1 av 4
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Dato

Referanse

09.05.17

17/1353

Møtereferat
Til stede:

Lars Bjørnar Vist, Gunnar, Bendheim, Tove Havnegjerde, Jørn Wroldsen, Anne K. Simonsen,
Marianne Vinje, Stig Martin Liavåg, Lars Føleide, Espen Munkvik, Ingebjørg Dahl, Jorunn Alstad,
Bente Alm, Kari Solfrid Lauritzen, Kjersti Møller, Marianne Karlsen, Alida Midtbøe

Forfall:

Berit Kjeldstad, Hallstein Hemmer, Lindis Burheim, Bjørnar Belsvik, Ole Jacob Oosterhof,
Anders Martinsen, Jone N.Knoph, Anne Elisabeth Holthe, Nirjua Sivakumar, Bjørg N. Frost

Kopi til:

Avdeling for utdanningskvalitet, Avdeling for studenttjenester, Studenttinget, uLMU Gjøvik,
uLMU Ålesund

Gjelder:

Møte i Læringsmiljøutvalget (LMU)

Møtetid:

05.05.17

Møtested: HHiT M43

KM

Signatur:

Signatur:

16/17

Avvikssystemet ved NTNU
Se vedlagt presentasjon v/rådgiver Cecilie Baar og seniorrådgiver Kjerstin Tobiassen
https://innsida.ntnu.no/avvik
Innspill fra diskusjon i LMU til utviklere/eiere av avvikssystemet:







Det er positivt med en nettsideportal som meldingskanal for ulike avvik, men LMU ser enkelte
forbedringspunkter
Avvikssystemet bør sees i et bredere perspektiv enn som enn «sikkerhetsventil» til
kvalitetssikringssystemet for utdanning. Særlig NTNU i Ålesund har gode erfaringer med sitt
tidligere system «Gi tilbakemelding» og ønsker at en mulig videreføring av denne tilnærmingen
drøftes på ledernivå (Avdeling for utdanningskvalitet) og vil ta initiativ til dette. Å samle alle
tilbakemeldinger på en slik måte (risk management) forenkler oppfølging, gir et bedre
oversiktsbilde, og er ikke til hinder for at sakene løses i linja og på lavest mulig nivå.
Studenter etterlyser sporbarhet, dvs hvilken oppfølging er gjort av innmeldte avvik. De leser
hverken årsrapporter eller referanserapporter, selv om de er lett tilgjengelige. Det bør derfor
informeres bedre om «lukking av sløyfer».
Språket kan virke fremmedgjørende og avskrekkende for studentene, terskel for å oppnå
personlig kontakt bør gjøres lavere. Dersom en student ønsker å melde fra om
mobbing/trakassering føres vedkommende rett til en varslingsside for ansatte. Kanskje burde
studenter som melder fra om slike opplevelser heller få tilbud om møte med en studieveileder
eller annen rådgivertjeneste?

Postadresse

Org.nr. 974 767 880

Besøksadresse
Høgskoleringen 1

7491 Trondheim

postmottak@ntnu.no

Hovedbygningen

Norway

www.ntnu.no

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Telefon
+47 73595000

Saksbehandler
seniorrådgiver Kjersti
Møller
kjersti.moller@ntnu.n
o
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Avvikssystemet gjenspeiler ikke NTNUs definisjon av læringsmiljø, dette fører blant annet til at
avvik knyttet til fysisk læringsmiljø blir avvist og henvist til e-vaktmester. Det er viktig innmeldte
avvik knyttet til e-vaktmester (fysisk læringsmiljø) fanges opp sentralt dersom avvikene som
meldes inn er gjentagende
Avviksmeldinger innebærer ofte negative konnotasjoner, og det er også viktig å ikke glemme at
studenter stort sett har en god studiehverdag
LMU tar innmeldte avvik for første tertial 2017 til etterretning

Lavterskeltilbud til studenter ved NTNU
Se vedlagt presentasjon av avdelingsleder Marianne Karlsen v/SiT Råd
Innspill fra diskusjonen:
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LMU berømmer det store og brede kurstilbudet som tilbys i regi av SiT Råd. Kursene fremstår
som relevante og aktuelle, men kunne kanskje ha vært oppskalert i volum (ressursspørsmål)
Helsesøstertilbudet synes å være spesielt godt og velegnet, og tilbudene er mer synlige nå enn
tidligere
Det er viktig at det jobbes aktivt med å påse at det ikke blir store forskjeller mellom de ulike
campusene, studenter i Gjøvik og Ålesund må få et likeverdig tilbud
Overgang fra hjem til studier er særdeles utfordrende for mange ferske studenter. De skal lære
seg å bo, forholde seg til egen økonomi, skaffe nye venner, forholde seg til en ny plass o.lign.
Summen av disse belastningene gjør overgangen utfordrende for mange, og kan for enkelte
resultere i frafall. Dette må fortsatt vies ekstra oppmerksomhet, for eksempel i form av tiltak
som sørger for at studenter integreres godt i undervisningen, at læringsareal tilrettelegges
spesielt for sosial interaksjon (spesielt utfordrende i store undervisningssaler), og at
underviseren blir særlig oppmerksom på viktigheten av et godt psykososialt læringsmiljø i tidlig
fase av studiene. NV-fakultetet synes ha gjennomført gode tiltak knyttet til dette, hvor blant
annet linjeforeningene har jevnlige møter med prodekan for utdanning for å diskutere denne
type problemstillinger
Mange av tiltakene som beskrives i presentasjonen fra SiT Råd er tiltak som settes inn når en
situasjon oppstår, men det er også viktig å ha en proaktiv holdning og koble på fagmiljøet
systematisk i arbeidet
Ved UiA er det gjennomført en kartlegging knyttet til høyere utdanning og mobbing som kan
tyde på at for noen studenter er mobbing et alvorlig problem. Det blir viktig å påse at den nye
SHOT-undersøkelsen som skal gjennomføres i 2018 avdekker forhold knyttet til dette, og LMU
håper å bli involvert når det gjelder validering av spørsmål og vil bidra til at svarprosenten blir
høy, snarere enn å foreta en egen kartlegging i denne sammenhengen

Fysisk læringsmiljø ved NTNU i Ålesund
Innledning ved uLMU-Ålesund. Se vedlagt referat fra uLMU-Ålesund (sak 15 og 16) og innspill fra SPÅlesund. I hovedsak dreier det seg om to forhold – bruk av gymsal til undervisning, hvilket medfører
redusert velferdstilbud for studentene på ubestemt tid, samt at gymsalen ikke anses å være egnet som
undervisningslokale.
Vedtak
LMU registrerer med bekymring at det er gitt flere og varierende tilbakemeldinger om det fysiske
læringsmiljøet ved NTNU i Ålesund, og det synes som om kommunikasjonen mellom partene kan bedres.
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LMU ber Eiendomsavdelingen ta et snarlig initiativ til en møte mellom uLMU-Ålesund,
Eiendomsavdelingen og viserektor i Ålesund for å drøfte saken og komme frem til en løsning.
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Lignende forhold knyttet til manglende tilgang til treningsfasiliteter ved NTNU i Gjøvik ble også meldt inn i
møtet fra uLMU-Gjøvik, og LMU ber Eiendomsavdelingen ta initiativ til dialog med partene også ved
NTNU i Gjøvik.
Høring – NSO
Se vedlagt rapport og høringsinvitasjon til rapporten «Ønske om innspill til utredning av lovverket for
studenters læringsmiljø».
Innspill fra diskusjonen:
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Pga for kort høringsfrist gis det utvidet tid til å gi tilbakemeldinger direkte til
læringsmiljøansvarlig i løpet av tirsdag 09.05. Disse sendes direkte til ham på e-post
laringsmiljo@studenttinget.no
LMU er delt i sine tilbakemeldinger. Alle er enige i at uhl § 4.3 slik dagens ordlyd fremstår ikke
anses å være dekkende for dagens definisjon av læringsmiljø for studenter. Rapporten
inneholder også mange gode og prisverdige tiltak, det er imidlertid delte meninger om hvorvidt
man skal benytte en meget detaljert lovregulering som virkemiddel for å sikre studentene et
forsvarlig og godt læringsmiljø (spesielt når det gjelder organisering av arbeidet). Styrets ansvar
er ufravikelig, men bør det da ikke være styret selv som skal ta ansvar for hvordan man ønsker å
utøve og forsterke dette ansvaret? Det vil være ulike måter å organisere læringsmiljøarbeidet på,
alt etter som man er en liten høgskole eller et stort universitet spredt over flere campus. I
offentlig sektor for øvrig går man bort fra detaljstyring i form av lov og forskrift, uten at dette
medfører at ansvaret blir mindre. På den annen side gir lovverket slik det fremstår i dag såpass
stort tolkningsrom at det er ønskelig med et eget læringsmiljøkapittel som del av loven, og som
inneholder detaljerte reguleringer og presiseringer. Dette vil bidra til å løfte fokus på
læringsmiljø i alle sine dimensjoner og minske faren for at ikke alle institusjoner er sitt ansvar
bevisst.

Forslag til endring av lovhjemmel om læringsmiljø v/læringsmiljøansvarlig Lars Bjørnar Vist
Saken utgikk.
Status fra lokale underutvalg
uLMU-Ålesund
Det vises til vedlagt referat av 09.04.17 uLMU (Ålesund).
Det rapporteres om uavklarte forhold knyttet til ventilasjonsanlegg ved NTNU i Ålesund, og
Eiendomsavdelingen vil påse at deres kontaktperson i Ålesund tar kontakt med uLMU-Ålesund for å få
hjelp til å finne de riktige informasjonskanalene slik at studentene i Ålesund kan informeres.
uLMU-Ålesund synes fremdeles det er en rekke forhold som er uavklart når det gjelder avvikssystemet og
vil ta initiativ til å drøfte dette med leder for Avdeling for utdanningskvalitet.
uLMU-Gjøvik
Det vises til vedlagt referat av 05.04.17 uLMU (Gjøvik)
Study Trondheim er et kommunalt initiativ i regi av Trondheim kommune, men det jobbes også etter
lignende modeller i Gjøvik. Kommunen har utarbeidet en egen studentmelding og har etablert et eget
møtepunkt.
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Eventuelt
Møtet 2. juni utgår pga stort studentfrafall (eksamen). Det minnes om mandat til LMU som regulerer
hvordan oppnevning og bruk av vara skal foregå. Det må rapporteres fortløpende til sekretær for LMU
dersom det gjøres endringer i sammensetning av LMU/uLMU.

Avvikssystem for studenter – utdanningskvalitet og læringsmiljø

Bakgrunn
 Har vært åpent for studenter på NTNU siden 24.10.2013
 Avvikssystemet er et supplement til kvalitetssikringssystemet
dersom emneevaluering ikke blir gjennomført eller fulgt opp. Saker
skal først meldes gjennom vanlige kanaler
Avvik i kvalitetssikringssystemet
 Sentral mottaksenhet (avd. studenttjenester) fordeler saker til
studiekvalitetskontakt ved fakultet som har ansvar for oppfølging
 Sentral mottaksenhet leverer tertialrapporter til LMU

 Samleside for avvik med ulike system for håndtering av ulike avvik

Antall saker meldt inn i avvikssystem
2014

2015

2016

Utdanningskvalitet

18

17

31

11

Fysisk Læringsmiljø

27

38

14

6

Psykososialt LM

2

2

2

0

Forbedringsforslag

10

1

1

0

Totalt antall saker

57

58

48

17

Klassifisering

2017- 1. ter

Antall saker meldt og avvist i avvikssystem

2014

Klassifisering

2015

2016

2017 -1. tertial

Meldt

Avvist

Meldt

Avvist

Meldt

Avvist

Meldt

Avvist

Utdanningskvalitet

18

6

17

2

31

13

11

1

Fysisk Læringsmiljø

27

17

38

25

14

10

6

2

Psykososialt LM

2

0

2

0

2

0

0

0

Forbedringsforslag

10

2

1

0

1

0

0

0

Totalt antall saker

57

26

58

27

48

23

17

3

Utvikling av avvikssystem
 Behov og ønsker for et avvikssystem
 Terskel for å melde
 Total oversikt over tilbakemeldinger fra studenter

 Oppfølging og tilbakemeldinger til melder
 Opplæring av og informasjon om avvikssystem må være i
sammenheng med kvalitetssikringssystem

NTNUs
kvalitetssystem
for utdanning

NTNUs kvalitetssystem for
utdanning
• NTNUs kvalitetssystem for utdanning
beskriver mål for kvalitetsarbeidet og
definerer roller, ansvar, oppgaver og
oppfølgingsprosesser.
• Målet er å utvikle kvaliteten i utdanningen
på alle nivå; bachelor, master og ph.d., og
å sikre kvalitet i prosesser og aktiviteter
som har betydning for utdanningskvaliteten
• Kvalitetsarbeidet skal bidra til at
studentene oppnår læringsutbyttet
som er definert for emner og
studieprogram, og at NTNUs utdanning
er preget av kvalitet på høyt
internasjonalt nivå, faglig og
pedagogisk
2

Kvalitetssystemet omfatter:
Kvalitet i
portefølje
Kvalitet i
program

Kvalitet i
emner

3

– Spørreundersøkelse i alle emner minst
hvert 3. år
– 3 referansegruppemøter per semester
(oppstart, midt og mot slutten)
– Enmenansvarlig lager en emnerapport
etter hver gjennomføring av emnet
– Emnerapporter og
referansegrupperapporter legges i en
database (Doq) som er tilgjengelig for alle
studenter og ansatte ved NTNU
– Evaluering av alle studieprogram minst
hver 5. år
– Handlingsplaner for utvikling av alle
studieprogram og undervisning til alle
institutt godkjennes av dekanen hvert år
etter forslag fra hvert program og institutt
– Meld avvik - Si fra-side for studenter hvis
du opplever at det vanlige
kvalitetssikringssystemet ikke virker

Trondheim – Gjøvik – Ålesund

Hovedelement i kvalitetsystemet

April 2012
5

Roller - Emneansvarlig
• Opprette referansegruppe, kalle inn til
tre møter
• Skrive emnerapport etter gjennomført
undervisning og avsluttende eksamen
• Sørge for at
referansegrupperapportene og
sluttevaluering er tilgjengelig for
nåværende og nest kull studenter.
• Sørge for at programleder og
instituttleder får emnerapporten
• Avholde spørreundersøkelse minst
hvert 3. år
• Utvikle emnet på grunnlag av
emnerapporten

6

Roller - Studenter
• Delta i referansegrupper, skrive referansegrupperapport og gi
input til referansegruppen
• Svare på spørreundersøkelser
• Velge representanter til studieprogramråd, ledergrupper og
styrer på ulike nivå ved NTNU
• Sette seg inn i læringsmål for emner og program

Student og lærer samarbeider?
7

Roller - Referansegruppen
• Representerer studentene i tre møter med emneansvarlig
i løpet av semesteret.
• Skriver en selvstendig rapport som skal legges ved
emnerapporten
• Minst tre studenter deltar, men det bør være minst en
student for hvert program der studenter fra flere program
tar samme emne.
• I emner med få studenter kan alle studentene utgjøre
referansegruppen.
• Referansegruppen skal ha løpende dialog med emnets
øvrige studenter og representere disse på møtene med
emneansvarlig.
• Studentene skriver referansegrupperapportene.

