
 Læringsmiljøutvalget 17. april 2018 

Prosjekt Tilrettelegging ved UiO 

Fase 2 



Bakgrunn og begrunnelse 
 

• UH-loven §4.3 punkt 5: Institusjonen skal, så langt det er mulig og 

rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte 

behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige 

krav som stilles ved det enkelte studium. 

• Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven §17: rett til individuell 

tilrettelegging i skole- og utdanningsinstitusjoner 

• Studenter og ansatte har etterspurt større fokus på 

tilretteleggingsfeltet. Det har vært et ønske om mer felles rutiner og 

praksis på tvers av fakultetene, og et behov for kompetanseheving for 

ansatte som jobber med feltet. 

• Prosjekt nedsatt i 2016 
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Prosjektets mål 

• Prosjektet har som mål å etablere bedre rammer for 

tilretteleggingsfeltet ved UiO, både for studenter og ansatte.   

• Det skal være enkelt for studentene å finne den informasjonen 

de trenger, og at de opplever at UiO har tydelige regler og 

prosedyrer for behandling av søknader om tilrettelegging.  

• UiO skal så langt det er rimelig tilby tilrettelegging uten at de 

faglige kravene senkes.  

• Det skal være en klar ansvarsfordeling mellom Avdeling for 

fagstøtte og fakultetene.  

• Ansatte skal bli bedre rustet til å følge opp studenter med 

tilretteleggingsbehov  
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• Fase 1 (avsluttet V17): Gjøre en kartlegging av 

tilretteleggingsfeltet ved UiO, og på bakgrunn av denne foreslå 

tiltak for videre arbeid. Målet er at UiOs enheter har felles 

rutiner/praksis som sikrer enhetlig behandling av 

tilretteleggingssaker, og et system for kompetanseheving av 

ansatte. Informasjon skal være tydelig og tilgjengelig for 

studenter og ansatte 

 

• Fase 2 (H17-V18): jobbe videre med prioriterte tiltak fra fase 1 
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Leveranser og avgrensning 

Viktigste leveranser fase 2: 

• Forbedring av nettsider for studenter og ansatte  

• Etablere tydeligere felles rutiner og praksis   

• Kompetanseheving av ansatte i form av en portefølje av temamøter   

• Se på effektivisering av arbeidsprosessene innad på UiO for 

mentorordningen som finansieres av NAV  

• Gjøre søknadsprosessen for tilrettelegging digital både for studenter og 

ansatte  

• Fokus på tilrettelegging i UiOs planer  

 

Avgrensning: 

• Prosjektet tar for seg de administrative rutinene knyttet til tilrettelegging (ikke 

innhold i undervisning og vurdering), og vil ikke ta for seg utfordringer knyttet 

til UiOs bygningsmasse 
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Organisering og ansvar 

Styringsgruppe fase 2: 

Hanna Ekeli (prosjekteier) 

Julianne Krohn-Hansen 

Camilla Haugland  

Prosjektgruppe: 
Henriette Kleivane 

(leder),  

Kirsten Brauti, 

Anne Grete Grude,  

Cecilia Hoel,  

Marte Rognstad 

 Interessenter:  

Fakulteter og 
enheter 

Studentene 

Studentombudet 

Referansegrupper: 

Relevante 
administrative 

nettverk 
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Status april 18 

• Nettsider 

• Felles rutiner og praksis for behandling av tilretteleggingssøknader 

• «Kokebok» på nett for ansatte 

• Temamøter for ansatte  

• Mentorordningen (via NAV) på UiO 

• Elektronisk søknadsskjema for tilrettelegging 

• Tilrettelegging i UiOs planer 

• Raske tiltak:  
– Ett kontaktpunkt for tilrettelegging ved fakultetene 

– Oppdatering av søknadsskjema for tilrettelegging til eksamen 
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Andre funn 

• Behov for å se på arkiveringsrutiner 

• Samarbeid med Silurveien 

• Robotisering 
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