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Tema for dagen
• Vårt oppdrag
• Om læringsmiljø, begrepsforståelse
• Formelt om LMU
• Fusjon
• Handlingsplanarbeid



Universell sitt nasjonale oppdrag
Hovedmål
Styrke utdanningsinstitusjonenes 
læringsmiljøutvalg (LMU) :

• Hensiktsmessige arbeidsoppgaver 
• Gjennomslagskraft 
• Riktig plassering i institusjonene

Strategi:
• Dokumentere og synliggjøre
• Utrede og formidle
• Tilby verktøy og nettverk
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Hva er læringsmiljø?
Innspill?

Totaliteten av fysiske forhold, planer, lærestoff, 
læremidler, organisering av undervisningen, 
arbeidsformer, vurderingsformer, sosiale relasjoner og 
holdninger til læring – altså alle faktorer som kan påvirke 
studentenes læring.

- Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2005). Skolen som læringsarena. Selvoppfatning, 
motivasjon og læring. Oslo, Universitetsforlaget.
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Begrepsforståelse
• Fysisk læringsmiljø

Bygninger og omgivelser – universell utforming

• Psykososialt læringsmiljø
De mellommenneskelige forhold: Trivsel og samhandling

• Organisatorisk læringsmiljø
System for tilbakemelding og medvirkning - kvalitetssystem

• Digitalt læringsmiljø
Grensegangen mellom læringsprosesser, pedagogikk og teknologi

• Pedagogisk læringsmiljø
Form, innhold og rammer for den pedagogiske aktiviteten
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Formelt: UH-loven
§ 4-3.Læringsmiljø
• (1) Styret har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø. 

Styret skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, legge 
forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre 
studentvelferden på lærestedet

• (2) Styret har ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen, 
herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut 
fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet 
og velferd.

• Ingen forskrifter til denne delen av § 4-3 
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Rammekrav til LMU: UHL § 4-3

• Bidra til gjennomføring lovens krav i punkt 1 og 2
• Delta i planlegging av læringsmiljøtiltak 
• Følge utviklingen studentens sikkerhet og velferd
• Skal holdes orientert om klager – kan gi uttalelser om dette
• Gjøres kjent med pålegg og enkeltvedtak fra Arbeidstilsynet
• Rapportere direkte til styret 
• Årlig rapportere om institusjonens arbeid med læringsmiljø
• Arbeidet skal forankres i kvalitetssystem
• Andre oppgaver som styret pålegger
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Forventninger fra KD
• Det skal være ett LMU etter sammenslåing
• Flercampusinstitusjoner kan ha behov for lokale underutvalg, 

men et overordnet LMU skal ha dialog med styret og ivareta 
ansvaret gitt etter UHL § 4-3

• KD forventer et aktivt LMU
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Plassering i organisasjonen
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Status, LMUs organisering ved HVL
• Sekretariatsfunksjon?

• Arbeidsutvalg?

• Underutvalg?

• Kvalitetssystem?
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Fusjonserfaringer fra andre steder
• Fusjonerende LMU har hatt ulike forventninger og oppfatning 

om ansvar og rolle
• «Lokale» LMU fortsetter å eksistere
• Manglende koordinering mellom sentralt LMU og lokale 

underutvalg
• Geografiske avstander gjør LMU-arbeidet utfordrende
• LMU ligger nede etter fusjon – prioriteres ikke
• Studentrepresentasjon er utfordrende: Ulik opplæring og ulik 

honorering for deltakelse
• Manglende ressurser til sekretariat: Forsterkes etter fusjon
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Dilemma: Rolleforståelse
• Pådriverrolle

• Operativt ansvar - delta i planlegging
• Aktiviteter i regi av LMU
• Holde seg orientert – initiativ og eierskap til 

undersøkelser
• Proaktivt – hvor er forbedringspotensialet?

• Kontrollfunksjon – følge utvikling
• Rapportering
• Kvalitetssikring 

• Observatør – pålegg, klager, evalueringer
• Uttalelser
• I eller utenfor sløyfa
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gjennomslagskraft?



Dilemma - valg
• Hvor er studentenes gjennomslagskraft: 

- i Studentdemokratiet, i LMU eller begge steder?

• Utvalg vs. linjeledelse
- Løses alle oppgaver i linja eller i andre utvalg og arenaer? 

• Sammensetning
- Ledelsesforankring
- Underutvalg

• Rolle, funksjon og kvalitetssikring: 
- Hva er et aktivt LMU?