8

Prosess for rapportering og oppfølging

*Studieprogramleder rapporterer til dekan eller til instituttleder avhengig av hvor
oppgavene knyttet til kvalitetssikring av studieprogram er delegert. Der studieprogramleder rapporter til instituttleder, kan også oppfølging gjøres av instituttleder

Database for emne- og programrapporter

Si fra-side – meld avvik

11

Mer informasjon
• Om utdanningskvalitet på NTNU:
http://www.ntnu.no/utdanningskvalitet/
• Beskrivelse av systemet på innsida:
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Kvalitetssikring+av+utdanning
• Si fra-side for avviksmelding:
https://innsida.ntnu.no/avvik
• Database for emne- og programrapporter:
https://spfarm.ntnu.no/system/doq/default.aspx
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Lavterskeltilbud til studenter ved
NTNU
av Marianne Ingeborg Karlsen
avdelingsleder i Sit Råd

-

Hva sa SHOT’en om studenthelse og trivsel
Presentere Sit Råd sine tjenester
Sit Råd høsten 2016
Study Trondheim - innsatsområde Helse og mestring

Hva vet vi om studenthelse gjennom SHOT’en 2014
De fleste trives i studiebyen og finner studiene sine meningsfulle!

19 % av studentene
rapporterer alvorlige
psykiske symptomplager.
I Trondheim: 15 % på
NTNU, 23 % på Hist
Dette er selvopplevde
plager (ikke lidelser) som
angst,
nedstemthet/depressive
tanker, bekymring,
grubling, usikkerhet, lav
studiemestring, negative
tanker, stress

Ensomhet:
10 % av kvinnene og 19 % av de mannlige studentene i Trondheim
rapporterte sosial eller emosjonell ensomhet, mot hhv. 9 og 16 % på
landsbasis.
Eksamensangst: 13 % (landsbasis)
Redsel for muntlige framlegg:
16 % stor redsel, 23 % litt (landsbasis)
Egenrapportert studiemestring:
NTNU: 11 % lav, 68 % middels, 21 % høy
Hist: 13 % lav, 70 % middels, 18 % lav
Mobbing:
Fra medstudenter: Aldri 90%, sjelden 8 %, av og til 2 %, ofte 0,3
Fra ansatte: Aldri 89 %, sjelden 8 %, av og til 3 %, ofte 0,3 %
NB: På NTNU var det kun 0,1 % som svarte ofte både fra medstudenter
og ansatte, Hist hhv. 0,4 og 0,7 %

Sit Råd
-

Hjelpe studenter til å mestre studier og studentliv best mulig
Tilbud i Trondheim, Ålesund og på Gjøvik
Lavterskel og gratis

-

Mestringskurs
Samtaler, veiledning, coaching
Kurs til studenter i frivilligheten

-

Helsestasjon for seksuell helse

-

Prosjekt Lykkepromille finansiert av Helsedirektoratet

-

Nytt prosjekt «Mottak av nye studenter», finansiert av KD

Ressurser i Sit Råd
Gjøvik
To rådgivere, en i 80 % stilling, fra 1. mai en 40%
Tilbud: Samtaler, kurs og grupper
Stor pågang
I tillegg helsestasjon på campus og i regi av Gjøvik kommune

Ålesund
En rådgiver, ikke en del av Sit Råd, men tett samarbeid.
Tilbud: Samtaler og kurs
I tillegg helsesøster på campus
Trondheim
9 medarbeidere fordelt på 2,5 rådgivere, 3,3 helsesøstre, 1
avdelingsleder
Midler fra Helsedirektoratet til 1,5 rådgiver i Lykkepromilleprosjektet
I sommer: 2 studentassistenter som jobber med mottak av nye studenter

Mestringskurs

Læring (psykoedukativt), eksponering, endre tankemønstre
Teori, diskusjon og reflekson, øvelser
«Det beste var å møte andre i samme situasjon»

Kursene
•
Ta ordet kurs 1 (norsk og engelsk)
Ta ordet kurs 2
•
Sjenert?
•
Tidsplanlegging (norsk og engelsk)
•
Stressmestring (norsk og engelsk)
•
Sorg- og livsmestring
•
Selvutviklingskurs
•
Mindfulness
•
Depresjonsmestring
•
Passe sunn
•
Motivasjon og endring
•
How to cope with the Norwegian winter

Høst 2016
Det er gjennomført 32 mestringskurs fordelt på 111
kursdager.
Kurslengde varierer fra 2 kursdager til 8 kursdager på 3
timer
Mange kurs har også en veiledning i etterkant av kurset.
Totalt har 320 studenter deltatt
Mange bidrar til kurs, ca. 1,5 - 2 stillinger totalt
I tillegg har vi arrangert 1,5 timers Eksamensboost på Gløs,
Dragvoll og Prinsen kino der til sammen 317 studenter
deltok. Fire korte foredrag om søvn, stress, motivasjon,
lesetips og eksamenstips. Samarbeid med Studentprestene,
NTNU Karriere og VT.

Hvor studerer deltakerne - basert på 422 evalueringsskjemaer for
hele 2016
Totalt for hele år:

400
350
300
250
200
150
100
50
0

2013
2014
2015

2016

HiST
NTNU
DMMH
BI
NKH
Annet

2013
32
175
5

2014
105
218
8
22

12

14

2015
91
187
5
22
6
8

2016
357
10
34
2
19

Gjennomsnittstall for tilfredshet på kursene, skala fra 1 til 6 der 6 er
svært fornøyd:

Total tilfredshet
5,3

Nytteverdi
5,0

Kursledelse
5,6

5,4

5,2

5,7

5,5

5,2

5,7

Gjennomsnitt
2014

5,5

5,2

5,8

Gjennomsnitt
2013

5,4

5.0

5,6

Gjennomsnitt,
høst 2016
Gjennomsnitt,
vår 2016
Gjennomsnitt,
2015

Foreningskurs høsten 2016
Påfyll, lære nytt, dele kunnskap erfaringer, teori og øvelser

•
•
•
•
•
•
•
•

Stressmestring og tidsplanlegging
Ledelse, arbeidsmiljø og kommunikasjon
Møteledelse og møtefasilitering
Moms i frivillige organisasjoner
Regnskapskurs
Presentasjons- og debatteknikk
Smalltalk og nettverksbygging
Intervjuworkshop

I tillegg kjører vi heldags lederseminar for ledere i
studentfrivilligheten hver vår

Foreningskurs høsten 2016

• Totalt antall kurs: 23
• Totalt antall deltagere: 211
• Gj.snitt ant. delt. per kurs: 9,2

Coaching og samtaler:
15 ledere eller nøkkelpersoner benyttet samtaletilbudet vårt
høsten 2016. Noen ønsker en samtale, andre bruker oss jevnlig.
Behov: En nøytral samtalepartner, diskutere situasjoner, hjelp til
å komme videre, ta opp personlige forhold som stress,
manglende motivasjon, negative tanker osv.

Antall kurs
7
6
5
4
3
2
1
0

Kurskatalog
På bestilling

Skåre
Skåre
5,9
5,8
5,7
5,6
5,5
5,4
5,3
5,2
5,1
5
4,9

Skåre

Kursholder

Nytteverdi

Helhetlig

Helsesøster på campus

Lavterskel samtale- og veiledningstilbud
• Helsesøstre som er eksperter på å møte studenter og deres
utfordringer, og med høy veiledningskompetanse.
• Når du trenger noen å snakke med: studentene kan ta opp
det de har på hjertet; få god hjelp i forhold til tema som
ensomhet, stress, manglende mestring, negative tanker og
bekymringer, søvn. Seksuell helse, og lettere fysisk helse.
• Helsesøstre hjelper studenter med store utfordringer videre i
hjelpesystemet.
• Både drop-in og avtaler
• Ting som går på studier og karriere – viser til studieveiledere
ved NTNU
• Kontor på Dragvoll, Gløshaugen, Tunga, Øya, HHiT, BI og
DMMH

Utvikling helsesøstertilbudet Sit Trondheim
Besøk, mail og
telefoner per år:
År 2010:
År 2011:
År 2012:
År 2013:
År 2014:
År 2015:
År 2016:

131
545
707
1132
1589
1688
2020

Besøk på campuskontorene Sit Trondheim
Besøk på kontorene:
År
År
År
År
År
År
År

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

131
482
631
932
1119
1318
1661

Besøk på campuskontorene Sit Trondheim

Besøk på campuskontorene Sit Trondheim

Besøk på campuskontorene Sit Trondheim

Henvendelser
fordelt på kjønn:

Internasjonale
studenter:
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Lykkepromillen – skape en sunnere alkoholkultur i studentmiljøer.
Nulltoleranse til andre rusmidler.
Retter seg særlig mot faddere og frivilligheten.
Klippet fra nettet:
Vi tilbyr:
Lykkepromillemateriell til din organisasjon/forening
Fadderkurs og –seminarer
Workshop i ruspolicy
Kurs i den nødvendige samtalen
Hjelp om du er bekymret for ditt eller andres rusbruk
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Hva finnes av lavterskeltilbud – veiledning/samtaler og
kurs/grupper for studenter ved NTNU
Sit Råd
Sit Psykososial tjeneste
NTNU Karriere
NTNU Tilrettelegging
Studentprestene
Studieveiledere/førstelinjetjeneste ved institutt og fakultet

Studentene i Trondheim får et bedre tilbud når vi
samarbeider og kjenner hverandre og de ulike tilbudere!

Study Trondheim
Sammen skaper vi Nordens beste studieby

Innsatsområde Helse og mestring
Innsatsleder:
Ko-pilot:

Marianne Ingeborg Karlsen fra SiT Råd
Morten Carlson fra NTNU Karriere

Deltakere fra alle som driver mestringstilbud, har jobbet med
workshoper 1 – 2 ganger pr. semester siden oppstart i 2015
Hva er vi gode på, hva kan vi bli bedre på, hva mangler

Det finnes gode tilbud for å møte utfordringene studentene
rapporterer i SHOT’en
Men – savner mer i forhold til å forebygge ensomhet og sette
i gang tiltak
Fire områder:
Studentbyene
Aktiviteter på campus (f.eks. aktivitetsbord i kantina,
aktiviteter på campus)
Skape gode psykososiale læringsmiljøer
Sette i gang kurs og andre aktiviteter rettet mot ensomme
studenter

Oppfølgingssamling i juni 2016:
Hvor er vi nå:
1 Læringsmiljøet sitt ansvar: De to studentene Live og Siri fra
Industriell design har jobbet med Silja og Bjørg – og utviklet
Inspirasjonskort – der faglærere og studieprogram skal
inspireres til å legge opp velkomst og aktiviteter for å skape
samhold, bli kjent, forebygge ensomhet. Tips og triks til
organisering av undervisning og annet.
2 Aktiviteter på campus
VT tok initiativ til aktivitetsbord, og har fått med seg Sit Kafe på
det. To prøveprosjekt - på Dragvoll og Hangaren på Gløshaugen.
3 Kurs/aktiviteter/tiltak for å forebygge og «reparere» ensomhet

4 Tiltak på studentbyene

Midler fra KD: Veien videre
Sit og NTNU samarbeidet om søknad til KD – fikk innvilget 434
400 kr.
Vi har ansatt 2 prosjektmedarbeidere (studenter) som skal jobbe
fra april – oktober 2017
Hovedoppgaver:
Mottak av nye studenter
Sosiale aktiviteter på campus, som studentlounge og
aktivitetsbord i kantina
Inspirere læringsmiljø til å skape gode sosiale læringsarenaer,
gode mottak av nye studenter
Sit Råd – tar i første omgang hovedansvaret for prosessen, og
kobler fra innsatsområdet. Studentservice skal ha en aktiv rolle.

Inspirasjonskort 1
Gruppediskusjon
Benytte gruppediskusjon som undervisningsform i forelesning. Det kan være alt fra større
gruppediskusjoner til små diskusjoner der studenten diskuterer med sidemannen i tre
minutter.
Inspirasjonskort 2

Studentkurs
Fagmiljøet kan bestille kurs fra studentservice eller Sit Råd i mestring av studentlivet, som
også kan vinkles til et studium. Det kan for eksempel være et oppstarts foredrag som kan
inneholde kurs i studieteknikk og introduksjon av tilbud som eksisterer for studentene.
Inspirasjonskort 3
Bli-kjent-leker
Ha bli-kjent-leker på dagtid i løpet av den første uken i regi av linjeforening og
fakultet/institutt/program. Man kan for eksempel ha navnelek i starten av en forelesning. Er
det mange personer i forelesning, kan man gjennomføre leken i mindre grupper.

Inspirasjonskort 4
Gruppearbeid
Legg opp til gruppearbeid/oppgave som er relatert til studiet der gruppene er satt opp av
fakultetet. Del inn i grupper, legg det opp med bli-kjent-øvelser. Målet er å la studentene bli
kjent og trygge på hverandre, få en smak av studiet, og ha det fint sammen.

