
Universitetsstyret
Universitetet i Bergen

Arkivkode: Styresak: 75a/13

Sak nr.: 13/5029 Møte: 24.10.13
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Bakgrunn
Universitetsstyret vedtok handlingsplan for styrking av universitetets læringsmiljø (2011-
2013) 28. oktober 2010. I januar 2013 ba Læringsmiljøutvalget (LMU) en arbeidsgruppe om
å utarbeide en revidert handlingsplan. Arbeidsgruppen presenterte et utkast til handlingsplan
for LMU i mars. Innspillene er innarbeidet i forslaget til handlingsplan, og et revidert forslag
ble godkjent av LMU (vedlegg 1), som vedtok følgende:

LMU vedtar forslag til Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i
Bergen 2013 —2015

- Forslaget sendes til universitetsdirektøren for videre behandling
LMU anbefaler at forslaget sendes på høring til fakultetene og andre aktuelle enheter

Utdanningsutvalget drøftet forslaget til handlingsplan i mai 2013. I tråd med vedtaket ble
forslaget sendt til høring til fakultetene, Universitetsmuseet og Studentparlamentet, med frist
15.09 (vedlegg 2). Høringsuttalelsene er samlet i vedlegg 3.

Hovedpunkt i forslaget til handlingsplan
Forslaget til handlingsplanen synliggjør utfordringer for læringsmiljøet ved UiB og beskriver
hvilke tiltak for styrking av læringsmiljøet som planlegges igangsatt og/eller fullført frem mot
sommeren 2015. I tillegg til innledning og kort gjennomgang av relevante styringsdokumenter
(del 1 og 2), har planen i tre deler ut fra ulike aspekter ved læringsmiljøet. I motsetning til
forrige handlingsplan, er det skilt mellom engangstiltak og kontinuerlige tiltak.

Del 3 omhandler det fysiske læringsmiljøet, definert som de fysiske omgivelser og
belastninger i studiesituasjonen som kan påvirke den enkelte students evne og mulighet til
læring. Her er kvaliteten i det fysiske læringsmiljøet, som inneklima, trådløst nettverk og
sikkerhet tema, samt kvantitet, som antall og størrelse av lokalene. Universell utforming er
også vektlagt. Del 3 inneholder én liste over kontinuerlige tiltak som skal gjennomføres og én
liste over prioriterte engangstiltak.

I del 4 gjennomgås tiltak for det psykososiale læringsmiljøet, med psykologiske og sosiale
faktorer som har konsekvenser for trivsel, helse og yteevne. Veiledningstjenester,
studentundersøkelser, studiestart og fadderuke, samt studentlokaler tas opp. Også her er det
én liste med kontinuerlige tiltak og én med prioriterte engangstiltak. Del 5 omhandler det
organisatoriske læringsmiljøet. Studentmedvirkning, nasjonalt samarbeid og informasjon er
vektlagt, og forslag til kontinuerlige tiltak listes opp.

Innspill til handlingsplanen
Den anbefalte planen fra LMU ble sendt til høring, og det er mottatt innspill til forslaget fra
Studentparlamentet og fra Det psykologiske Det samfunnsvitenskapelige Det
humanistiske og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Det sistnevnte fakultet
henviser til en egen uttalelse fra Programstyret for nanoteknologi- og vitenskap (nanoVT).
Planen er også drøftet i Utdanningsutvalget, og utvalget har kommet med noen innspill.
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Høringsinstansene er positive til den nye toårige handlingsplanen. Det psykologiske fakultet
stiller seg bak definisjonen av læringsmiljøet i forslaget. Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet utrykker usikkerhet om hvordan de ulike prioriteringslistene er kommet fram og
dermed hvilke konsekvenser listene vil få når prosjektene skal prioriteres. Det psykologiske
fakultet støtter formuleringene i del 5 av handlingsplanen og listen over kontinuerlige tiltak.
De andre kommentarene gjelder i all hovedsak planens del 3 og del 4.

Det fysiske læringsmiljøet: Det psykologiske fakultet er positivt til forslagets formuleringer om
kvalitet, kvantitet og universell utforming og til forslagene til engangstiltak. Det humanistiske
fakultet støtter at renovering av Nygård skole prioriteres høyt og understreker viktigheten av
å få en konkret plan for det kortsiktige opprustnings- og vedlikeholdsarbeidet i påvente av
rehabilitering og ombygging. Fakultetet ber om at punkt 6 på listen, om ombygging av
Sydneshaugen skole og flytting av informasjonssenteret, prioriteres noe høyere, da dette
arbeidet allerede er i gang og fakultetet har satt av midler på inneværende års budsjett.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet trekker frem studentenes sikkerhet i forbindelse
med fakultetets nærhet til rusmiljøet i Nygårdsparken og understreker viktigheten av at
studentene føler seg trygge på og på vei til og fra studiestedet. Fakultetet viser til
handlingsplanens del 3.1 hvor studentenes sikkerhet vektlegges og 3.4 hvor sikkerhetstiltak
som vakthold og belysning er tema og foreslår mer synlig vakthold som tiltak mot uønsket
besøk i fakultetsbygningene og andre UiB-arealer. Det foreslås en bemannet vaktskranke
med uniformerte vakter ved inngangspartiet i underetasjen og at vakter går inspeksjoner i
fellesarealer. Videre ønskes det at punkt 3 på listen, ombygging av Realfagsbygget blant
annet med sikte på forbedring av undervisningslokaler og studentarbeidsplasser, prioriteres
høyere. Studentparlamentet og Det humanistiske fakultet understreker også viktigheten av
studentenes trygghet og sikkerhet i sine uttalelser.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet påpeker at laboratorie- og feltarbeid benyttes i
stor grad ved flere fakultet og ønsker en del om denne typen undervisning i handlingsplanen.

