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Sammendrag 

I 2018 kom det totalt inn 261 saker til Si fra-systemet for studenter. Det er en 18% prosent økning 

fra året før. Av disse sakene ble 222 læringsmiljøsaker behandlet av fakultetenes Si fra-mottak: 27 

som varsel, 174 som klager og 21 som positive tilbakemeldinger. I alt ble 30 saker videresendt til 

Eiendomavdelingen for oppfølging.  

 

Utover klager på bygningsmessige forhold har det primært vært undervisning og medstudenters 

eller ansattes adferd studentene sier i fra om. Det ble i 2018 avdekket kritikkverdige forhold i to 

varslingssaker gjeldende grovt forstyrrende adferd. Alle sakene har blitt fulgt opp etter felles 

rutiner for si fra-systemet. Det er ikke meldt om systemfeil.  

 
Bakgrunn 
Læringsmiljøutvalget skal i henhold til Universitets- og høyskolelovens (UH-loven) § 4-3, tredje 

ledd «holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende 

læringsmiljøet». Denne rapporten er sammenstilling av fakultetene, sentrene og 

Universitetsbibliotekets rapporter om innkomne læringsmiljøsaker i 2018. Rapportene følger i 

vedlegg 1. 

«Si fra-systemet» for studenter ble etablert ved UiO i september 2013. Formålet var å gjøre det 

enklere for studenter å melde fra om forhold vedrørende læringsmiljøet som ikke fanges opp i 

evalueringer av emner og studieprogram. Systemet skal sikre et forsvarlig læringsmiljø ved god 

saksflyt, oppfølging og rapportering av innkomne saker. Rent konkret symboliseres systemets tre 

digitale innmeldingslinjer med et trafikklys: rødt lys for varsling, gult lys for klage og grønt lys for 

positive tilbakemeldinger. Det er så langt, siden oppstarten av systemet ikke meldt inn systemfeil.  

Antall innmeldte saker   
Totalt kom det inn 261 saker i 2018, fordelt på 42 saker i rød linje, 195 saker i gul linje og 24 saker i 

grønn linje.  I alt 233 saker kom via nettskjema og 19 saker kom inn muntlig eller på epost til 

fakultetenes Si fra mottak. Til sammen 9 saker som opprinnelig var meldt inn i rød varslingslinje, 

ble ved saksbehandling i mottak degradert og overført til behandling som klagesak på 
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læringsmiljøet (dvs. gul linje). Årsaken var at tematikk og alvorlighetsgrad for de 9 sakene ikke 

oppfylte kriteriene for varsling (jf UiOs varslingsdefinisjon s.12 vedlegg 1). Enkelte varslingssaker 

fra samme student eller saker fra flere studenter om samme tema, har blitt slått sammen til én sak. 

To varslingssaker innkommet i 2018 er under behandling av UiO sentralt. 

Etter at sakene er blitt sortert er det i 2018 totalt behandlet 222 saker ved 

fakultetenes Si fra-mottak. Av disse ble 27 saker behandlet som varsel om 

kritikkverdige forhold (rød linje), 174 saker behandlet som klage på læringsmiljøet 

(gul linje) og 21 saker behandlet som positive tilbakemeldinger på læringsmiljøet 

(grønn linje).  

Tabell 1: Antall saker i studentenes Si fra system behandlet som varsel, klage eller ros i 

2016, 2017, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Merk at tabellen overfor sammenligner reelle behandlede saker i de tre linjene og ikke 

totalt antall innkomne saker per linje.  

Antall behandlede varslingssaker hadde en nedgang på 10 % fra 2017, antall klagesaker har økt 

med 36 %, mens antall positive tilbakemeldinger har gått opp med 31 %.  

I 2018 kom 6 varsler, 12 klager og en positiv tilbakemeldinger via andre kanaler enn nettskjema.  

Innkomne saker fordelt på fakultet 
Det er det juridiske fakultet som har hatt størst økning av innkomne saker, da spesielt klagesaker 

med en økning med 38 saker. HF har også hatt en markant økning med 27 saker, mens SV har hatt 

en nedgang med 15 saker. 
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Tabell 2: Antall behandlede saker (i absolutte tall) for 2018 fordelt på fakultet og systemets 

tre linjer 

 

Varsling               0       5       2             9             5            2            3             1 

Klage              3      49       3           44        21            2          36            16 

Ros            2       4       1        3        3            1            6             1 

 

Tema og oppfølging 

Innholdet i varslingssakene er oftest taushetsbelagt, og blir derfor i varierende grad omtalt i 

fakultetenes rapporter. Gjentakende tematikk har vært medstudenter eller ansattes adferd. Samlet 

har to saker avdekket kritikkverdige forhold som har omhandlet grovt forstyrrende adferd fra 

studenter, hvor begge fikk forhåndsvarsel om bortvisning fra UiO, mens en av dem også fikk 

advarsel om bortvisning fra UiO. 

Varslingssakene medfører samtaler med involverte parter, undersøkelser, dokumentasjon og 

eventuelle tiltak som for eksempel konfliktløsning.  

Totalt er 8 av varslingssakene ikke konkludert per 31.12.18.  

Klagesakene har som tidligere år hatt svært varierende tematikk. Totalt har 30 av sakene blitt 

videresendt Eiendomsavdelingen for tiltak (tre varslingssaker og 27 klagesaker). Dette er en 

nedgang fra året før hvor det tilsvarende var 38 saker gjeldende drift av bygninger eller 
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uteområder. Hovedandelen av klagesakene ved Det juridiske fakultet som kom inn i begynnelsen 

av 2018 har omhandlet forhold ved gjennomføring av eksamen og særlig eksamen i Silurveien. 

Etter oppfølging av disse sakene ble det registrert en markant nedgang i saker knyttet til 

eksamensgjennomføringen. 

Klagesakene (gul linje) har hatt temaer som kan deles opp i følgende kategorier:  

 Fysiske forhold som luftkvalitet (spesielt i Helga Engs hus), temperatur, renhold, behov for 

forbedringer i undervisningsrom, misnøye med studentarealer og mangler og feil ved 

teknisk utstyr. 

 Forhold som gjelder eksamen/ eksamenslokaler i Silurveien.  

 Kritikk av faglærers undervisning, adferd eller kvalitet på veiledning, forbedringsforslag til 

undervisning og evaluering. 

 Kritikk av administrasjon: svartid, dårlig informasjon og manglende bruk av engelsk. 

 Tilrettelegging, pensum på lydbøker, informasjon til dyslektikere. 

 Sosialt miljø, flere studentarrangement på engelsk, og fremvisning av film på seminar uten 

deltakers samtykke. 

 Støy på lesesaler og andre arbeidsområder, eller bruk av lesesaler til annet formål. 

 Medstudenters adferd. 

Saker innkommet i grønn linje har i all hovedsak omhandlet ros til gode forelesere, veiledere og 

god undervisning, samt ros til lokalt prosjekt. Se for øvrig fakultetenes rapporter i vedlegg 1. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Hanna Ekeli 

Avdelingsdirektør 

Avdeling for studieadministrasjon 

 

 

 

Vedlegg: Fakultetenes Si fra-rapporter 2018 
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