UTREDNING AV LOVVERKET FOR
STUDENTERS LÆRINGSMILJØ
Med forslag til endinger

Norsk studentorganisasjon (NSO)
21, april 2017
1

Som et ledd i Norsk studentorganisasjons (NSO) mål om å styrke studenters
læringsmiljø, har det vært behov for en gjennomgang av dagens lovverk. Spesielt gjelder
dette universitets- og høyskolelovens § 4-3 om læringsmiljø.
Utredningsoppdraget er fullført, og denne rapporten utgjør NSOs forslag til en revisjon av
lovverket for studenters læringsmiljø.
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DEL I INNLEDNING
1. INNLEDNING
NSO har skrevet denne utredningen med mål å kartlegge studentenes læringsmiljø, for å
så foreslå forbedringer til lovgivningen av læringsmiljøet for studenter i høyere utdanning.
1.1. NSOs forslag til lovendring
Arbeidet er en oppfølging av handlingsplanen for 2016/2017, vedtatt av landsmøtet
2016:
At studentenes læringsmiljø er blant de mest uforutsigbare elementene i
studenthverdagen er ikke godt nok. De som er ansvarlige for studenters
læringsmiljø nasjonalt og ved institusjonene må prioritere dette arbeidet. Alle
studenter skal oppleve at studiesituasjonen er trygg og fremmer god læring og
utvikling.
NSO skal:



Arbeide for å styrke lovverket rundt studenters læringsmiljø.
I samarbeid med medlemslagene, jobbe for at alle studenter skal ha
lovfestet tilgang på et studentombud.

Det er et uttalt mål for lovgivningen, styringsmaktene og institusjonene å ivareta et godt
læringsmiljø for studenter i høyere utdanning. Dette blir reflektert i flere rettskilder, samt i
de enkelte handlingsplanene til institusjonene, i tillegg til at institusjonene sine styrer skal
ivareta dette punktet. Videre er det opprettet egne læringsmiljøutvalg ved alle
institusjonene. Dette viser at læringsmiljø er prioritert. Imidlertid omfatter læringsmiljø
veldig mye og berører flere områder av studentenes hverdag.
NSO finner at dagens § 4-3 om læringsmiljø i universitets- og høyskolelovens (UHL) ikke
tilfredsstillende. Selve loven er upresis, sammenfattet med mye informasjon som
mangler utdypelser, og det foreligger ikke forskrifter til loven. Loven må endres for at
studenter skal få tilstrekkelige rettigheter for sitt læringsmiljø under sitt studie.
Loven ikke gir et fullverdig bilde av vernet som faktisk eksisterer. Det fører det til at
berørte aktører ikke har klare oppgaver. Det er fare for at den som leser loven, danner
seg et skjevt og mangelfullt bilde av hvilke plikter som faktisk stilles og hvordan loven
skal praktiseres.
Dagens uklare lovgivning kan videre lede til at det oppstår en oppfatning om at
studentens læringsmiljø er noe som kan prioriteres vekk, for eksempel på grunn av
ressursknapphet. Det er ikke tilfellet. Læringsmiljø er viktig, og institusjonene må ha
tilfredsstillende ordninger for å innfri studentenes rettigheter. Derfor må vilkårene
synliggjøres bedre, slik at loven kan få den virkningen den er ment å ha.
NSO vært i kontakt med flere aktører på tvers av utdanningssektoren, for å kartlegge om
dagens lovverk ivaretar studentenes læringsmiljø på en tilstrekkelig måte. Utfordringene
knyttet til studentens læringsmiljø har blitt et mer og mer aktuelt tema, særlig blant
5

studentene og på institusjonene. Dette tyder at det er generelt er liten tilfredshet med
dagens lovverk.
NSO har tilstrebet å oppnå enighet om hvilke verdier og hvilke rettigheter som bør følge
av et nytt lovverk, og hvordan disse rettighetene bør utformes. En av konklusjonene er at
det som best kan synliggjøre og klargjøre studentenes rettigheter er å et nytt
læringsmiljøkapitel i universitets- og høyskoleloven. Kapittelet erstatter dagens § 4-3.
Et eget læringsmiljøkapittel har både en klargjørende og en pedagogisk funksjon. En slik
klargjøring kommer igjen til å bidra til økt forståelse og interesse for læringsmiljøarbeid.
I tillegg til et læringsmiljøkapittel foreslås det en egen forskrift om læringsmiljø. En
fullstendig redegjørelse for innholdet i læringsmiljøkapittelet er å finne i del III i denne
utredningen.
1.2. Oppbygning av utredningen
For å få frem budskapet på en presis måte, har vi valgt å inndele de påfølgende delene
av dokumentet med løpende underkapitler. Delene går gjennom overordnede områder,
mens underkapitlene går nærmere inn i de enkelte problemstillingene.
I rapportens del I er det en innledning, der vi presenterer utredningen. Formålet med
denne delen er å informere om hva vi ønsker å få ut av arbeidet, samt hvordan vi velger
å gå frem for å få det til.
I rapportens del II går vi gjennom dagens lovverk. Her tolkes og diskuteres lovens
betydning. Vi har tolket hvordan de ulike vilkårene i loven blir forstått, hvordan de har en
tendens til å bli praktisert, om intensjonen med loven blir oppnådd, og om loven
anvendes likt på de ulike institusjonene.
Hvert kapittel har underkapitler. Det første underkapittel tar for seg hvem som er
ansvarlig for å ivareta studentenes læringsmiljø på institusjonene. I det påfølgende
kapittelet tolkes § 4-3 om læringsmiljø. Vi tar for oss dagens lovssituasjon.
Så tar vi for oss tilsyn og kontroll av studentens læringsmiljø, og ser på om systemene,
samt tilsynsmyndighetene, har tilstrekkelig kompetanse og handlingsrom for å gjøre
dette arbeidet. Det siste kapitlet i denne delen sammenligner studentenes
læringsmiljølovverk med arbeidstakers arbeidsmiljølovverk.
I del III fremmes det konkrete lovforslag for å forbedre dagens lovssituasjon, og det
legges frem en samlet konklusjon for hele dokumentet.
I del IV avsluttes utredningen med en oppsummering av alle forslag, endringer og
anbefalinger.
1.3. Om NSO
Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 31 ulike
studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler. Studentdemokratiene
representerer om lag 230 000 studenter.
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NSO har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, fremme
engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene samt å
representere sine medlemslag. NSO er partipolitisk uavhengig.
1.4. Formålet med utredningen
Læringsmiljø skaper gode rammebetingelser som kan ha en viktig betydning for
studentens trivsel og trygghet, samt mulighet til å gjennomføre studiet på normert tid og
med gode resultater.1
Det er undersøkelser som bekrefter sammenhengen mellom studieeffektivitet og
læringsmiljø. Dette gjelder både fysiske forhold, slik som undervisningsrom,
kantineforhold, lesesaler og organisering av undervisning og veiledningstjeneste. Sosiale
forhold er også av like viktig betydning, slik som boligforhold, fritidstilbud og sosial
nettverk.2
Denne bestemmelsen er også av betydning for studenter med særskilte behov, slik at de
får tilretteleggingen de trenger for å ta høyere utdanning på lik linje med andre studenter.
Studenter skal ha lik rett til utdanning, på tross av ulike forutsetninger.
1.5. Faglige valg for utredning
Ettersom studentene allerede i dag har noen rettigheter knyttet til læringsmiljø, har vi
først utredet hvilke rettigheter dette er. Dette innebærer hovedsakelig å tolke
universitets- og høgskolelovens § 4-3 om læringsmiljø. Her brukte vi juridisk metode for å
gjøre rede for hvilke rettigheter og hva som kan forventes av loven. I tillegg har vi avviket
fra juridisk metode, og sett på andre rapporte, samt analysert for å finne ut av hva som er
manglende med dagens lovverk. Vi mener at dette har vært den beste metoden for å
kartlegge mangler. Dette fremkommer i del II.
Del II har vi brukt som et bakgrunnskapittel for å komme med konkrete forslag i del III.
Etter en nøye vurdering foreslår vi et nytt læringsmiljøkapitel i universitets- og
høgskoleloven (UHL), der vilkårene i loven konkretiseres. I tillegg ønsker vi forskrifter.
Studenters tilværelse reguleres i UHL og vi mener læringsmiljø er relevant for
studentenes tilværelse. Derfor er UHL riktig sted et læringsmiljøkapittel.
Det er ikke hensiktsmessig å regulere læringsmiljø gjennom arbeidsmiljøloven (AML).
Det er fordi AML skal ivareta arbeidstakers rettigheter og plikter overfor en arbeidsgiver,
mens en student og utdanningsinstitusjonen det samme forholdet. I motsetning til et
arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold, foreligger det ingen lønn eller arbeidsavtale.
Studentene har ikke plikt til å utføre et arbeid for institusjonene, og institusjonene har
ikke instruksjonsmyndighet overfor studentene.
For å gjøre dette dokumentet mest mulig anvendelig, har vi valgt å oppsummere alle
forslagene helt til slutt.

1
2

jf. Ot.prp. nr. 85 (1993-94) s. 70
(Bernt, 2016, pp. 125-127)
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DEL II RETTSBILDET
2. INNHOLDET I LOVEN
I det følgende tolkes innholdet i dagens § 4-3 om læringsmiljø i universitets- og
høgskoleloven.
2.1. Lovgrunnlaget
Lovgrunnlaget for læringsmiljø er under lovparagrafen 4-3 i universitets- og
høyskolelovens (UHL). Loven lyder som følger (Stortinget, 2016):
§ 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. I utformingen av det fysiske arbeidsmiljøet skal
det, så langt det er mulig og rimelig, sørges for
at lokaler, adkomstveier, trapper mv. er dimensjonert og innredet for den virksomhet
a)
som drives.
b) at lokalene har gode lys- og lydforhold og forsvarlig inneklima og luftkvalitet.
c) at lokalene blir vedlikeholdt og er rene og ryddige.
d) at lokalene er innredet slik at uheldige fysiske belastninger for studentene unngås.
e) at virksomheten er planlagt slik at skader og ulykker forebygges.
at tekniske innretninger og utstyr er forsynt med verneinnretninger og blir vedlikeholdt
f)
slik at studentene er vernet mot skader på liv og helse.
at lokaler, adkomstveier, sanitæranlegg og tekniske innretninger er utformet på en slik
g)
måte at funksjonshemmede kan studere ved institusjonen.
h) at læringsmiljøet er innrettet for studenter av begge kjønn.
i) at læringsmiljøet er utformet etter prinsippet om universell utforming.
Departementet kan i forskrift gi utfyllende bestemmelser om krav til læringsmiljøet.
(3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at
bestemmelsene i første og annet ledd blir gjennomført. Utvalget skal delta i
planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål
som angår studentenes sikkerhet og velferd. Styret kan tillegge utvalget også andre
oppgaver. Læringsmiljøutvalget skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar
fra studenter vedrørende læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget kan gi uttalelser om disse
forholdene. Læringsmiljøutvalget skal gjøres kjent med pålegg og andre enkeltvedtak
som Arbeidstilsynet treffer. Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til styret, og skal
hvert år avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø. Studentene og
institusjonen skal ha like mange representanter hver i utvalget. Utvalget velger hvert år
leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter.
(4) Institusjonens arbeid med læringsmiljøet skal dokumenteres og inngå som en del av
institusjonens interne system for kvalitetssikring etter § 1-6.
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(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.
(6) Arbeidstilsynet fører tilsyn med at kravene i annet ledd overholdes. Arbeidsmiljøloven
kapittel 18 om tilsyn og tvangsmidler mv. gjelder tilsvarende så langt det passer.
Departementet kan gi forskrift med utfyllende bestemmelser om tilsyn og tvangsmidler
for å fremme overholdelse av denne paragraf.

Læringsmiljø berøres også av andre lovverk, men § 4-3 er den mest vesentlige
bestemmelsen.
2.2. Premisser for tolking og forståelse for bestemmelsen
En lovbestemmelse skal som regel tolkes i lys av relevante rettskilder, slik som
lovteksten, lovforarbeider, rettspraksis, praksis fra andre myndigheter, sedvane, juridisk
teori og andre reelle hensyn.
I dag finnes det ikke forskrift til bestemmelsen om læringsmiljø. Til tross for at det står,
«departementet kan gi forskrift med utfyllende bestemmelser om tilsyn og tvangsmidler
for å fremme overholdelse av denne paragraf» (Stortinget, 2016).
Desember 2016 tok NSO kontakt med Kunnskapsdepartementet (KD), og etterspurte
forskrifter til loven. Svaret vi fikk av KD var at de har bedt Universell (nærmere omtalt i
4.2.2) om å lage retningslinjer om tilrettelegging. Departementet håper på at
retningslinjene blir formidlet til sektoren i begynnelsen av 2017.
2.3. Tolking av loven