Det psykososiale læringsmiljøet: Det psykologiske fakultet stiller seg stort sett positivt til
punktene i denne delen av handlingsplanen, men foreslår å endre ordlyden i 2. setning av
innledningen til del 4 (om begrepet psykososialt læringsmiljø). Setningen: «Dette inkluderer
blant annet mellommenneskelig samspill og vern mot trakassering og psykiske
skadevirkninger». Det foreslås endret til: «Dette inkluderer blant annet mellommenneskelig
samspill og vern mot rasisme, trakassering og psykiske skadevirkninger». Med henvisning til
punkt 4 og 5 i listen over prioriterte engangstiltak(henholdsvis utbedring av portnerboligen
ved Det juridiske fakultet og gjenreising av villaen i Olav Kyrres gate 53), peker fakultetet på
at dette må ses i sammenheng med forvaltning av alle eiendommene ved UiB. Fakultetet
anser det som problematisk å prioritere disse to bygningene spesielt.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet kommentar til listen over prioriterte engangstiltak gjelder
punkt 3, om studentlokale for fakultetets studenter. Både Det samfunnsvitenskapelige og Det
humanistiske fakultet er positive til å vektlegge behovet for at studentorganisasjonene ved
fakultetene får egne lokaler. Det samfunnsvitenskapelige fakultet påpeker likevel at det er
lagt til rette for at studentene skal kunne benytte kantinen i Lauritz Meltzers hus. Fakultetet
foreslår en omformulering av punkt 3:

«3. Utrede alle muligheter for at studentene ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet får et
studentlokale. Nærhet til fakultetets andre bygninger skal vektlegges. I mellomtiden kan
studentorganisasjonene benytte kantinen i Lauritz Meltzers hus utenom åpningstidene etter
avtale.»

Utdanningsutvalget foreslo også en endring i punkt 3 i sin behandling i mai 2013, til:
«3. Sørge for at studentene ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet får et studentlokale.
Dette kan etableres i Lauritz Meltzers hus eller i en annen bygning i umiddelbar nærhet. I
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mellomtiden skal det legges til rette for at studentene kan benytte kantinen i Lauritz Meltzers
hus utenom åpningstidene.»

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet kommenterer listen av prioriterte engangstiltak,
og foreslår at punkt 2, om nytt studentlokale til studentene ved fakultetet, prioriteres enda
høyere. Det kommenterer at del 4.3 om studiestart og fadderprogram i for liten grad viser til
fagmiljøenes ansvar for å skape et godt psykososialt miljø blant studentene, også i senere
semestre. Studentparlamentet kommenterer samme punkt og foreslår at punktet endres fra
«Universitetet i Bergen har en sentral pott på en halv million kroner til aktiviteter i
fadderuken» til «Universitetet i Bergen skal ha en sentral pott på minst en halv million kroner
til aktiviteter i fadderuken». Under punkt 4.6 om kontinuerlige tiltak, vil Studentparlamentet at
det spesifiseres at koordineringen av fadderuken skal være et sentralt ansvar.

Universitetsdirektørens kommentarer
Universitetet har klare mål om å ha et godt læringsmiljø, både fysisk og psykososialt.
Konkrete handlingsplaner er viktige i gjennomføringen av prioriterte tiltak. Handlingsplanen
for 2011 —2013 viste seg å være et viktig redskap for forbedring av læringsmiljøet.

Det har vært en bred prosess med innspill for utformingen av det foreliggende forslaget til ny
handlingsplan. Forslaget synliggjør utfordringene institusjonen har for å styrke læringsmiljøet.
Handlingsplanen er ambisiøs, med mange tiltak som må ses sammenheng med arbeidet
med å utvikle universitetsområdene og bygningene fram mot 2020. Oppsummeringen foran
om fakultetene innspill, viser at det er noe ulikt syn på prioriteringslisten for ulike prosjekter
for rehabiliteringer. Det anbefales ikke å gå inn i denne konkrete listen, men listen fra LMU
anbefales tatt med i de ordinære budsjettprioriteringene. Spørsmål om konkrete lokaler for
studentorganisasjoner vil videre være tema i behandlingen av den samlede planen for
universitetets arealer og dialogen med fakultetene.

I høringen er det pekt på utfordringer for studentenes sikkerhet som ligger i den fysiske
nærheten til rusmiljøet i Nygårdsparken. Det er avgjørende for et godt fysisk læringsmiljø at
studentenes sikkerhet ivaretas.

Det er ikke kommet vesentlige forslag til endringer i høringsrunden. Derfor legges forslaget
fra LMU fram for styret. Det anbefales at styret gir sin tilslutning til handlingsplanen. Det
foreslås videre at de mindre justeringsforslagene som ikke gjelder budsjettprioriteringer, blir
innarbeidet før planen sendes ut.

