærer å utvikle utdanningskvaliteten og læringsmiljøet, 

oppfølging av studentene, og systemer for medvirkning og tilbakemelding fra 

studentene. 

- Digitalt læringsmiljø omhandler bruk av teknologi som støtte for studentenes 

læring, herunder bruk og utforming av digitale læringsressurser og 

læringsplattformer. 

- Pedagogisk læringsmiljø omhandler rammene for den pedagogiske aktiviteten som 

påvirker studentenes læring. Dette berører utforming av mål, innhold, aktiviteter og 

vurderinger. Undervisningskvaliteten sier mye om kvaliteten på læringsmiljøet.  

II. Rolle og funksjon  

1. Utvalget skal arbeide i kontakt med studentorganer og arbeidsmiljøutvalg sentralt, 

samt de lokale arbeidsmiljøutvalgene, om spørsmål som angår studentenes 

læringsmiljø.  

 

2. For at LMU skal kunne holdes orientert om læringsmiljøet på institusjonen, skal de 

lokale arbeidsmiljøutvalgene lage en årlig rapport om læringsmiljøet som sendes til 

LMU før de skal sende sin rapport til universitetsstyret1.  

 

                                                           
1
 AMU vedtok 25.02.2004 at LMU kan bruke LAMU som underutvalg. 



3. LMU skal årlig rapportere om sitt arbeid til Universitetsstyret. Rapporten skal 

foreligge før budsjettbehandlingen finner sted. I den årlige rapporten skal det være 

handlingsplan som viser utvalgets forslag til tiltak. Handlingsplanen må tydelig 

klargjøre tiltak, mål og tidsramme.  

 

4. LMU skal holdes orientert om og selv kunne ta initiativ til innsamling av relevante 

data som angår studentenes samlede læringsmiljø som ligger innenfor institusjonens 

kontrollsfære. LMU skal holde seg orientert om pålegg og enkeltvedtak som 

Arbeidstilsynet treffer vedrørende studentenes læringsmiljø. 

 

5. LMU skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter 

vedrørende læringsmiljøet. Utvalget har et særlig ansvar for at UiOs klage-, avviks- og 

varslingssystem har en forsvarlig fremgangsmåte overfor studentene, herunder at 

vernet av varslere er ivaretatt på en slik måte at gjengjeldelse ikke skjer.  

 

6. LMU skal ha et spesielt ansvar for studenter med tilretteleggingsbehov og universell 

utforming ved UiO. Tilretteleggingstjenesten skal hvert studieår informere LMU om 

saker som har hatt særlig fokus.   

 

7. LMU skal være høringsinstans i saker som angår det helhetlige læringsmiljøet ved 

institusjonen. De aktuelle avdelinger skal legge til rette for at slike høringer kan finne 

sted. 

 

8. For å sikre et fullt forsvarlig læringsmiljø ved UiO, skal LMU ha en løpende dialog med 

Universitetets utdanningskomite. I spørsmål om eventuelle overlappende ansvar for 

enkeltsaker avgjøres av ansvarsfordelingen av de to utvalgene i fellesskap. 

 

9. LMU har ansvar for å sørge for at studentenes helse, sikkerhet og miljø blir ivaretatt. 

Dette skal gjøres i samarbeid med Studentsamskipnaden og institusjonen.  

 

III. Utvalgets sammensetning 

LMU ledes av en studentrepresentant og prorektor for utdanning annethvert år.  

Studentene og UiO har 5 representanter hver i utvalget. Hver sommer velges 2 

studentrepresentanter for 2 år, slik at kontinuiteten sikres. 

Fakultetene er representert ved en studiedekan. Vervet går på omgang mellom fakultetene 

og funksjonstiden er to studieår. 

Fra UiO stiller: 



- 5 studentrepresentanter 

-  Prorektor for utdanning (vara: Rektor) 

-  Studiedirektør (vara: Seksjonssjef for studieadministrative tjenester) 

-  Studiedekan (vara: Studiedekan fra etterfølgende fakultet, jf kronologisk oversikt 

over fakultetene)  

-  Plan- og utredningsunderdirektør  

-  Biblioteksdirektør Universitetsbiblioteket (UB) 

I tillegg har LMU ved UiO faste observatører: 

-  Administrerende direktør, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) 

-  Leder av Studenthelsetjenesten (SiO) 

-  Leder av Seksjon for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

-  Leder av Tilretteleggingstjenesten (STA) 

-  Leder av Det Norske Studentersamfund (DNS) 

LMU inviterer observatører med møte- og forslagsrett som bidrar til at LMU ivaretar 

nødvendige funksjoner ut fra formål, roller og oppgaver. Det bør inviteres en observatør som 

arbeider i fellesadministrasjonen med UiOs kvalitetssikringssystem.  

IV. Sekretariatfunksjon  

Prorektor for utdanning skal sørge for at sekretariatsoppgavene for LMU ivaretas på en 

effektiv og hensiktsmessig måte. LMU må gjøres kjent med sitt ansvar på 

utdanningsinstitusjonen, og ha kompetanse til å utøve dette ansvaret. Representantene skal 

bli gitt en faglig veiledning i hvordan LMU jobber.  

 

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

(SST). LMUs sekretariat fastsetter saksbehandlingsrutiner i samråd med LMUs leder. I tilfeller 

der medlemmene selv ikke kan stille innkalles vara. Sekretariatet innkaller vararepresentant. 

V. Arbeidsmåte 

 LMU skal ha minst 6 årlige møter, og alle møter skal legges innenfor studentenes studieår.  

Alle fakulteter burde besøkes i løpet av en toårig syklus.  



Det skal etableres et arbeidsutvalg (AU) i tilknytning til LMU bestående av leder av LMU, 

sekretær, en ansatt- og en studentrepresentant som forbereder saker før møte og 

oppfølging i etterkant av møtene.  

LMU er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er på møtet. Ved stemmelikhet får 

lederen dobbel stemme. Der medlemmer i utvalget anses som inhabile og ved 

konfidensialitet gjelder vanlige regler. 

VI. Endring av mandat 

Endring i LMUs mandat vedtas av UiOs styre.  