Universitets- og høyskoleloven § 4-3 er en videreføring av den gamle universitets- og
høyskoleloven av 1995 § 44, og en presisering av bestemmelsen i
privathøyskoleloven § 10 f. I forarbeidene til loven blir det blant annet beskrevet
hvordan bestemmelsen skal forstås. Det henvises til denne forståelsen under.
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3. DE ANSVARLIGE
I denne delen gjennomgås det hvem som er ansvarlig for læringsmiljøet på
institusjonene, og hva loven krever av samarbeid.
3.1. De ansvarlige for læringsmiljø på institusjonene
Under den nåværende loven er det institusjonens styre som er ansvarlig for
læringsmiljøet ved institusjonen. Det er styrets ansvar for at institusjonen drives i
overensstemmelse med de lover og forskrifter som gjelder. Det kommer frem av § 9-1 nr.
1, andre setning, for statlige institusjoner, jf. § 8-2 nr. 1 for private universiteter og
høyskoler. Der står det at alle beslutninger treffes på styrets ansvar. Det er krav om at
alle styrer og utvalg på utdanningsinstitusjonene skal ha minimum 20 prosent
studentrepresentasjon.
Gjennom sin representasjon i styret og i læringsmiljøutvalget, kan studentene kreve at
læringsmiljøansvaret blir fulgt opp.3
Under studentsamskipnadsloven § 5, første avsnitt, har utdanningsinstitusjonen
hovedansvar for studentenes læringsmiljø. Utdanningsinstitusjonens ledelse, sammen
med studentsamskipnaden, skal legge forholdene til rette for et godt studentmiljø og
arbeide for å bedre det helhetlige læringsmiljøet ved utdanningsinstitusjonen.
Forskrift nr. 828/2008 § 14 til studentsamskipnadsloven utdyper ytterligere dette
samarbeidet mellom studentsamskipnad og utdanningsinstitusjonen. Det står at
studentsamskipnad og tilknyttede utdanningsinstitusjoner skal samarbeide om
velferdstilbud og læringsmiljø, men slik at begge parter har hovedansvar for sine
områder slik de følger denne forskrift, studentsamskipnadsloven og lov om universiteter
og høyskoler.
Det er studentsamskipnaden og de tilknyttede utdanningsinstitusjonene som fastsetter
nærmere regler om ansvarsfordelingen mellom de tilknyttede utdanningsinstitusjoner og
studentsamskipnaden. I loven er det et krav om å avtale faste møter mellom ledelsene
for utdanningsinstitusjonene og studentsamskipnaden. Dette skal ivareta samarbeidet på
best mulig måte.
3.1.1. Fritak
Etter studentsamskipnadsloven § 4 første avsnitt er det krav om at institusjoner under
UHL skal være tilknyttet en studentsamskipnad, men Kunnskapsdepartementet kan, i
medhold av andre avsnitt, gi fritak fra kravet om tilknytning til en studentsamskipnad for
institusjoner som var omfattet av UHL. Før 1. august 2008, når institusjonen har andre
tilfredsstillende velferdsordninger og hensynet til studentsamskipnadsstrukturen tilsier
det.
3.2. Læringsmiljøutvalg
UHL § 4-3, tredje ledd, sier at utdanningsinstitusjonene må opprette et læringsmiljøutvalg
(LMU) som skal delta i planleggingen av læringsmiljø og sikre lovens bestemmelser om

3

ot.prp. nr. 40 (2001-2002) kap. 12 punkt 12.1.10, merknader til !44 nr. 1, s. 51

10

læringsmiljø blir holdt. Læringsmiljøutvalgene er rådgivende organer som ikke fatter
vedtak på vegne av institusjonene. Likevel skal de involveres i læringsmiljøarbeidet. Det
er viktig at læringsmiljøutvalgene har reell innflytelse.
Utvalget skal også være involvert og følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes
sikkerhet og velferd. Læringsmiljøutvalget skal holdes orientert om klager som
institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget kan gi
uttalelser om disse forholdene.
Læringsmiljøutvalget skal gjøres kjent med pålegg og andre enkeltvedtak som
Arbeidstilsynet treffer. Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til styret, og skal hvert år
avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø. Hver institusjonen skal ha like
mange ansatte som studenter representert i utvalget. Annethvert år skal leder for
utvalget være en student.
NSO gjennomførte i 2016 en undersøke for å kartlegge hvordan de ulike
læringsmiljøutvalgene fungerte, og om de oppfylte målet i loven. Læringsmiljøpolitisk
komite utarbeidet en høring som ble sendt til institusjonene. Resultatet av høringsrunden
ble brukt til å utarbeide en rapport som ble fremlagt for sentralstyret i NSO 9. desember
2016. I det følgende gjennomgås hovedfunnene i denne rapporten.
3.2.1. Rapport fra NSOs læringsmiljøpolitiske komite
Høsten 2016 tok læringsmiljøpolitisk komite (LMPK) i NSO kontakt med LMU-ene
tilknyttet studentdemokratiene med medlemskap i NSO. Målgruppen for undersøkelsen
var studentrepresentanter i LMU. Formålet var å kartlegge arbeidet, oppgavene og
rapporteringen som utvalgene gjorde i sitt arbeid med læringsmiljø.
Blant annet ble disse spørsmålene stilt:





Hvordan er sammensetningen av medlemmer i læringsmiljøutvalget?
Hvilke oppgaver har dere, og hvordan jobber dere med disse?
Hvilke saker har vært viktige for dere som studenter det siste året i
læringsmiljøutvalget?
Hvordan fungerer rapporteringen til universitets- eller høgskolestyret?

Konklusjonene fra undersøkelsen4 var at det er stor variasjon i størrelsen på
læringsmiljøutvalgene fra institusjon til institusjon. Det minste utvalget hadde ifølge
komiteen fire representanter, mens det største hadde 16. Denne størrelsesforskjellen
hadde ikke nødvendigvis en sammenheng med størrelsen på institusjonen.
Læringsmiljøutvalgene hadde gjennomsnitt åtte medlemmer.
Blant de institusjonsansatte i læringsmiljøutvalgene er det i hovedsak medlemmer med
lederroller fra samt studieansvarlige, dekaner, prorektorer for utdanning eller lignende.
Undersøkelsen viste også at det var svært ulik møtehyppighet fra institusjon til
institusjon. Noen utvalg hadde møter hver måned, mens andre møttes ved behov. Det
var ett tilfelle hvor læringsmiljøutvalget ikke hadde hatt møte på over et år. Det finnes

4
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altså tilfeller hvor institusjonen har oppnevnt et læringsmiljøutvalg, men uten at dette er
aktivt.
Når det kommer til hvilke oppgaver LMU-utvalgene utfører, kan det virke som det er stor
variasjon mellom institusjonene. Det ser ut til at saker som angår det psykososiale- og
det fysiske læringsmiljøet ofte blir behandlet lenger nede i systemet. Med andre ord er
det mange læringsmiljøsaker som blir holdt utenfor LMU.
Det levner derfor liten tvil om at det på mange institusjoner kan være saker som LMU
burde behandlet, eller bli kjent med, men som ikke kommer frem til utvalget. Det fører til
at diskusjonen og avgjørelsen blir tatt, men da uten at studentene nødvendigvis har
deltatt i beslutningen, eller at læringsmiljøutvalgets myndighet i praksis er overdratt til
andre personer eller enheter.
I lovverket gis LMU myndighet til å rapportere direkte til styret ved institusjonen. Ifølge
læringsmiljøpolitisk komite sin undersøkelse gjøres dette oftest gjennom en årlig rapport
til styret. Det er grunn til å tro at dette ikke fungerer i henhold til lovens intensjon, i og
med at undersøkelsen viser at enkelte saker fra LMU går via andre innstillende organ
eller myndighetsperson, og dermed er i strid med intensjonen i gjeldene lovverk.
Dette viser at det ikke er en felles kultur på tvers av institusjonene for arbeidet. Som
konsekvens blir det store variasjoner i hvordan LMU fungerer. Dermed varierer det også i
hvilken grad studentenes læringsmiljø blir ivaretatt av institusjonene.
Det er også andre aktører som har tilknytning eller påvirkning på arbeidet med
studenters læringsmiljø. Dette gjennomgås i påfølgende underkapittel.
3.3. Andre aktører som er ansvarlige
Nasjonal pådriver for tilgjengelighet i høyere utdanning (nå Universell) ble opprettet av
Kunnskapsdepartementet i 2003. Universell jobber for å fremme et inkluderende
læringsmiljø for studenter med funksjonsnedsettelser i høyere utdanning, og er en
pådriver for universell utforming og læringsmiljøutvalgene (fra 2009) ved norske
utdanningsinstitusjoner (Universell, 2016).
I 2012 utarbeidet Universell, sammen med TNS Gallup, en læringsmiljøundersøkelse
som ble tilbudt alle universiteter og høyskoler i Norge. Formålet var å gi institusjonene et
felles verktøy for å få tilbakemeldinger på læringsmiljøet. Det ga også grunnlag for å
sammenligne på tvers av institusjonene. Undersøkelsen ble gjennomført samme år ved
syv ulike institusjoner.
Universell hadde en intensjon om å fortsette å tilby undersøkelsen til institusjonene også
etter 2012, men fordi Studiebarometeret skulle omfatte tema som berører
læringsmiljøspørsmål, besluttet Kunnskapsdepartementet at Universell ikke skulle ta
initiativ til å gjennomføre nasjonale læringsmiljøundersøkelser i tillegg. Det er mange
institusjoner som gjennomfører egne lokale undersøkelser og evalueringer av
læringsmiljøet, men per i dag er Studiebarometeret den eneste felles, nasjonale
undersøkelsen som også omtaler læringsmiljø.
Universell utarbeidet i 2013 en kartlegging av arbeidet til læringsmiljøutvalgene på de
norske utdanningsinstitusjonene (Universell, 2014). Universell konkluderte blant annet
12

med at institusjonene og utvalgene opplever utfordringer med å se alle oppgaver og
roller klart. Dette funnet har likheter med NSO sine egne funn i 2016 i rapporten fra
læringsmiljøpolitisk komite.
Kartleggingen til Universell viste også at mens loven vektlegger fysisk læringsmiljø,
opplever læringsmiljøutvalgene ønsker å innrette sitt arbeid mot både fysiske,
psykososiale, organisatoriske og digitale forhold. Universell skriver samtidig at de ser en
positiv utvikling når det gjelder læringsmiljøutvalgenes oppgaver og roller på
institusjonen. Til tross for denne utviklingen er det grunn til å tro at LMU-ene langt ifra har
oppnådd sitt potensiale.
Universell har også utarbeidet en håndbok til læringsmiljøutvalgene som inneholder
veiledning og eksempler til arbeidet (Universell, 2014).
3.4. Oppsummering
Dette kapitlet har redegjort for hvem som er ansvarlig for læringsmiljøet på
institusjonene.
I det påfølgende kapittelet går vi gjennom innholdet i rettighetene studentene har krav
på, og hvordan loven anvendes.
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4. LÆRINGSMIJØRETTIGHETER
I dette kapittelet tolkes rettighetene i universitets- og høgskolelovens § 4-3.
Først gjennomgås definisjonen av læringsmiljø, deretter hva loven dekker av rettigheter.
Til slutt peker vi på mangler i loven.
4.1. Definisjon av begrepet
I UHL foreligger det ikke en definisjon av begrepet læringsmiljø. Imidlertid har Universell
sammenfattet en definisjon med hjelp fra pedagoger på feltet. Deres definisjon er som
følger:
«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.
Institusjonene har bare ansvar for de elementer som med rimelighet anses å være
innenfor institusjonens kontrollsfære.» 5
4.2. Hva legges i begrepet «læringsmiljø»?
I følge § 4-2 (1), omfatter læringsmiljø alle faktorer som påvirker studenten i en
studiesituasjon. Institusjonene er kun ansvarlig for de elementene av læringsmiljøet som
med rimelighet kan anses å være innenfor utdanningsinstitusjonens kontrollsfære.
Innholdet i kravet om «fullt forsvarlig» i læringsmiljø må fastsettes i lys av teknisk og
sosial utvikling i samfunnet, og arten av det aktuelle studium og studieopplegg. 6
Den språklig forståelsen tilsier at alt ved studentenes tilværelse som påvirker studentene
kan anses å berøre læringsmiljøet. Med tanke på hvordan studieløpet er bygget, betyr
det alt som berører studentenes miljø innenfor det psykiske, fysiske og teknologiske.
Imidlertid begrenes ansvaret ved å sette inn begrepet «fullt forsvarlig» i forarbeidende.
Det gis ikke ytterligere forklaringer på hva det betyr. Dermed er det uvisst hva
studentene kan kreve av institusjonen, ettersom det er institusjonene selv som må
vurdere hva de mener er «fullt forsvarlig».
Denne ordlyden gir rom til at forskjellig institusjoner kan føre forskjellig praksis. Dermed
blir graden av hva som anses som et forsvarlig læringsmiljø, avhengig av institusjonen.
Et godt læringsmiljø gjelder for alle studenter, uavhengig om de har behov for
tilpasninger.

5

(Universell, 2014)
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Imidlertid er det krav av fysisk karakter i læringsmiljøet, slik at studieplassen skal også
være fremkommelig for studenter med nedsatt funksjonsevne.
4.3. Fysiske rettigheter
UHL § 4-3 definerer noen krav som skal stilles til det fysiske arbeidsmiljø. Kravene i
bokstavene a-i er fastsatt som funksjonsbestemmelser. Dette innebærer at institusjonene
skal finne hensiktsmessige og kostnadseffektive løsninger som tilfredsstiller lovens krav.
Det kan gjøres lokale vurderinger av hva som er tilfredsstillende standarder ved det
enkelte studiested og for det enkelte studium.
§ 4-3, andre ledd, sier at institusjonene skal sikre at studentene er best mulig sikret mot
skader på liv og helse.
Når det gjelder hva som legges i de fysiske kravene, ses det hva som kan anses å være
innenfor utdanningsinstitusjonens kontrollsfære. «Fullt forsvarlig» læringsmiljø ses i
sammenheng med teknisk og sosial utvikling i samfunnet, og arten av det gjeldende
studie og oppbygning. 7
Departementet har i en sak om tilrettelegging ved eksamen nylig (2016) uttalt at det er
den enkelte utdanningsinstitusjon som har det faglige ansvaret for eksamener og prøver,
og som selv velger hvilken eksamensform som skal nyttes. 8
Det ser ut til at loven er formulert på denne måten for at institusjonen selv kan vurdere
hvordan eksamen kan legges til rette, uten at dette fører til en reduksjon av de faglige
krav som må stilles.
Dette er et fleksibelt regelverk som gir rom for at institusjonen kan ivareta enkelte
students behov for tilrettelegging i eksamenssituasjonen, og de faglige hensynene
utdanningsinstitusjonen må ivareta for å sikre like vilkår til å dokumentere kunnskaper.
Dette gir institusjonene spillerom til å praktisere loven slik de mener er best egnet for
kvalitetssikrede tilbud og tjenester med utgangspunkt i studentenes reelle behov.
De fysiske forholdene og tilpasningene er særlig viktig for studenter med nedsatt
funksjonsevne.
4.3.1. Studenter med nedsatt funksjonsevne
§ 4-3 (5) sier at:
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.
I formuleringen Institusjonen skal tilrettelegges så langt det er mulig, ligger det ikke noen
klare føringen for graden av tilrettelegging institusjonen er forpliktet til å gjennomføre.
Den språklig forståelsen av lovteksten er ikke til hinder for at det skal tilrettelegges for
studenter med særskilte behov, men det utdypes ikke på hvilken måte. Lovteksten setter