Med dette fremmes følgende forslag til
Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved
Universitetet i Bergen 2013-2015 med de endringene som kom fram i møtet.

14.10.13 Tore Tungodden/Christen Soleim/Maud Hansen

„

Vedlegg:
Utkast til Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen 2013-2015
Høringsbrev til fakultetene, Universitetsmuseet og Studentparlamentet, datert 28.05.13
Høringsuttalelser fra Det psykologiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det
humanistiske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Studentparlamentet
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Forslag til Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i
Bergen 2013-2015
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1 Innledning

1.1 Forord
(Ved rektor og universitetsdirektør.)



1.2 Introduksjon
Innføringen av Kvalitetsreformen medførte økte krav til studentenes læringsmiljø, noe som
kom til uttrykk blant annet gjennom styrket lovgivning. For eksempel slår Universitets- og
høyskoleloven fast at alle universiteter og høyskoler skal ha et eget læringsmiljoutvalg. Disse
utvalgene skal bidra til å sikre at lovens bestemmelser i § 4-3 om studentenes læringsmiljø
overholdes. Universitetsstyret vedtok i 2003 retningslinjene og sammensetningen av
Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Bergen, og i 2012 ble Rådet for studenter med
funksjonsnedsettelse innlemmet i Læringsmiljøutvalget.

Universitetsstyret vedtok Handlingsplan for styrking av universitetets læringsmiljø 2011-2013
i 2010. Handlingsplanen har vært et viktig redskap i arbeidet med å forbedre læringsmiljøet,
og en videreføring av denne er derfor hensiktsmessig. Læringsmiljøutvalget skal gjøre opp
status for tiltakene i handlingsplanen to ganger i året.

For at studentene skal kunne oppnå det forventede læringsutbyttet, er det avgjørende at
forholdene ligger til rette for læring. Denne handlingsplanen beskriver hvilke tiltak for
styrking av læringsmiljøet Universitetet i Bergen planlegger å igangsette og/eller fullføre i
løpet av perioden frem til sommeren 2015. Begrepet "læringsmiljø" er her definert som de
samlede fysiske, psykososiale og organisatoriske forhold som legger til rette for den enkeltes
studier. Disse er beskrevet i henholdsvis kapittel 3, 4 og 5. Vær oppmerksom på at de ulike
områdene til en viss grad overlapper selv om de er beskrevet i hvert sitt kapittel. De relevante
styringsdokumentene er kort beskrevet i kapittel 2.

2 Styringsdokumenter

2.1 Lov om universiteter og høyskoler
Ifølge Universitets- og høyskoleloven har universitetsstyret det overordnede ansvar for
studentenes læringsmiljø. Styret har ansvar for at læringsmiljøet er fullt forsvarlig ut fra en
helhetsvurdering av studentenes helse, sikkerhet og velferd.

2.2 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
Studenter er omfattet av arbeidsmiljølovens bestemmelser om helse, miljø og sikkerhet.

2.3 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne
Formålet med Diskrirninerings- og tilgjengelighetsloven er å fremme likestilling og likeverd,
sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av
funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

2.4 Lov om planlegging og byggesaksbehandling
Plan- og bygningsloven inneholder bestemmelser om universell utforming av uteområder
åpne for offentligheten, byggverk for publikum og arbeidsbygninger.

2.5 Norge universelt utformet 2025

Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 slår fast
at Norge skal være universelt utformet innen 2025.

2.6 Strategi 2011 -2015 Universitetet i Bergen
Universitetet skal ifølge dets strategi prioritere helhetlige læringsmiljø og gode
studentarbeidsplasser, samt videreutvikle bruken av digitale hjelpemidler i undervisningen.



2.7 Regler for Læringsmiljoutvalget
Ifølge reglene skal utvalget bidra i planlegging av læringsmiljøarbeidet og nøye følge
utviklingen hva angår studenters sikkerhet og velferd. Utvalget skal ha innsyn i klager
institusjonen mottar, og skal kunne uttale seg om disse. Utvalget er også høringsinstans i
saker som angår det helhetlige læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget rapporterer årlig til
universitetsstyret, og utvalget ledes vekselvis av en student og av viserektor for utdanning.

2.8 Læringsmiljohåndboken
Læringsmiljøhåndboken gir en oversikt over regelverk, retningslinjer og rutiner ved avvik,
erstatning og forsikring, organisering og tjenestetilbudet ved Universitetet i Bergen.

2.9 Sorviserklæringen
Sørviserklæringen for Universitetet i Bergen er en oversikt over tilbud, tjenester og hjelp som
universitetet forplikter seg til å gi en student, og hva universitetet forventer seg av studenten
med bensyn til studieatferd og innsats. Sørviserklæringen er i samsvar med myndighetenes
pålegg og retningslinjer. Sørviserklæringen inkluderer også en erklæring om
studentarbeidsplasser.

2.10 Handlingsplan for likestilling
Lik rett til utdanning har i mange år stått sentralt i norsk utdanningspolitikk, og når noen har
en rett, har noen andre en plikt. Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse er
innlemmet i Handlingsplan for likestilling, noe som er i tråd med det utvidede
likestillingsbegrepet. Det omhandler reell likestilling blant annet mellom personer med ulik
funksjonsevne.