• Sekretariatsfunksjon
- Sørger for et velfungerende LMU
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Våre anbefalinger
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Suksessfaktorer
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Modell for systematisk arbeid med læringsmiljø

• Handlingsplan-tiltak 
• Ressurser 
• Opplæring 
• Informere

• Læringsmiljøunders.
• Avviksrapportering
• Meldinger LMU
• Klagesaker
• Påpekninger 

• Mål og politikk
• Rammebetingelser
• Identifisere og        

kartlegge utfordringer     
• Lage handlingsplan

• Tiltak for forbedring
• Justering mål eller 

rammer
• Nye rutiner - praksis
• Råd og uttalelser 
• Årsrapport

Evaluere -
forbedre Planlegge

GjennomføreFølge opp
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Våre anbefalinger
• Mandat:

• Pådriver og premissleverandør
• Handlingsplaner
• Dialogmøter ved fakulteter/campus
• Kunnskap gjennom kartlegging av status og utfordringer

• Sammensetning:
• Formell og uformell maktbalanse
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Våre anbefalinger II
• Sekretariatfunksjon

• Organisert mot ledelse
• Reell stillingsprosent med hensyn til oppgaver

• Organisering
• Sentralt AU
• Lokale utvalg/kontaktpunkter – fokus på studiestedene
• Dialogmøter

• Kvalitetssikring
• LMU inn i kvalitetssikringssystemet: Rolle, funksjon og plass i sløyfa
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Handlingsplan

LMU deltar i arbeidet med handlingsplan for: Antall (32 totalt) Prosent

Handlingsplan for tilrettelegging for studenter med nedsatt 
funksjonsevne

18 56 %

Handlingsplan for institusjonens arbeid med Læringsmiljø 16 50 %

LMUs Handlingsplan 26 81 %
Handlingsplan for mangfold 4 13 %
Handlingsplan for Universell utforming 17 53 %

Handlingsplan for Likestilling 5 16 %
Internasjonal handlingsplan 1 3 %
Andre 5 16 %

21

Universell (2016). Kartlegging av arbeid i læringsmiljøutvalg (LMU) i høyere utdanning 2014 - 2015



Handlingsplan - krav
• Fra tildelingsbrevene, bl.a. i 2011:

Institusjonene skal ha utarbeidet handlingsplaner for godt 
læringsmiljø for studenter med funksjonsnedsettelser. 
Institusjonenes planer skal blant annet ha tiltak som er 
knyttet til et universelt utformet læringsmiljø.

• Kravet gjelder fortsatt. 
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Handlingsplan - muligheter
• Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 

(VID)
• Handlingsplan for inkluderande læringsmiljø (HiVolda)
• Handlingsplan for Universell utforming og tilrettelegging 

(NMBU)

• Handlingsplan for LMU (INN, OsloMet) – dette er noe 
annet.
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Planleggingsfasen
• Forankre arbeidet
• Innhent kunnskap
• Beskriv utfordringer
• Sett overordnet mål for arbeidet
• Bygg et team for planarbeidet
• Involver studenter og berørte parter
• Reflekter og vurder
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Designmetodikk
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Utvikling

Medvirkning

Utprøving

Evaluering



Nye (og gamle) tiltak blir til
• Bearbeiding og analyse av innsikt
• Kartlegg tjenester og brukeropplevelser
• Bruk erfaring fra andre
• Bruk nettverk aktivt
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Sjekkliste for innholdet
ü Ideene i planen bygger på et grunnlagsarbeid
ü Designmodellen er benyttet for opprettelse av tilbud og 

tjenester
ü Tiltak er forankret i organisasjonen
ü Studentmedvirkning er sikret
ü Bærekraft er sikret gjennom eierskap og ressurser
ü Politikk, prinsipper, retningslinjer og strategiske 

satsninger er tatt inn
ü Handlingsplanen gjenspeiler behovet for endring eller 

forsterkning
ü Tiltak er evaluert før de settes inn i planen
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Arbeidsmetodikk
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•Bygg kunnskap om inkludering, mangfold universell utforming og tilrettelegging.
•Analyser organisasjonens og studentenes behov , også i lys av samfunnsutviklingen

Kunnskap 
og 

analyse

•Form bærekraftig politikk og metodikk 
•Velg ut overordnet visjon og strategier

•Forankring av arbeidet på institusjonelt nivå
Politikk

•Klargjør roller og ansvar internt i organisasjonen
•Sektoransvar: Tjenester skal inkludere alle der hvor de tilbys studentene

•Synliggjør genralist- og spesialistkompetanse
Roller og ansvar

• Utform sentral  og lokal handlingsplan for inkludering, universell utforming og 
tilrettelegging

• Utforming av detaljerte retningslinjer innen ulike arbeidsområder og tema
Planlegging

• Sytematisk tilnærming til inkludering, universell utforming og tilrettelegging sikrer 
bærekraft og endringsvilje

• Etabler systemer for tilbakemelding, saksbehandling, veiledning og utvikling. 
Kvalitetssikring

• Etabler kultur for å dele gode løsninger, og proaktivt arbeid fremfor brannslukking

• Inviter bredt til diskusjon, videre utvikling

• Sørg for medvirkning, også eksternt 

Dele og utvikle ny  
kunnskap
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Om Universell 
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