7
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heller ikke noen konkrete krav. Det betyr at lovgiveren har overlatt til institusjonene å
bestemme hva som er mulig og rimelig.
Vi har forsøkt å få et nærmere forståelse i rettspraksisen på dette området. I en e-post
fra Kunnskapsdepartementet utdypes det på følgende måte:
Høyere utdanning er et viktig virkemiddel for å sikre mennesker med nedsatt
funksjonsevne mulighet til arbeid og aktiv samfunnsdeltakelse. Departementet
understreker institusjonenes ansvar for et godt og inkluderende læringsmiljø av
høy kvalitet for alle studenter. Dette er en del av institusjonenes arbeid med
studiekvalitet. Alle universiteter og høyskoler må sikre at studenter med nedsatt
funksjonsevne får kvalitetssikrede tilbud og tjenester med utgangspunkt i
studentenes reelle behov. Lærestedene skal i tillegg ha handlingsplaner for
universell utforming og individuell tilrettelegging.
Det er handlingsplanene til den enkelte institusjonen som skal fylle tomrommet
som ikke dekkes av loven. I denne sammenheng understrekes at alle studenter
har en lovfestet rett til en utdanningsplan etter UHL § 4-2. En slik plan sikrer et
tettere og mer forpliktende forhold mellom institusjonen og den enkelte student.
Dette bidrar også til å bevisstgjøre institusjonen om sitt ansvar for å tilrettelegge
studiesituasjonen for dem som har særskilte behov.
Regelen setter klare krav om handlingsplan, men dette viser at det gis mye fleksibilitet til
institusjonene for å tilrettelegge for studentene. Dette fører ikke nødvendigvis til at
læringsmiljøet blir bedre, i og med at det ikke stilles konkrete krav.
De rettsoppfatningene som er kommet til uttrykk i institusjonenes forpliktelser, NOU-ene,
forarbeidene, samt loven, underbygger at læringsmiljø er et viktig felt som institusjonene
må prioritere. Imidlertid vanskeliggjøres dette når kravene er så vage som i dag.
Ettersom formålet med læringsmiljøparagrafen i UHL er å sikre at studenter har krav
knyttet til læringsmiljøet, bør loven tolkes utvidende.
Det er et mål å ta vare på studenters læringsmiljø. Dette blir reflektert i flere rettskilder.
Det er uheldig for de som jobber med læringsmiljø at det ikke finnes sentrale regler med
utdypelser knyttet til læringsmiljøet.
4.4. Manglene ved lovteksten
Universell sin kartlegging i 2013 viste at mens loven hovedsakelig vektlegger fysisk
læringsmiljø, opplever læringsmiljøutvalgene å innrette sitt arbeid mot både fysiske,
psykososiale, organisatoriske og digitale forhold (Universell, 2014).
4.4.1. Det psykososiale læringsmiljøet
Loven sier ikke noe eksplisitt om det psykososiale miljøet, herunder mobbing og
trakassering. Dette er en klar mangel. NSO har snakket med studenter og
studentombud, og det ha vært mediaoppslag som tilsier at studenter blir utsatt for både
trakassering og mobbing. Et godt læringsmiljø krever et godt psykososialt miljø.
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4.4.2. Det teknologiske læringsmiljøet
Vår hverdag, og særlig akademia og høyere utdanning, blir mer preget av digitale medier
og verktøy. I dag inngår ikke IKT begrepet i læringsmiljø paragrafen.
4.5. Oppsummering
I dag er rettighetene upresise, ettersom loven ikke utdyper vilkårene i loven.
For å få en en presise rettigheter, må loven ha en klar avgrensning og definisjon av
begrepet læringsmiljø, slik at de berørte aktørene får en felles forståelse for hva det
innebærer. Loven må videre gjøre det klart både hvilke konkrete krav som stilles til det
fysiske, psykososiale og teknologiske læringsmiljøet. Disse avklaringene er nødvendig
for at institusjonene skal vite hvordan de skal oppfylle formålet med loven, og for at
studentene skal vite hvilke rettigheter de har. Det er dessverre ikke tilfellet i dag.
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5. TILSYN - KONTROLLORGAN
I denne delen gjennomgår vi hvordan vi mener tilsynet av læringsmiljøet skal følges opp,
og hvilke områder som er aktuelle for forbedringer.
5.1. Tilsyn
Utdanningssektoren er gjenstand for flere former for kontroller og tilsyn. I dette kapitlet
tar vi for oss de tilsynene som vi har ansett som er mest aktuelle for studentens
læringsmiljø.
Per i dag inkluderer dette både det psykiske og fysiske læringsmiljøet, men det er uklart
hvor skillelinjen går mellom studentenes læringsmiljø og deres generelle arbeidsmiljø. Vi
har definert dette bredt, men vi har i hovedsak sett på de kontrollorganene og
tilsynsmyndighetene som har det overordnede ansvaret.
Det er aktuelt også å føre tilsyn med IKT, og særlige digitale plattformer, ettersom
studentenes hverdag preges stadig mer av behov for digitale verktøy i studiesituasjonen.
Derfor er det naturlig at høyere utdanning, og studentenes digitale læringsmiljø, omfattes
av de samme tilsynene på IKT som i andre arbeidssituasjoner.
5.1.1. Arbeidstilsynet
Loven presiserer på at det er arbeidstilsynet som skal føre tilsyn med studentenes
læringsmiljø etter bestemmelsene beskrevet i andre ledd (Kunnskapsdepartementet,
2005).
Det er Arbeidstilsynet som har ansvaret for å føre tilsyn med de forholdene som er nevnt
i UHL § 4-3 annet ledd, jf. sjette ledd. Arbeidsmiljølovens kapittel om tilsyn og
tvangsmidler gjelder tilsvarende så langt det passer. Dette betyr at Arbeidstilsynets rett til
innsyn, og til å fatte beslutninger, i praksis omfatter de samme juridiske virkemidler og
tvangsmidler som ved tilsyn med arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven.
Studentenes læringsmiljø skilles fra en arbeidstakers arbeidsmiljø på flere punkter. Der
arbeidsmiljøloven spesifiserer krav til det psykososiale arbeidsmiljøet, og stiller tydelig
krav til det fysiske arbeidsmiljøet, er UHL svært begrenset på dette punktet med tanke på
læringsmiljø.
I UHL § 4-3 (2) omfatter utformingen av læringsmiljøet hovedsakelig rene fysiske
aspekter som universell, utforming, forhindring av skade og ulykker, samt at lokalene er
dimensjonert for virksomheten som drives ved en utdanningsinstitusjon. Det settes få
tydelige krav til det psykososiale læringsmiljøet.
Fordi det ikke foreligger forskrifter for studentenes læringsmiljø, og det ikke finnes verken
lovtekst, håndbok som regulerer de psykososiale aspektene ved studentenes
arbeidsmiljø, begrenser dette arbeidstilsynets faktiske kontroll av studentenes
arbeidsmiljø til de rent fysiske aspektene. Dette til tross for at Arbeidstilsynet, i henhold til
loven, også skal føre tilsyn med det psykososiale læringsmiljøet.
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NSO var i kontakt med Arbeidstilsynet i 2016 for å finne ut hvordan Arbeidstilsynet følger
opp § 4-3 (6). Tilbakemeldingen tyder klart på at det er gjennomført få eller ingen tilsyn
som eller kontroller spesifikt går på læringsmiljø. De tilsynene som gjennomføres tar for
seg de samme aspektene som gjelder for de ansatte ved institusjonen.
Ved de tilsynene som har vært gjennomført, har studentene heller ikke vært representert.
Læringsmiljøutvalgene skal gjøres kjent med tilsyn fra Arbeidstilsynet og her er
studentene representert. Læringsmiljøutvalgene blir dermed den eneste kanalen
studentene har for å uttale seg om forholdene Arbeidstilsynet kontrollerer.
Av andre tilsynsorganer for høyere utdanning, er tilsynet som gjennomføres av Nasjonalt
organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) det mest omfattende.
5.1.2. NOKUT
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) er et faglig og uavhengig organ som
er underlagt kunnskapsdepartementet.
Tilsynet til NOKUT har som hovedformål å sikre, og bidra til å utvikle kvalitet i høyere
utdanning og fagskoleutdanning. Dette gjøres blant annet gjennom evaluering av
institusjoners arbeid med kvalitet og kvalitetssikringssystemer gjennom ulike former for
tilsyn. Det drives også kontinuerlig veiledning og evaluering av ulike deler av
institusjonens arbeid med kvalitet.
Denne delen av NOKUT sin virksomhet kan sammenlignes med Arbeidstilsynets kontroll
av studentenes læringsmiljø, selv om det er ulike tilsyn med ulike formål og metoder, og
de har forskjellige sanksjonsmuligheter. Den ytterste konsekvens av mislighold med
kvalitetsarbeidet er at institusjonsakkreditering kan trekkes tilbake.
NOKUT sine tilsyn med kvalitet gjøres gjennom en tilsynsmodell som seneste ble
revidert i februar 2017. Det har blitt ført inn i denne at institusjonens arbeid med
læringsmiljø skal bli inkludert som en del av kvalitetsarbeidet. Dette betyr i praksis at
NOKUT vil føre tilsyn med hvordan institusjonens arbeider med læringsmiljøet til
studentene med det vil ikke være et tilsyn av læringsmiljøet i seg selv. Det legges altså til
grunn at for at studenter skal oppleve høy kvalitet i utdanningen, så må institusjonens
arbeid med læringsmiljø være tilfredsstillende.
NOKUT har dermed fått et utvidet mandat som tydeliggjør deres rolle når det kommer til
studentenes læringsmiljø. Det er positivt at læringsmiljø ses i tydelig sammenheng med
institusjonenes arbeid med kvalitet i utdanningen, og at NOKUT følger opp
institusjonenes læringsmiljøarbeid.
5.2. Oppsummering

For å sikre at institusjonene følger opp sitt ansvar for læringsmiljøet, må det føres
tilsyn. § 4-3 (6) legger tilsynsansvaret på Arbeidstilsynet, men vår erfaring tilsier at
det i praksis ikke føres annet tilsyn med læringsmiljøet enn det som uansett er
omfattet av tilsynet med de ansattes arbeidsmiljø. Det må føres tilsyn, og studentene
må være representert i tilsynsarbeidet. Det er positivt at også NOKUT følger opp
institusjonenes læringsmiljøarbeid.
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6. DAGENS LÆRINGSMILJØVERN FOR STUDENTER
I læringsmiljødebatten er det vanlig å trekke frem ulikhetene mellom de rettighetene
arbeidstakere har gjennom arbeidsmiljøloven, og hvilke lovfestede rettigheter studentene
har i universitets- og høyskolelovens § 4-3 om læringsmiljø.
Arbeidsmiljøloven omtaler langt mer om arbeidstakerne sitt vern enn det universitets- og
høyskoleloven gjør om studentene sitt vern. Derfor sammenligner vi i dette kapittelet
læringsmiljøparagrafen i universitets- og høyskoleloven og arbeidsmiljøloven.
6.1. Studenter og arbeidsmiljøloven
Arbeidsmiljølovens (AML) § 1-6 sier at studenter også er berørt av lovens bestemmelser
for helse, miljø og sikkerhet (HMS) (Stortinget, 2015):
§ 1-6. Personer som ikke er arbeidstakere
(1) Følgende personer anses som arbeidstakere i forhold til lovens regler om
helse, miljø og sikkerhet når de utfører arbeid i virksomhet som går inn under
loven:
a)

elever ved institusjoner som har undervisning eller forskning som formål,

[…]
f)
personer som i opplæringsøyemed eller i forbindelse med arbeidsrettede
tiltak utplasseres i virksomheter uten å være arbeidstakere
Det er derfor ikke fastsatt egne bestemmelser om slike forhold i universitets- og
høyskoleloven.
Utover § 1-6 er det ikke andre bestemmelser i AML som direkte berører studenter.
6.2. Forskjeller fra arbeidsmiljøloven og læringsmiljølovverket
Mens arbeidsmiljøloven skal ivareta arbeidstakers rettigheter og plikter overfor en
arbeidsgiver, har ikke en student og utdanningsinstitusjonen det samme forholdet. I
motsetning til et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold, foreligger det ingen lønn eller
arbeidsavtale. Studentene har ikke plikt til å utføre et arbeid for institusjonene, og
institusjonene har ikke instruksjonsmyndighet overfor studentene.
Studentene kan ikke kreve de samme individuelle tilpasninger som en arbeidstaker har
krav på etter arbeidsmiljøloven. En student har for eksempel ikke i medhold av denne
bestemmelsen krav på egen lesesalsplass. Dette har bakgrunn i den grunnleggende
forskjellen i relasjonen mellom student og utdanningsinstitusjon på den ene siden, og
arbeidstaker og arbeidsgiver på den andre siden.9
Arbeidsmiljøloven er bygget opp rundt arbeidstaker og arbeidsgiver sine rettigheter. De
fleste bestemmelsen i arbeidsmiljøloven er ikke uten videre overførbar til studenter og
utdanningsinstitusjonene. Lovverket som spesifikt skal regulere studentenes

9

Ot.prp. nr. 40 (2001-2002) pkt. 12.1.10, merknader til § 44 nr. 2, s. 51.
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læringsmiljø, og ikke en arbeidstakers arbeidsmiljø, må derfor omtales i et lovverk som
er separat fra arbeidsmiljøloven.
6.3. Forsikring for studenter

Studenter ved offentlige institusjoner er ikke forsikret gjennom sitt studiested. De
offentlige institusjonene har heller ikke anledning til å tegne private forsikringer på
vegne av sine studenter, i og med at Staten er selvassurandør. Det innebærer at
studenter ikke er sikret økonomisk dersom de skulle bli utsatt for en ulykke på
studiestedet, utenfor undervisningsrommet.
Dersom ulykken eller skaden skjer i under undervisning eller veiledning, har
studenter yrkesskadedekning gjennom folketrygden. Dette forutsetter at studenten er
medlem av folketrygden. Men dersom dette skjer utenfor vanlig undervisning, for
eksempel mellom forelesningene, er det ikke noen forsikring som dekker skaden.
Dersom undervisningen foregår utenfor studiestedet gjelder de samme reglene,
under forutsetning at studenten deltok i undervisning på tidspunktet skaden oppsto.
I motsetning til arbeidsgivere har altså ikke institusjonen verken plikt eller rett til å
tegne forsikringer for studentene.
Norske studenter som studerer i utlandet, og er medlem av folketrygden, har de
samme rettighetene i Norge som hvis de studerte på en norsk utdanningsinstitusjon.
Det samme gjelder dersom studenten deltar på en studietur eller ekskursjon i regi av
institusjonen.
Studenter som er i praksis på en arbeidsplass er omfattet av arbeidsmiljøloven og
yrkesskadeforsikringsloven. Disse er å regne som arbeidstakere så lenge de
oppholder seg på praksisstedet.10
Lovverket må utarbeides slik at studenter får de samme rettighetene som statlige ansatte
når det gjelder yrkesskade og yrkesskadeforsikring.
6.4. Sammendrag
Arbeidsmiljøloven er utarbeidet for å ivareta arbeidstakernes rettigheter. Fordi studenter
ikke er arbeidstakere, egner den seg ikke til å ivareta studentenes læringsmiljø.
Det er likevel rom for en tettere kobling mellom institusjonenes arbeid for å fremme et
godt arbeidsmiljø, og arbeidet med å fremme et godt læringsmiljø. Det fysiske
arbeidsmiljøet, læringsmidler, tilsyn, kvalitetssikringssystemer og varslingssystemer er
ofte sammenfallende både for studenter og ansatte.
Studenter er ikke forsikret på samme måte som arbeidstakere.