3 Det fysiske læringsmiljoet

Med fysisk læringsmiljø menes her de fysiske omgivelser og belastninger i studiesituasjonen
som kan påvirke den enkelte students evne og mulighet til læring. Studentarbeidsplasser er
lokaler for egenstudier og kollokvier. I tillegg til studentarbeidsplasser sorterer lokaler som
auditorier og laboratorier innunder det fysiske læringsmiljøet. Et læringssenter er et fysisk
rom for integrering av fag og informasjonssøking der studenter, vitenskapelig ansatte,
studenter, bibliotekarer og IT-personell kan møtes.

3.1 Kvalitet
En rekke forhold må være på plass før kvaliteten på det fysiske læringsmiljøet kan sies å være
tilfredsstillende. Lokalene skal befinne seg nært fagmiljøet. De skal ha tilfredsstillende
inneklima, støynivå, belysning, renhold og inventar. Det skal være gode pausearealer i
umiddelbar nærhet. Dekningen til det trådløse nettverket skal være god. Det skal være nok
skrivere, stasjonære datamaskiner og stikkontakter. Alle studenter skal ha tilgang til lokaler
med fleksible åpningstider, der hensynet til miljø er ivaretatt. Samtidig skal uvedkommende
ikke få tilgang. Studentenes sikkerhet skal være ivaretatt også i bygningenes nærmiljø.
Dessuten skal informasjon om lokalene være oppdatert og lett tilgjengelig, og studentene skal
enkelt kunne melde fra om feil og mangler.

3.2 Kvantitet
Det skal være mange og store nok lokaler til at alle studentene kan delta i undervisningen og
få plass i lesesaler, kollokvierom og lignende når de ønsker det.



3.3 Universell utforming
Universell utforming er et prinsipp for utforming av løsninger som innebærer at alle —uansett
funksjonsevne —skal kunne benytte hovedløsningen uten tilpasninger. Dette gjelder ikke bare
bygninger, men også uteområder og for eksempel elektroniske verktøy.

3.4 Kontinuerlige tiltak
De følgende tiltakene skal gjennomføres kontinuerlig.

Oremerking av midler til hastetiltak for tilgjengelighet for studenter med nedsatt
funksjonsevne.
Montere stikkontakter ved alle studentarbeidsplasser som mangler dette.
Sørge for god dekning av trådløst nettverk i alle lokaler med studentarbeidsplasser,
undervisningslokaler og lignende.
Følge opp behovsmeldinger i UiBs elektroniske meldesystem Lydia.
Gjøre det enkelt å reservere rom som kan brukes til kollokvier og egenstudier på nett.
Følge opp klager forankret i Sørviserklæringen.
Overvåke inneklimaet i de lokalene studentene benytter der det påvises problem
Oppdatere oversikter over inventar og elektronisk utstyr i undervisningslokaler og
lignende.
Ivareta sikkerheten i og rundt universitetets bygninger ved hjelp av vakthold,
belysning og andre tiltak.
Sørge for at det ved alle fakulteter og bibliotekfilialer finnes universelt utformede
studentarbeidsplasser.
Ved utbedring av gamle bygninger skal prinsippet om universell utforming følges så
langt det er mulig.
Sikre studentorganisasjonenes frihet til å foreta endringer i egne lokaler godkjent av
Eiendomsavdelingen.
Sørge for at skilt er universelt utformede.
Montere anlegg for infrarøde signaler og teleslynge i de undervisningsrom der dette
mangler.
Som hovedregel ikke benytte studentarbeidsplasser til avvikling av eksamen.
Jevnlig oppdatere statistikk om studentarbeidsplasser.

3.5 Engangstiltak i prioritert rekkefølge
Prioriteringsrekkefølgen er veiledende.

1 Renovere Nygård skole. Inntil dette er på plass skal Griegakademiet ha tilgang til
midlertidige lokaler, og det skal foretas midlertidige reparasjoner av Nygård skole.

2 Bygge om Bjørn Christiansens hus med sikte på blant annet bedre
undervisningslokaler, flere og bedre studentarbeidsplasser og læringssenter.

3 Bygge om Realfagbygget med sikte på blant annet bedre undervisningslokaler, flere
og bedre studentarbeidsplasser og læringssenter.

4 Utbedre inneklimaet i Dragefiellet skole.
5 Utbedre Sofie Lindstrøms hus.
6 Utbedre inneklimaet i og fullføre ombyggingen av Sydneshaugen skole, inkludert

flytting av informasjonssenteret for studenter fra HF-bygget til Sydneshaugen skole.
7 Utbedre Allgaten 66.
8 Utbedre inneklimaet i lokalene som huser studentarbeidsplasser for masterstudentene i

samfunnsøkonomi i Fosswinckels gate 14.
9 Utbedre inneklimaet i Lauritz Meltzers hus.
10 Utbedre inneklimaet og det universelt utformede toalettet i Ulrike Pihls hus.