10

http://www.uhr.no/documents/Rapport_forsikring.pdf
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DEL III
På bakgrunn av utredningen fra de foregående delene, fremmes det i denne delen
konkrete forslag til endringer av lovverket.

7. FORSLAG FOR Å STYRKE LOVVERKET
NSO ønsker en klarere lov, med presise definisjoner, krav og utdypelser, slik at loven er
mer forståelig for alle som berøres av den.
Videre er det et ønske at loven bidrar til ansvarliggjøring, for å sikre at læringsmiljøet blir
godt ivaretatt av alle institusjoner. Det krever blant annet at rettighetene utdypes, samt at
oppgavene og ansvaret til styret, og institusjonen tydeliggjøres.
I det følgende går vi gjennom konkrete forslag som kan skape forutsigbarhet, som sikrer
gode fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske rammer i
studiesituasjonen.
Kravene som stilles til læringsmiljøet skal være de samme, uavhengig av hvilken
institusjon studentene de går på.
7.1. Læringsmiljøkapittel
NSO ønsker at dagens § 4-3 i UHL skal utvides til å bli et læringsmiljøkapitel, hvor hver
bestemmelse i loven konkretiseres. I dagens lov er det for mange vilkår i loven som er
sammenfattet, uten at de er delt opp og diskutert hver for seg. Dette har medført
tolkningstvil.
Vi anbefaler læringsmiljøkapittelet til UHL bygges opp på tilsvarende måte som
opplæringsloven, kapittel 9 A.
Loven må være klar i sin formulering, slik at det blir mest lik praksis. Det må setter klare
krav til de ansvarlige om hvordan læringsmiljørettighetene skal ivaretas.
Vi foreslår at følgende punkter inkluderes i det nye kapitelet NSO ønsker om
læringsmiljøet:
1. Formålet med læringsmiljøet
Under dette punktet bør loven formidle lovgivers hensikt og formålet med kapittelet.
2. Definisjon av begrepet
Det finnes ikke en utdypende definisjon av begrepet læringsmiljø. Det anbefales at en
klar definisjon innføres i loven. Aspekter ved det fysiske, kvaliteten i utdanning, universell
utforming, tilrettelegging, varierte studieformer, det psykososiale og det digitale
læringsmiljøet må inkluderes.
3. Generelle krav til institusjonen
Det er per i dag institusjonene som har det overordnet ansvaret for læringsmiljøet. Det
bør forbli slik.
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I tillegg må det utarbeides flere faste sentrale rutiner som sikrer mer lik praksis mellom
institusjonene på læringsmiljø.
4. Styrets ansvar
I UHL og studentsamskipnadsloven står det at styret er ansvarlig for arbeidet med
læringsmiljø. Vi mener dette ansvaret fremdeles skal ligge hos styret.
Loven må gi institusjonene aktivitetsplikt for å fremme et godt læringsmiljø. Det må
kreves at institusjonene jobber aktivt målrettet og planmessig for å oppnå dette.
Det skal være et krav at styrene på alle institusjoner vedtar årlige handlingsplaner for
læringsmiljøet. Handlingsplanen skal være elektronisk tilgjengelig for publikum.
I handlingsplanene må det tydelig klargjøres hva som er målet med handlingsplanen,
samt mål, tiltak og tidsramme. Styret skal holdes orientert om status for de ulike målene
og tiltakene i handlingsplanen.
Læringsmiljø skal være et fast punkt på styrene sitt møte, der det skal fast (1) diskuteres,
(2) rapporteres, (3) oppfølging blir vedtatt, altså hvordan det fysiske, psykiske og
teknologiske læringsmiljøet skal være for studentene.
5. Læringsmiljøutvalgenes sin rolle
Læringsmiljøutvalget (LMU) skal ha et sentralt ansvar i å utarbeide og følge opp
institusjonens handlingsplaner for læringsmiljø.
Det må videre lovfestes en definisjon av læringsmiljøutvalgenes rolle og handlingsrom,
for eksempel deres mulighet til å fatte vedtak i læringsmiljøsaker på vegne av
institusjonen eller bevilge midler til læringsmiljøfremmende tiltak.
Loven krever at læringsmiljøutvalgene skal holdes orientert om klager som institusjonen
mottar på læringsmiljøet, det er imidlertid varierte oppfatninger om hva slags typer klager
som er å betrakte som en klage på læringsmiljøet.
Enkelte institusjoner har ikke rutiner for å orientere læringsmiljøutvalget om klager.
Derfor foreslår vi at det kreves at institusjonene har rutiner som sikrer at
læringsmiljøutvalget blir orientert om alle klager og henvendelser som institusjonen
mottar om læringsmiljø.
6. Bevisstgjøring av ansvar i andre ledd
For å ivareta et godt læringsmiljø må hele kjeden, fra underviser og helt opp til
institusjonsledelsen, være bevisstgjort og innforstått med sitt ansvar og plikt.
Samtidig må ansvaret for læringsmiljøet defineres i de situasjonene hvor studentene ikke
er på institusjonen, men for eksempel i praksis eller i feltarbeid.
7. Studenters medvirkning
Loven må presisere at studenter skal ha rett til medvirkning i alle aspekter av
læringsmiljøet, fra planlegging til beslutning og gjennomføring.
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Institusjonenes handlingsplaner for læringsmiljø skal ha bred forankring blant
studentene. Dette skal sørge for at arbeidet med læringsmiljø prioriteres på
institutt/avdeling, fakultet og ledelsesnivå.
8. Krav om samarbeid mellom arbeidsmiljøutvalg og læringsmiljøutvalg
Selv om læringsmiljø og arbeidsmiljø ikke kan eller bør reguleres i det samme lovverket,
er det rom for et samarbeid mellom lokale læringsmiljø- og arbeidsmiljøutvalget på en
utdanningsinstitusjon. Ikke minst når det gjelder fysisk arbeidsmiljø, læringsmidler, tilsyn,
kvalitetssikringssystemer og varslingssystemer, er det mye som berører både studenter
og ansatte på institusjonene.
En måte å få til et slikt samarbeid, er at institusjonen jobber med arbeidsmiljø og
læringsmiljø gjennom det samme planverket. Både læringsmiljøutvalget og
arbeidsmiljøutvalget må jobbe sammen om utformingen og oppfølgingen av disse
planene. Planene må vedtas av styret, og utvalgene må rapportere om status og
hvordan institusjonen følger opp planene.
9. Kompetanseheving
Det er behov for sentral kompetanseheving for å bevisstgjøre styrene og LMU på deres
ansvar, makt og plikt for å sikre at alle studenter har et godt læringsmiljø. Styret må være
informert om rollen sin, samt har gode rutiner for å holdes orientert om læringsmiljøet på
institusjonen.
Det bør være krav til kontinuerlig kompetanseheving i loven.
10. Det fysiske læringsmiljøet
Konkretiseres hva som kreves av institusjonen når det gjelder det fysiske miljøet. Det må
kreves at lokaler, adkomstveier, trapper mv. er dimensjonert og innredet for den
virksomhet som drives.
11. Det psykiske og psykososiale læringsmiljøet
Det må stadfestes i loven og hva studenten har krav på når det kommer til det psykiske
og psykososiale læringsmiljøet.
Arbeidet med det psykososiale læringsmiljøet skal legges til rette slik at studentenes
integritet og verdighet blir ivaretatt.
Studenters skal ikke utsettes for diskriminering, trakassering, forskjellsbehandling,
mobbing eller noen former for vold eller trusler.
12. Det teknologiske læringsmiljøet
Digitalt læringsmiljø skal inngå i kapitlet. Her skal det redegjøres for hvordan det skal tas
hensyn til læringsmiljø i digitale medier og verktøy.
13. Forsikring
Studenter må få de samme rettighetene som statlige ansatte med tanke på yrkesskade
og yrkesskadeforsikring.
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14. Studentombud
NSO mener at alle studenter i Norge skal ha lovfestet tilgang på et studentombud. Dette
har ikke samme rolle som et verneombud, og disse to rollene må ikke blandes.
Studentombudet skal være en uavhengig aktør med juridisk kompetanse, og skal selv
kunne melde inn saker til institusjonsstyrene og andre relevante myndigheter.
Studentombud kan bistå studenter i en rekke former for saker som oppstår i forbindelse
med studiesituasjonen til studentene. Som oftest er dette klagesaker, hjelp til å orientere
studentene om deres rettigheter i et bredt spektrum av saker, gi rådgivning om til hvilken
instans en sak bør fremmes eller i saker som angår ubehagelige hendelser eller avvik på
institusjonen.
15. Universell utforming
Prinsippet om universell utforming skal alltid ligge til grunn i alle tjenester og infrastruktur
i høyere utdanning. Studentene skal ha gode arbeidsplasser på institusjonen for å kunne
bedrive selvstudium. Alle studenter skal ha tilgang på nødvendige spesialrom, og teknisk
utstyr som brukes til undervisning må holde høy standard og være oppdatert.
I institusjonene sine planleggings- og anbudsprosesser skal universell utforming være et
tungtveiende kriterium. Universitets- og høgskolesektoren skal ligge i forkant og være en
aktiv pådriver i arbeidet med å gjøre Norge universelt utforma innen 2025 (BLD, 2009).
Verneombudet skal bidra med dette arbeidet.
Lovverket må konkretisere hva som legges i betegnelsen «innenfor rimelighetens
grenser» for hva som kreves av institusjonen.
16. Individuelle tilpasninger
Studenter har forskjellig forutsetninger. Derfor må lovverket må kreve at tilpasninger
gjøres for studenter med nedsatt funksjonsevne (herunder skal de med lære og
skrivevansker inkluderes), etter individuelt behov.
Institusjonene skal foreta individuelle tilpasninger for studenter på lik linje som en
arbeidstaker har krav på etter Arbeidsmiljøloven.
Når det gjelder studenter tildelt Brukerstyrt personlig assistent (BPA) må loven sikre at
de har det samme tilbudet, uavhengig av studiested og bosted.
Det skal stille nasjonale krav til grad av tilretting, og den skal være lik på tvers av
institusjonene.
17. Kontrollorgan
Loven må kreve at det finnes et selvstendig kontrollorgan som tilrettelegger for varsling
for studenter. Det må være etablert en enhet for kontroll internrevisjon. Systemet må ha
klare regler og rutiner.
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Det skal foreligge sentrale føringer på hvordan institusjoner opprette interne retningslinjer
som sikrer både rett til vern og håndteringsmekanismer dersom slike tilfeller av mobbing,
trakassering og annen utilbørlig opptreden skulle skje.
18. Rapporteringssystem og håndtering av avvik
Alle institusjoner må ha et rapporteringssystem for både det fysiske og psykososiale
læringsmiljøet. Dette skal være lett tilgjengelig på institusjonenes nettsider, og enkelt for
studenter å rapportere til.
Avviksmeldingene skal samles i et uavhengig og selvstendig organ som skal iverksette
tiltak for å imøtekomme avvikene. Dette er nødvendig for å sikre studenter som opplever
avvik får øyeblikkelig bistand og at klagen behandles på riktig sted. Dette skal bidra til at
begge parters rettigheter ivaretas i henhold til lovverket.
19. Vern mot gjengjeldelse ved varsling
Studenter skal sikres mot gjengjeldelse dersom de varsler om kritikkverdige forhold ved
institusjonen, med like rettigheter som arbeidstakere har gjennom arbeidsmiljøloven.
Dette skal garantere at studenter ikke opplever gjengjeldelse fra eksempel fra ansatte
ved institusjonen, andre studenter eller utenforstående som følge av en varsling om
kritikkverdige forhold eller opplevelser.
I dag har ikke studenter denne rettigheten, og det er avgjørende at studenter kan gi
beskjed til institusjonen uten å oppleve gjengjeldelse som følge av varslingen.
20. Tilsyn
Tilsyn av læringsmiljø bør bli betraktelig mer omfattende med tydeligere, felles rutiner.
Tydeligere retningslinjer for Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet bør fortsette å ha hovedansvaret for tilsyn med studentenes læringsmiljø,
herunder det fysiske, psykososiale og digitale.
For at Arbeidstilsynet skal kunne føre tilstrekkelig kontroll med læringsmiljø, må det
tydeligere spesifiseres hva som er gjenstand for tilsyn som utelukkende gjelder
studentenes arbeidsmiljø, deres rettigheter og representasjon og deres psykososiale
velferd på studiestedet.
Det må tydeliggjøres minstekrav til de psykososiale aspektene ved læringsmiljøet. Det
må også utarbeides en tilsynshåndsbok for læringsmiljø som spesifiserer hva som er
gjenstand for kontroll, og hvordan denne kontrollen skal utøves.
Arbeidstilsynet må få tilstrekkelig innføring om potensielle problemstillinger og avvik
tilknyttet en læresituasjon.
Studentene må også være representert når Arbeidstilsynet gjør kontroller ved høyere
utdanningsinstitusjoner, på lik linje med de ansattes verneombud. Studentene må få
verneombud på samme premisser som de ansatte.
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Det bør også vurderes om man skal lov- eller forskriftsfeste at alle tilsyn fra
Arbeidstilsynet må behandles av styret ved institusjonen, i og med at styret har det
øverste ansvaret for studentenes læringsmiljø.
Del av tilsynsarbeidet - NOKUT
NOKUT skal fortsatt evaluere institusjonens arbeid med læringsmiljø som en del av
tilsynsarbeidet med kvalitet i utdanningen.
Institusjonene må også ha en kultur som ser kvalitet og læringsmiljø i sammenheng,
eksempelvis innen internasjonalisering, IKT og universell utforming. Det er behov for at
dette tydeliggjøres fra nasjonalt hold, eksempelvis gjennom forskrifter eller modeller for
tilsyn.
21. Verneombud for studenter
Studenter må ha det samme vernet for helse, miljø, sikkerhet som arbeidstakere. For å
bidra til å sikre dette må studenter ha et verneombud, på lik linje med arbeidstakere.
Verneombudet skal delta på tilsynsrunder.
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8. FORSKRIFTER
I tillegg til et eget læringsmiljøkapittel, foreslår NSO at departementet utdyper
bestemmelsene om læringsmiljø gjennom forskrift.
Loven skal utvikle seg med resten av samfunnet. Det er klart at det blir tolkningstvil når
forskjellige aktører skal definere loven etter hva de mener er «fullt forsvarlig» eller rimelig
på deres institusjon. Loven får ikke den samme betydningen for alle, men den avhenger
av hvem som tolker den.
Universell konkluderte blant annet med at institusjonene og utvalgene opplever
utfordringer med å se alle oppgaver og roller klart (Universell, 2014).
Dermed er det behov for en forskrift som gjør disse oppgavene, rollene og innholdet i
loven klarere. Forskriftene er også viktig for veiledning og utdyping av lovverket. Selv om
det ikke vises i rettspraksis og forvaltningspraksis, er forskriftene sentrale materielle
bestemmelser om læringsmiljø.
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9. KONKLUSJON AV UTREDNING
Denne utredningen har vist at loven er for upresis, og det foreligger ikke ytterligere
forskrifter som utdyper loven. Dette fører til at læringsmiljørettighetene blir uklare og
studentene får ikke de rettighetene de har krav.
Til tross for pålegg gjennom loven, læringsmiljøutvalg for oppfølging (med lik
representasjon av studenter og ansatte) og en tilsynsmyndighet som Arbeidstilsynet, har
ikke institusjonene fulgt opp læringsmiljøarbeidet godt nok. Arbeidstilsynet har
tilsynelatende heller ikke ført tilsyn etter hjemmel i UHL § 4-3.
Dette viser tydelig at studentenes læringsmiljørettigheter er betydelig svekket i forhold til
elever i grunnskolen og arbeidstakere. Dette krever øyeblikkelig endring i juridisk
forstand, samt politisk engasjement og innsats.
Med denne utredningen er det lagt frem konkrete forslag vi mener er nødvendig, og som
kan bidra til å styrke studentenes læringsmiljø.
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DEL IV
I denne delen presenteres alle forslagene.

10.

OPPSUMMERING AV ALLE TILTAK OG KRAV

NSO ønsker en klarere lov, med presise definisjoner, krav og utdypelser, slik at loven er
mer forståelig for alle som berøres av den. Av den grunn foreslår vi som følger:
Læringsmiljøkapitel
Vi ønsker at dagens § 4-3 i UHL skal utvides til å bli et læringsmiljøkapitel, hvor hver
bestemmelse i loven konkretiseres. Det må setter klare krav til de ansvarlige om hvordan
læringsmiljørettighetene skal ivaretas.
Definisjon av begrepet
Det anbefales at en klar definisjon av begrepet læringsmiljø innføres i loven.
Generelle krav til institusjonen
Det må det utarbeides flere faste sentrale rutiner som sikrer mer lik praksis mellom
institusjonene på læringsmiljø.
Styrets ansvar
Vi mener ansvaret for læringsmiljøet fremdeles skal ligge hos styret.
Loven må gi institusjonene aktivitetsplikt for å fremme et godt læringsmiljø.
Læringsmiljøutvalgenes sin rolle
Læringsmiljøutvalget (LMU) skal ha et sentralt ansvar i å utarbeide og følge opp
institusjonens handlingsplaner for læringsmiljø.
Det må videre lovfestes en definisjon av læringsmiljøutvalgenes rolle og handlingsrom.
Læringsmiljøutvalget må bli orientert om alle henvendelser som institusjonen mottar om
læringsmiljø.
Bevisstgjøring av ansvar i andre ledd
For å ivareta et godt læringsmiljø må hele kjeden, fra underviser og helt opp til
institusjonsledelsen, være bevisstgjort og innforstått med sitt ansvar og plikt.
Studenters medvirkning
Institusjonenes handlingsplaner for læringsmiljø skal ha bred forankring blant
studentene.
Krav om samarbeid mellom arbeidsmiljøutvalg og læringsmiljøutvalg
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Institusjonene kan jobbe med arbeidsmiljø og læringsmiljø gjennom det samme
planverket. Både læringsmiljøutvalget og arbeidsmiljøutvalget må jobbe sammen om
utformingen og oppfølgingen av disse planene.
Kompetanseheving
Loven bør kreve kontinuerlig kompetanseheving for dem som jobber med læringsmiljø
på institusjonene.
Det fysiske læringsmiljøet
Det må konkretiseres hva som kreves av institusjonen når det gjelder det fysiske miljøet.
Det psykiske og psykososial læringsmiljøet
Det må stadfestes i loven og hva studenten har krav på når det kommer til det psykiske
og psykososiale læringsmiljøet.
Det teknologiske læringsmiljøet
Det må redegjøres for hvordan det skal tas hensyn til læringsmiljø i digitale medier og
verktøy.
Forsikring
Studenter skal ha de samme rettighetene som statlige ansatte med tanke på yrkesskade
og yrkesskadeforsikring.
Studentombud
NSO mener at alle studenter i Norge skal ha lovfestet tilgang på et studentombud.
Studentombudet skal være en uavhengig aktør med juridisk kompetanse, og skal selv
kunne melde inn saker til institusjonsstyrene og andre relevante myndigheter.
Universell utforming
Prinsippet om universell utforming skal alltid ligge til grunn i alle tjenester og infrastruktur
i høyere utdanning.
Lovverket må konkretisere hva som legges i betegnelsen «innenfor rimelighetens
grenser» for hva som kreves av institusjonen.
Individuelle tilpasninger
Lovverket må kreve at tilpasninger gjøres for studenter med nedsatt funksjonsevne
(herunder skal de med lære og skrivevansker inkluderes), etter individuelt behov.
Når det gjelder studenter tildelt Brukerstyrt personlig assistent (BPA) må loven sikre at
de har det samme tilbudet, uavhengig av studiested og bosted.
Kontrollorgan
Loven må kreve at det finnes et selvstendig kontrollorgan som tilrettelegger for varsling
for studenter.
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Rapporteringssystem og håndtering av avvik
Alle institusjoner må ha et rapporteringssystem for både det fysiske og psykososiale
læringsmiljøet.
Avviksmeldingene skal samles i et uavhengig og selvstendig organ som skal iverksette
tiltak for å imøtekomme avvikene.
Vern mot gjengjeldelse ved varsling
Studenter skal sikres mot gjengjeldelse dersom de varsler om kritikkverdige forhold ved
institusjonen, med like rettigheter som arbeidstakere har gjennom arbeidsmiljøloven.
Tilsyn
Tilsyn av læringsmiljø bør bli betraktelig mer omfattende med tydeligere, felles rutiner
enn hva som er tilfelle i dag. Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med læringsmiljøet, og
trenger innføring i hvordan dette skal skje. NOKUT skal fortsatt evaluere institusjonens
arbeid med læringsmiljø som en del av tilsynsarbeidet med kvalitet i utdanningen.
Verneombud for studenter
Studenter må ha det samme vernet for helse, miljø, sikkerhet som arbeidstakere. For å
bidra til å sikre dette må studenter ha et verneombud, på lik linje med arbeidstakere.
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Bruk av Gymsal i Lab-bygget ved NTNU i Ålesund
Bakgrunn:
Som følgje av ei omlegging av Bachelorprogrammet i sjukepleie vart det f.o.m. studieåret 16/17
ei auke i behovet for undervisningslokaler med kapasitet på omkring 130 studentar. I Ålesund
er det berre auditorium Fogdegården som har stor nok kapasitet. Dette auditoriumet har
sprengt kapasitet og det var ikkje mogleg å køyre undervisninga der.
Som ei nødløysing vart Gymsalen gjort om på så ein kunne køyre undervisning i lokalet. Det vart
investert i møblement og teknisk utstyr til dette. Det var sagt frå skuleleiinga, til både studentar
og tillitsvalte, at dette var ei nødløysing som skulle være inntil eit studieår.
Det har no vorte antyda at lokalet skal vidareførast som undervisninglokale, på tross av
ovennevnte. Det er nemnt kostnad ved utrustning av lokalet, samt kostnad ved leie av nytt
lokale som grunnlag.

Tidlegare bruk:
Gymsalen har vore tilgjengeleg for studentidretten, trening for tilsette, studentfrivillighet og
arrangement. Lokalet har vore fristasjon, og arealet har inngått i den generelle drifta ved
campus. Dette har vore eit særs viktig lavterskel tilod for studentar og tilsette, og har vore
benytta i stor grad. Det er i tilknytning til gymsalen gode garderobefastilitetar, med badstu.
Det har vore sett opp ein timeplan, der ulike grupper kan booke seg inn ved semesterstart og
får faste oppsette tider. Denne timeplanen har gått gjennom semestera, utanom i
eksamensperiodar, da lokalet blir nytta til eksamensgjennomføring. Det er sjølvsagt naudsynt å
halde fram med eksamensgjennomføring i lokala.

Status i dag:
I dag har studentidretten til dels fått tildelt treningstid i kommunale hallar som erstatning,
samskipnaden dekker dette. Kapasiteten her er og veldig begrensa, og tildelte tider er gjerne
før 1700 eller etter 2100, altså tider som er veldig ugunstige i ein studentkvardag. Det er og eit
moment i saka at det er utfordrande med kollektivtilbod på kveldstid, så reise til/frå trening kan
være problematisk. Det er verdt å nemne at kommunen er veldig samarbeidsvillige, og legg til
rette så godt dei kan med tilgjengelig kapasitet.

Lokaler til studentfrivillighet og arrangement har vi i dag ingen fullgod erstatning for.
Eksempelvis må revyen øve på grupperom, og alle arrangement over ein viss storleik bli lagt til
lokaler vekk frå campus.
Lokalet vart haust 2016 nytta 183 timar, og vår 2017 209 timar, til undervisning, j.f. booking i
timeedit. Dette tilsvarar om lag 3 dagar undervisning i veka, resterande 2 vekedagar og 2
helgedagar er lokala ikkje i organisert bruk.
Læringsmiljø:
Vi har fått mange tilbakemeldingar frå studentane som har hatt undervisning i lokalet. Av
konkrete problemstillingar er:
-

Temperatur er ofte veldig lav, noko som gjer at studentane må sitje påkledd med
yttertøy under forelesning.
Dårleg lyssetting, noko som gjer at det er vanskeleg å sjå kva som blir vist på
skjerm/powerpoint.
Dårleg akustikk (som følgje av at det er ein gymsal)

Ein må likevell påpeke at fleire studentar har utrykkt at dei er nøgde, og at lokala kan være godt
egna til eksempelvis arbeid med gruppeoppgåver.

Det er j.f. UH-loven §4.3. NTNU sitt ansvar at studentane har undervisningslokaler som er
dimensjonert og innreda for den virksomhet som drivast, samt at lyd, lys og temperaturforhald
er gode. NTNU skal og i samsvar med samskipnaden legge til rette for betre studentvelferd på
lærestedet.

Studiebarometeret:
Studiebarometeret 2016 viste klart at studentane ikkje er nøgde med lokala.
På spørsmål om «Hvor tilfreds er du med: - Lokaler for undervisning og øvrig
Studiearbeid” gav studentane scoren 1,3 av 5. Dette er 2,2 under landsgjennomsnittet.
Det har og gått ned med 0,8 sidan 2015, altså sidan dei byrja å bruke lokala.

Løysing:
Det vil f.o.m. studiestart haust 2017 være eit auditorium tilgjengeleg på nybygget til NMK, som
ligg på campus. Dette lokalet har 150 plassar, og er tilgjengeleg. NTNU har fått tilbod om dette
lokalet, samt å kome med innspel til utforming, sidan haust 2016. Det er forståeleg at det har
vore utfordrande å følgje opp dette gjennom fusjonsprosessen, da ansvarsområda til dei tilsette
har vore uklare, men NTNU må no på bana her.

Leie av dette lokalet vil gjere at gymsalen igjen vert tilgjengeleg til studentidrett, frivillighet og
trening for tilsette. Sit har og ytra sterke ynskjer om å nytte lokalet til gruppetimar og anna
trening for studentane. Dette vil gi studentane tilbake sitt lavterskeltilbod, samt føre til
studentaktivitet på campus utanom undervisningstid, noko vi ser på som veldig positivt.
Ein kan og ta utgangspunkt i at studentane vil få ei betre oppleving av undervisningslokala sine i
eit nytt autitorium, enn i ein gymsal frå 70-talet.
Det kan og føre til gode ringvirkningar, med å på ein naturleg måte knytte Institutt for
Helsevitenskap i Ålesund, til miljøet som held til på NMK og dermed føre til eit større og meir
naturleg grunnlag for samarbeid.
Dersom Institutt for Helsevitenskap i Ålesund ikkje har tilgjengelege midler til å leie auditorium
på NMK i dei periodane studentane ikkje er i praksis, må ein finne midlane på høgare nivå.
Det er og verdt å ta med i betraktningane at det vil kome fleire lokaler på campus ein kan nytte
til gruppearbeid/lesesal når kantina vert døgnåpen, og lokala i C4 «Fremtidens læringsareal» er
klare.