4 Det psykososiale læringsmiljøet

Psykososialt læringsmiljø omfatter psykologiske og sosiale faktorer som har konsekvenser for
trivsel, helse og yteevne på studiestedet. Dette inkluderer blant annet mellommenneskelig
samspill og vern mot trakassering og psykiske skadevirkninger. Sosialt miljø, kultur og
velferd bidrar til å fremme det psykososiale læringsmiljøet. Universitetet skal, i samarbeid
med Studentsamskipnaden i Bergen, legge forholdene til rette for et godt psykososialt
læringsmiljø.

4.1 Veiledningstjenester
Ansvaret for veiledning av studenter er delt mellom universitetets veiledningstjenester og
samskipnadens rådgivnings- og helsetjenester. Grensen mellom universitets ansvarsområde og
samskipnadens ansvarsområde kan virke uklar, selv om den faglige veiledningen er
universitetets ansvar. Et tett samarbeid mellom samskipnaden og universitetet er derfor
nødvendig for å skape et bevisst forhold til hvilke tjenester som er aktuelle for studentene i
ulike sammenhenger.

4.2 Studentundersøkelser
Det gjennomføres i dag regelmessige undersøkelser som blant annet omhandler studentenes
læringsmiljø. Eksempler er Studentbarometeret og samskipnadens trivselsundersøkelse. I
2010 gjennomførte universitetet en egen læringsmiljøundersøkelse, og i 2013 blir det
gjennomført en generell studentundersøkelse som er en revidert versjon av denne og
Studentbarometeret.

4.3 Studiestart og fadderprogram
Ved semesterstart hver høst arrangerer studentorganisasjonene fadderuken. Dette er en
mottaksuke bestående av et mangfold av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter for de nye
studentene. For at fadderuken skal fungere som et tiltak for sosial integrering av alle de nye
studentene, er det viktig at det i programmet blir tatt høyde for studenters ulike behov og
bakgrunn. Universitetet i Bergen har en sentral pott på en halv million kroner til aktiviteter i
fadderuken. Midlene er øremerket til integrering av nye studenter i student- og
universitetsm iljøet.

4.4 Studentlokaler
Et godt organisasjonsliv er en viktig faktor for et godt psykososialt læringsmiljø. En av de
største utfordringene mange studentorganisasjoner møter er at de ikke har noe sted å drive sin
virksomhet. Med lokaler til studentorganisasjoner menes her gode og tilgjengelige kontorer
for studentorganisasjonene, men også større samlingslokaler der organisasjonene kan ha
revyøvinger og lignende eller holde sine sosiale arrangement som kommer alle studentene ved
fakultetet til gode. Å sørge for dette vil være avgjørende for studentengasjement.

4.5 Kontinuerlige tiltak
De følgende tiltakene skal gjennomføres kontinuerlig.

Støtte driften av studentlokaler praktisk og økonomisk.
Jevnlig gjennomføre studentundersøkelser.
Støtte fadderstyrene økonomisk og med koordinering. Støtte Studentparlamentets
mottak av nye studenter i januar praktisk og økonom isk.
Opprettholde støtten til Kvarteret og inkludere bygningsmassen
Eiendomsavdelingens langtidsplaner.



• Videreføre samarbeidet mellom samskipnaden og universitetet for å fremme helhetlig
tenkning om veiledningstjenester.

4.6 Engangstiltak i prioritert rekkefølge
Prioriteringsrekkefølgen er veiledende.

1 Sørge for at studentene ved Det psykologiske fakultet får et studentlokale. Dette kan
etableres i Bjørn Christiansens hus, i Vektergården, eller i en annen bygning i
umiddelbar nærhet.

2 Sørge for at studentene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet får et
studentlokale. Dette kan etableres i Realfagbygget, All4aten 66 eller i en annen
bygning i umiddelbar nærhet.

3 Sørge for at studentene ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet får et studentlokale.
Dette kan etableres i Lauritz Meltzers hus eller en annen bygning i umiddelbar nærhet,
slik som Fosswinckels gate 7 (når Kvarterets driftsorganisasjoner flytter tilbake til
Olav Kyrres gate 53). I mellomtiden skal det legges til rette for at studentene kan
benytte kantinen i Lauritz Meltzers hus utenom åpningstidene.

4 Utbedre Portnerboligen ved Det juridiske fakultet.
5 Gjenreise villaen i Olav Kyrres gate 53 slik at den kan huse Kvarterets

driftsorganisasjoner og andre sentrale studentorganisasjoner. Når dette er gjort kan
Nygårdsgaten lb selges. Det samme gjelder Fosswinckels gate 7.

5 Det organisatoriske læringsmiljøet

Organisatorisk læringsmiljø handler om systemforhold som for eksempel tilrettelegging,
fordeling og ledelse av arbeid. Informasjonsflyten til studentene og tilbakemeldinger er
sentrale punkt.

5.1 Studentmedvirkning
Studentene selv står sentralt i utformingen av eget læringsmiljø gjennom sine tillitsvalgte.
Dette gjelder både studentorganene på de ulike nivåene og studentrepresentantene i styrer, råd
og utvalg.

5.2 Nasjonalt samarbeid
Universell ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet arrangerer en årlig konferanse
om inkluderende læringsmiljø, og har ansvar for og driver et nasjonalt nettverk for
læringsmiljøutvalgene. I tillegg arbeider Universitets- og høgskolerådet med styrking av
læringsmiljøet.

5.3 Informasjon
For at alle studentene skal ha like muligheter for å tilegne seg nødvendig informasjon, må den
være tilgjengelig for studenter med ulike typer behov. Med informasjon menes i denne
sammenheng blant annet nettsider, brosjyrer, informasjon gitt til studentene på e-post og
gjennom "Mi side" og skilting av eiendommer. Internasjonale studenter er dessuten avhengig
av å få informasjon på engelsk.

5.4 Kontinuerlige tiltak
De følgende tiltak skal gjennomføres kontinuerlig.

Sikre at all informasjon imøtekommer kravene om universell utforming og at den er
tilgjengelig på engelsk.
Årlig tildele Læringsmiljøprisen.



Støtte studentorganene på alle nivå økonomisk og praktisk, og inkludere de
tillitsvalgte i alle steg av beslutningsprosessene. Hyppig kontakt og svært lav terskel
mellom ledelse og tillitsvalgte på alle nivå.
Holde Utdanningsutvalget, fakultetene, universitetsstyret, studentorganene og andre
relevante aktører orientert om Læringsmiljøutvalgets virksomhet. Avholde
Læringsmiljøutvalgets møter ved fakultetene på omgang.
Arrangere temamøter om universell utforming.
Årlig avholde fellesmøte mellom Arbeidsmiljøutvalget og Læringsmiljøutvalget.
Delta i den nasjonale referansegruppen for læringsmiljøutvalgene via Universell.



UNIVERSITETET I BERGEN

Universitetsmuseet i Bergen
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Det medisinsk-odontologiske fakultet
Det humanistiske fakultet
Det juridiske fakultet
Det psykologiske fakultet
Studentparlamentet

Referanse Dato

2013/5029-TOT 28.05.2013

Høring - Handlingsplan for læringsmiljøet

Handlingsplan for styrking av universitetets læringsmiljø (2011-2013) ble vedtatt av
universitetsstyret 28. oktober 2010. Handlingsplanen varer frem til sommeren 2013.
Læringsmiljøutvalget (LMU) opprettet en arbeidsgruppe i januar 2013, den fikk i oppgave å
utarbeide en revidert utgave av handlingsplanen. Arbeidsgruppen skulle ha et utkast til
handlingsplan klart til LMU-møte 20. mars og et revidert forslag til handlingsplan innen april.

Arbeidsgruppen har hatt følgende sammensetning: Yngve Høiseth (LMU-leder), Bjørn-
Anders Hind (student), Siri Bjerkestrand (studenter med funksjonsnedsettelse), Ove Botnevik
(EIA), Sidsel Storebø (ITA), Anne Marit Skarsbø (P0A), Harald Walderhaug (MN) og Iren
Igesund (SA).

Arbeidsgruppen presenterte et utkast til handlingsplan i LMU-møtet 20. mars. Innspillene
som kom fram i møtet ble tatt med i arbeidet med handlingsplanen. Et revidert forslag til
handlingsplan er godkjent av via e-post av LMU. LMU vedtok følgende i saken:

LMU vedtar forslag til Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i
Bergen 2013-2015
Forslaget sendes til universitetsdirektøren for videre behandling
LMU anbefaler at forslaget sendes på høring til fakultetene og andre aktuelle enheter

I tråd med vedtaket sendes forslaget til handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved
Universitetet i Bergen 2013-2015 på høring til fakultetene og Studentparlamentet, med frist til
15. september 2013 med å komme med uttalelse.

Vennlig hilsen

Berit Rokne
prorektor

„

Kari Tove Elvbakken
universitetsdirektør

Vedleqq:
Forslag til handlingsplan

Universitetsledelsen Postadresse Besøksadresse
Telefon 55 58 20 01/02 Postboks 7800 Museplass 1
Telefaks 55 58 96 43 5020 Bergen Bergen

Saksbehandler
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det psykologiske fakultet

7 3 ,

Universitetsdirektørens kontor

Referanse Dato

201315029-FRR 18.09.2013

Handlingsplan for læringsmiljøet - Høringssvar fra Det psykologiske
fakultet
Vi viser til brev fra prorektor datert 28.5.13 "Høring - Handlingsplan for læringsmiljøet". Det
psykologiske fakultet har hatt handlingsplanen til høring ved instituttene og har følgende
kommentarer:

Det psykologiske fakultet stiller seg positiv til at det utvikles en ny toårig handlingsplan for
styrking av læringsmiljøet ved UiB og til den vide definisjon av læringsmiljø som beskrives.

Det fysiske læringsmiljøet: Fakultetet stiller seg bak forslaget til formuleringer om kvalitet,
kvantitet, universell utforming, kontinuerlige tiltak og de 10 prioriterte engangstiltakene,
inklusive det å prioritere høyt (2.prioritet) ombygging av Bjørn Christiansens hus slik at det

blir plass til flere studentarbeidsplasser og et læringssenter.