Beste helsing
Gjermund Kvernmo Langset, Stedleg leiar STi/SPÅ
Marte Øien, Leiar Studenttinget NTNU
Ida Jodanovic, Leiar Velferdstinget for Gjøvik, Ålesund og Trondheim
Elise Kaldheim, Leiar Velferdsutvalget i Ålesund
Emilie Zakariassen, Leiar NTNUi
Emil Løvstakken, Leiar Ålesund Studentidrettslag
Mari Mittet, Leiar Ålesund Studentsamfunn
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REFERAT OG SAKSLISTE
Vedlegg 1: Referat fra møte i underutvalget til LMU i Ålesund 05.02.2017
Referat og sakliste ble godkjent.
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MØTEREFERAT LMU 03.03.2017
Vedlegg 2: Referat fra møte i LMU, Trondheim 03.03.2017.
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ORGANISATORISK LÆRINGSMILJØ
uLMU i Ålesund mener at det bør finnes en enhetlig forståelse for hvordan
avvikssystemet skal fungere. Det kan se ut som at terskel for å melde avvik
varierer mye, eller at terskel for å registrere meldinger som avvik er veldig høy.
Når det gjelder informasjon om oppfølgingstiltak som angår flere enn bare melder,
bør det finnes kanal for dette.
For at systemene skal fungere etter intensjonen, bør det tilbys en enhetlig
opplæring i både kvalitet –og avvikssystem for alle tillitsvalgte ved NTNU.
Det vises for øvrig til notatet (datert 20.02.2017), som ble sendt som innspill til
Kjersti Møller i forbindelse med møtet i LMU 3. mars 2017.

Postadresse

Org.nr. 974 767 880

7491 Trondheim
Norway

postmottak@ntnu.no
www.ntnu.no

Besøksadresse
Høgskoleringen 1
Hovedbygningen

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Telefon
+47 73595000

Saksbehandler
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Kommentar: Ved Campus Ålesund tilbyr vi utdanning i maritime fag. I denne
forbindelse påpekes det i en revisjon fra Sjøfartsdirektoratet at vårt
kvalitetssystemet ikke dokumenterer avvik på lavt nok nivå.
14/17

FYSISK LÆRINGSMILJØ NTNU i ÅLESUND
Ut fra referatet fra LMU 03.03.2017, kan det se ut som at saken uLMU Ålesund
meldte inn angående luft og romkapasitet ble ansett som en sak som gjelder
avvikssystemet. Dette var ikke intensjonen med saken.
Utfordringer vi har på campus Ålesund når det gjelder romkapasitet og ventilasjon
faller under UH-lovens §4-3 (2): Styret har ansvar for…. så langt det er mulig og
rimelig, sørges for b) at lokalene har gode lys- og lydforhold og forsvarlig
inneklima og luftkvalitet. Intensjonen med saken var å løfte dette opp i LMU, slik
at vi sikrer at saken følges videre og at NTNUs styre blir holdt orientert om dette.
I tillegg til dette ser vi også nødvendigheten av at de undersøkelser som er gjort,
og konklusjoner som er eller blir tatt i denne og slike saker blir informert om til
studentene. Vi er ikke tjent med at dette kun går til de studenter som melder dette
i avvikssystemet.
Hva kan vi gjøre for å informere studentene skikkelig om dette?

15/17

Kommentar i tillegg: [Bente Alm]
Det har vært oppfølging i saken, men informasjon om dette når ikke ut til
«alle» studenter og ansatte som er berørt i størst grad. Problematikken har
vært kjent i flere år, og en hadde kanskje forventet at det ble gjort mer
konkrete tiltak tidligere. Vi vet at styret orienteres gjennom årsrapporten.
Ved campus Ålesund er ikke ventilasjonsanlegget tydeligvis dimensjonert
for så mange studenter vi nå har. Problem med ventilasjon er tatt med
årsrapport for 2014 og 2015 (HiÅ) og i årets 2016 (NTNU). Her nevnes dette
på side 3 under eksisterende læringsareal. Det er kanskje vanskelig for
styret å ta stilling til om alvorlighetsgraden av dette, slik det står skrevet i
årsrapporten for 2016. I tillegg burde det kanskje stå i avsnittet om råd og
anbefalinger til ledelsen ved NTNU. Viser forøvrig til notat sendt i epost
22.02 fra Olav Petter Sture (Driftsleder), som har etterspurt tiltak fra
huseier. Dette ser ut til å dra ut i tid, selv om de visste at
ventilasjonsanlegget hadde en dekningsgrad på 70% av det bygget var
dimensjonert for i 1999 (slik jeg forstår det ut fra notatet).
BRUK AV GYMSAL TIL UNDERVISNING
Vi vil understreke at bruk av gymsal som undervisningslokale gjelder for alle
studenter på campus Ålesund, ikke bare sykepleierstudentene. Ved fordeling av
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undervisningslokaler høst 2016 ble sykepleie tildelt gymsalen i vesentlig større
omfang enn andre studier. Det ble startet arbeid med å oppgradere gymsalen i
forhold til tekniske løsninger, men dette arbeidet var ikke ferdigstilt til studiestart.
Det var store mangler i lokalet angående lyd, IKT, lysforhold og temperatur, som
skapte stor frustrasjon hos studentene. Høsten 2016 medførte dermed store
belastninger både for studenter og ansatte. De opplevde at saken med bruk av
gymsal ikke ble tatt tilstrekkelig på alvor. Utbedringer skjedde i løpet av høsten,
men de utbedringene som ble gjort kom alt for sent.
Ytterligere utbedringer er nå gjennomført og arealet egner seg bra til undervisning
med studentaktive metoder, men dårligere som forelesningssal. For å delta med
spørsmål og diskusjon må studentene snakke i mikrofon for at alle skal høre,
mange studenter velger da å ikke delta.
Skulle lokalet falle bort som undervisningslokale, har vi ikke på campus
tilsvarende «flatt» rom med denne kapasitet. Avhengig av pedagogisk tilnærming
må uansett rammene tilpasses. Arealet bør betydelig oppgraderes for å drive
undervisning/forelesning.
Slik vi ser det, er vi avhengig av noen med beslutningsmyndighet til å ta en
avgjørelse om arealet skal omdisponeres helt, for å bli benyttet som
undervisningslokale, eller bestemme evt. hvor lenge. Vi forslår derfor at behovet
for bruk av gymsalen må kartlegges. Hvem skal gjøre dette?
En annen dimensjon er at studenter og ansatte ikke lenger har et areal for trening
og fellesaktiviteter på campus. Dette har medført at alle har et vesentlig dårligere
velferdstilbud når gymsalen blir benyttet som undervisningslokale. Vi mener disse
sakene bør behandles som to separate saker.
Kommentar: [Bente Alm]
Som skrevet i referatet ønsker vi at noen ansvarliggjøres i forhold til å gi
svar på de spørsmål som stilles i referatet.

Møteprotokoll

Læringsmiljøutvalget HiG

Dato: 05.04.2017
kl. 13:00 – 15:00
Sted: Møterom HiG B-314
___________________________________________________________________________
Faste medlemmer som møtte:
Funksjon:
Representerer
Ole-Jacob Oosterhof (SKYPE)
Leder
Student – SP
Knut Wold
Medlem
Ansatt – IE-IES-G
Marianne Skistad
Medlem
Ansatt – MH-IHGA
Anders Martinsen
Medlem
Student – AD-ID-G
___________________________________________________________________________
Faste medlemmer som ikke møtte:
Jørn Wroldsen
Viserektor
Campusråd
Tonje W.A. Fiskvik
Medlem
Student-AD-ID-G

___________________________________________________________________________
Varamedlemmer som møtte:
Torbjørn Eriksen Kravdal
varamedlem
Ansatt – IV-IVB
___________________________________________________________________________
Andre/øvrige (observatører) inviterte:
Ove Asmund Putten
observatør
Campus service
Marit A.F. Brandsnes
observatør
EnTl
Anne Anker Bolstad
observatør
Studentprest
Marte Tidemand Skappel
observatør
SiT

__________________________________________________________________________
Saksliste:
___________________________________________________________________________
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Innkalling til dagens møte godkjennes, og møteprotokoll fra 14.02.17
godkjennes uten bemerkninger.

016/17

Referat fra møtet i sentralt LMU 03.03.2017 og sentralt AU 17.03.17 – tatt til
etterretning.

017/17

SiT – Årsrapport og informasjon om arbeidet og besøkstall hos rådgiver i
samskipnaden v/rådgiver Marte T. Skappel.

Marte ønsker at det skal informeres mer, og tydeligere om denne tjenesten for alle nye
studenter – i oppstartsukene. Kanskje programansvarlige og studieveiledere kan ha litt matr.
liggende til utdeling ved samtaler. Marte og Anne studentprest ønsker å ha en liten
presentasjon på de årlige personalseminarene om deres tilbud. Det er ansatt en rådgiver til i
40 % stilling ved campus Gjøvik, og de har en psykolog i 20 % stilling betalt av SiT.
Årsrapport fra SiT Råd, Gjøvik 2016 er vedlagt dette referatet.
Det var litt problemer med Skypeoppkoblingen og få kontakt med Ole-Jacob, men vi
klarte det til slutt.
010/17

Budsjett for lokalt LMU
Foreløpig utsatt.
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Møtepunkt med Gjøvik kommune – campusutvikling v/Ole-Jacob
Gjøvik kommune har utarbeidet en Studentmelding 2016, som dannet
utgangspunkt for at det ble opprettet et slikt møtepunkt. Det er Gjøvik
kommune som har eierskapet til «møtepunktet» og som innkaller til og
avholder møter.
Ole-Jacob mener at LMU blant andre bør være en av flere lokale deltagere
i dette fora. Bør vi ha med noen fra campusutvikling fra sentralt hold?
Neste møte i Campusrådet er 15.05.2017 og leder i LMU ber om en
eventuelt sak i dette møtet, hvor det tas opp deltagelse i «møtepunktet».
Hvem bør være deltagere fra campus Gjøvik?
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Initiativ til endring av UHL loven v/Ole-Jacob
Ole-Jacob jobber med et forslag til revisjon av tekst i loven, som skal omfatte
alle sider vedr. læringsmiljøet og ikke bare det fysiske. Han ønsker innspill
fra medlemmene i LMU. Sekretær sender ut mandat for LMU og UHL lovens §
§4-3.

019/17

Eventuelt
Ove Putten informerte om renoveringen av K102 og K105.

NTNU campus Gjøvik, 18.04.2017
Kari Solfrid Lauritzen

Høringssvar NSO

LMU takker for muligheten til å komme med innspill på forslag til endring av lovverket. LMU
hadde et møte 05.05 der vi hadde dette opp som en sak. Grunnet at vi hadde en såpass kort
høringsfrist som vi hadde ble det begrenset hvor mye LMUs nmedlemmer fikk satt seg inn i
saken. LMU valgte å løse det slik at de som følte for det kunne sende direkte til leder av LMU
over helgen slik at vi kunne levere et bedre høringssvar.
Under debatten kom det fram at LMU var delt i sine tilbakemeldinger på de eksisterende
forslagene og fremgangsmåte på hvordan dette best kan løses. Alle var dog enige at
læringsmiljø ikke har en klar nok definisjon i det eksisterende §4-3 og at dette må endres slik
at rom for tolkning er så lite som mulig. Rapporten inneholder mange gode og prisverdige
tiltak som for ekesmpel dette om samarbeid mellom LMU og AMU, dette er definitivt noe
som kan gagne alle. Under diskusjonen kom det fram argumenter både for og mot hvorvidt
man skal benytte en meget detaljert lovregulering som virkemiddel for å sikre studentene et
forsvarlig og godt læringsmiljø. Noen mente at styret selv burdefå bestemme hvordan man
ønsker ug utøve og forsterke ansvaret for studentenes læringsmiljø, mens andre mente at en
sterk lov vil være med på å gjøre budskapet tydligere og sikre at alle får de samme
forutsetningene i form av læringsmiljø der de studerer. Det kom også fram i diskusjonene at
her vil det være forskjeller på hvordan man organiserer læringsmiljøarbeidet på, alt etter
som man er en liten høgskole eller et stort universitet spredt over mange campus. LMU er
klar på at lovteksten slik den står i dag er alt for vag, og at den i dag gir for mye rom for
tolkning. Noe som må endres. Her mener LMU et eget læringsmiljøkapittel som en del av
loven vil være bra. Dette kapittlet skal inneholde detaljerte reguleringer og presiseringer.
Dette vil bidra til å løfte fokus på læringsmiljø i alle dimensjonene, ikke bare det fysisike som
vi ser i dag, men ikke minst minske faren for at ikke alle institusjoner er sitt ansvar bevisst.
Vil også refferere til vårt innspill til kvalitetsmeldingen der både studentrepresentanter og
ledere ved NTNU var enige:
«Læringsmiljøet er ikke en del av statsrådens faktorer for utdanningskvalitet. Utviklingen av
et godt læringsmiljø i bred forstand er viktig, og læringsmiljøarbeidet står sentralt i vårt
kvalitetsarbeid.

Læringsmiljøarbeidet er blitt en så integrert del av vår virksomhet at vi ikke nødvendigvis ser
hensikten med å isolere dette rent organisatorisk til et lovpålagt utvalg som nå kan synes å
ha utspilt sin rolle.
Studentenes innflytelse ivaretas i organer hvor beslutninger faktisk fattes, jf. LMUs rolle som
kun et rådgivende organ. Til tross for at LMU er det eneste utvalget hvor studenter utgjør
halvparten av sammensetningen, opplever vi likevel lavt studentengasjement knyttet til å
delta aktivt i LMU.

Lars Bjørnar Vist
læringsmiljøansvarlig