Det psykososiale læringsmiljøet: I pkt. 4, innledningsavsnittet, 2. setning, står følgende:
«Dette inkluderer blant annet mellommenneskelig velferd og vern mot trakassering og

psykiske skadevirkninger». Her foreslår vi å legge til ordet «rasisme», før trakassering.
Fakultetet stiller seg bak forslaget til gjennomgang samt formuleringer og punktene om
kontinuerlige tiltak, inklusive punktet om fadderuken. I listen over prioriterte engangstiltak
stiller vi oss bak de første tre punktene, inklusive det å prioritere samlingslokaler for
fakultetets studenter, øverst. Punkt fire ("Utbedre portnerboligen ved Det juridiske fakultet")
og punkt fem ("Gjenreise villaen i Olav Kyrresgt. 53 slik at den kan huse Kvarterets
driftsorganisasjoner  ") i forslaget til handlingsplan, mener fakultetet bør ses i
sammenheng med forvaltningen av de andre eiendommene ved UiB. Vi ser det som
problematisk å gi akkurat disse to bygningene en prioritet foran alle andre.

Det organisatoriske læringsmiljøet: Fakultetet stiller seg bak formuleringene, inklusive
formuleringene om studentmedvirkning, nasjonalt samarbeid og adekvate
informasjonssystemer. Fakultetet stiller seg også positiv til listen over kontinuerlige tiltak.

Vennlig hilsen

Kariane Westrheim

visedekan Frode Randal

seksjonssjef

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Det psykologiske fakultet Postadresse Besøksadresse Saksbehandler

Telefon 55582710 Postboks 7807 Christiesgt. 13 Frode Randal

Telefaks
post@psyfa.uib.no

5020 Bergen Bergen 55589190
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det sanifunnsvitenskapelige fakultet

Universitetsdirektørens kontor

Referanse Dato

2013/5029-HIRO 04.10.2013

Handlingsplan for læringsmiljøet - Høringssvar fra Det
samfunnsvitenskapelige fakultet

Vi viser til brev fra universitetsdirektørens kontor 28. mai 2013 med høring av ny
Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen 2013-2015. Det
samfunnsvitenskapelige fakultet har vurdert forslaget til handlingsplan.

Fakultetet oppfatter forslaget til handlingsplan som dekkende for læringsmiljøutfordringene
for våre studenter og støtter opp om vurderingene av behov knyttet til de ulike typene
læringsmiljø.

I kapittelet om det psykososiale læringsmiljøet og punkt 4.6 Engangstiltak i prioritert
rekkefølge er det lagt vekt på behovet for at studentorganisasjonene ved fakultetene får egne
lokaler. Denne prosessen støtter SV-fakultetet opp om, og vi vil foreslå en omformulering av
tiltak nummer tre. Bakgrunnen for forslaget er at det allerede er lagt til rette for at studentene
skal kunne benytte kantinen i Lauritz Meltzers hus. Vi vil også be om at innledningen til
punktet endres noe.

Forslag til omformulering av punkt 3:
3. Utrede alle muligheter for at studentene ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet får et
studentlokale. Nærhet til fakultetets andre bygninger skal vektlegges. I mellomtiden kan
studentorganisasjonene benytte kantinen i Lauritz Meltzers hus utenom åpningstidene etter
avtale.

Vennlig hilsen

Lise Gundersen
fakultetsdirektør Ørjan Leren

seksjonssjef

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Telefon 55589050 /51 Postboks 7802 Fosswinckelsgt. 6 Hilde Marie Rognås
Telefaks 55589052
post@svfa.uib.no

5020 Bergen Bergen 55588965
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiske fakultet

Universitetsdirektørens kontor

Referanse Dato

2013/5029-TRM 09.10.2013

Handlingsplan for læringsmiljøet - Høringssvar fra HF

Vi viser til brev fra prorektor datert 28.5.13 "Høring - Handlingsplan for læringsmiljøet". Det
humanistiske fakultet beklager forsinket høringssvar og vil komme med følgende
kommentarer:

Det humanistiske fakultet stiller seg positiv til at det utvikles en ny toårig handlingsplan for
styrking av læringsmiljøet ved UiB og at læringsmiljø er definert som de samlede fysiske,
psykososiale og organisatoriske forhold som legger til rette for den enkeltes studier.

Det fysiske læringsmiljøet: Fakultetet stiller seg bak forslaget til formuleringer om kvalitet,
kvantitet, universell utforming, kontinuerlige tiltak og de prioriterte engangstiltakene. Vi er
glad for at renovering av Nygård skole er satt som første prioritet og vil understreke
viktigheten av at det utarbeides en konkret milepælsplan for det kortsiktige opprustnings- og
vedlikeholdsarbeidet i påvente av en total rehabilitering og ombygging.

Utbedre inneklima og fullføre ombyggingen av Sydneshaugen skole, inkludert å flytte
informasjonssenteret er satt som prioritet nr. 6. Dette er et arbeid som er i gang og fakultetet
har satt av midler til ombygging og flytting av informasjonssenteret på inneværende års
budsjett. Dette kunne derfor vært prioritert noe høyere.

Vi vil understreke viktigheten av at studenter føler seg trygge på studiestedet og på
universitetets område og stiller oss positive til at det å ivareta sikkerheten i og rundt
universitetets bygninger er et prioritert kontinuerlig tiltak.

Det psykososiale læringsmiljøet: Studentene ved Det humanistiske fakultet har siden 2011
hatt sin egen studentkafé Ad fontes. Dette har vært et svært positivt tiltak og ført til et større
studentengasjement. Vi støtter derfor forslaget om at det blir etablert studentlokaler ved de
fakultetene som ikke har dette.

Vennlig hilsen

Claus Huitfeldt

visedekan Ronald Worley

studiesjef

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Det humanistiske fakultet Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Telefon 55589380 Postboks 7805 Harald Hårfagresgt. 1 Trine Moe
Telefaks 55589383
post@hf.uib.no

5020 Bergen Bergen 55589309
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Universitetsdirektørens kontor

Referanse Dato

2013/5029-HAS 16.09.2013

Handlingsplan for læringsmiljøet - Høringssvar fra Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet

Vi viser til brev datert 03.05.2013 fra Universitetsdirektøren der det blir bedt om innspill til ny
handlingsplan for 2013- 2015. Saken har vært til høring til fakultetets institutter og
studieprogram.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet stiller seg positive til handlingsplanen, men
fakultetet er usikker på hvordan man har kommet frem til de ulike prioriteringslistene og
derfor hvilken konsekvens disse listene skal få når de ulike prosjektene skal prioriteres.

3 Det fysiske læringsmiljøet

Som ved forrige høring vil vi påpeke at laboratorie- og feltarbeid brukes i omfattende grad
ved flere fakultet. Handlingsplanen burde derfor inneholde en egen del om denne typen
undervisning.

Sikkerhet

Det er svært viktig at studenter føler seg trygg på studiestedet og når de beveger seg til å fra
studiestedet. Nærheten til Nygårdsparken gjør sikkerheten spesielt problematisk for Det
matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Vi viser for øvrig til brevet fra Nanovitenskap (jnr 4)

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Det matematisk-naturvitenskapelige Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
fakultet Postboks 7803 Realfagbygget, Allegt. 41 Harald Age Sæthre
Telefon 55582062 5020 Bergen Bergen 55582024
Telefaks 55589666
post@mnfa.uib.no
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4. Det psykososiale læringsmiljøet

4.3 Studiestart og fadderprogram

Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er det fakultetet selv som tar ansvar for å
skape et godt psykososialt miljø mellom de studentene som skal være sammen i
undervisningen. Dette er et obligatorisk opplegg for alle nye studenter. Fadderordningen er
et supplement og for mange et viktig supplement for å bli bedre kjent, men en stor andel
deltar ikke i fadderuken.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet mener handlingsplanen i for liten grad
ansvarliggjør fagmiljøene for å skape et godt psykososialt miljø mellom de studentene som
skal lære sammen. Studenter og faddergrupper gjør en helhjertet innsats, men de har ikke
de samme mulighetene til å inkludere alle studentene og knytte effektene av de sosiale
aktivitetene til undervisningen.

Mye tyder på at fagmiljøene også bør ha ansvaret for å skape et godt psykososialt miljø i
seinere semestre.

Vi viser for øvrig til eget brev fra Nanovitenskap (jnr post 4)

Helge Dahle

dekan

Eli Neshavn Høie

Studiesjef



UNIVERSITETET I BERGEN
Kjemisk institutt

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Referanse Dato

2013/5029-HEOM 05.09.2013

Svar fra nano på høring om handlingsplan for læringsmiljøet

Vi viser til brev av 10. juni 2013 (13/5029-HAS) angående høring om handlingsplan for
læringsmiljøet for 2013 - 2015. Programstyret er positiv til at det er utarbeidet en slik
handlingsplan og stiller seg bak denne. Programstyret ønsker å gi innspill på et par av
punktene i handlingsplanen.

Inns ill til ka ittel 3 Det f siske lærin smirøet an ående studentene sikkerhet

Studieprogrammet for nanoVT har tilholdssted i stor grad på Realfagbygget og
nanostudentene oppholder seg en stor del at tiden på bygget. Det er det utfordrende å være
nabo til byens ledende rusarena i Nygårdsparken. Åpen rus i umiddelbart nærområde er noe
alle studenter blir konfrontert med daglig, og som vi må informere våre nye studenter om
hver høst med tanke på sikkerhet for seg selv og sine medstudenter. Derfor er det særdeles
viktig at det er konstant fokus på studentenes sikkerhet ved at uvedkommende ikke skal ha
tilgang til bygget eller andre UiB-arealer hvor våre studenter ferdes, slik det er gitt uttrykk for i
punkt 3.1, og at det er kontinuerlig fokus på vakthold og andre sikkerhetstiltak slik det er
beskrevet i punkt 3.4. Securitas har i dag base på Realfagbygget, men det er ønskelig at de
er mer synlig i bygget til daglig. Det kan løses med at det opprettes en bemannet
vaktskranke i inngangspartiet i underetasjen med uniformerte vakter. Det kan også ha en
signaleffekt hvis vaktene tar inspeksjonsrunder i fellesarealene, som vrimlearealet i
underetasjen og første etasje, og i kantinen i andre etasje. Det kan tenkes at synlige
uniformerte sikkerhetsvakter i bygget vil ha en preventiv effekt med tanke på at
uvedkommende vegrer seg for å komme inn i bygget og at frekvensen av uønskete besøk
går ned.

Inns ill til ka ittel 3 Det f siske lærin smil"øet o ka ittel 4 Det s kososiale lærin smilbet
an ående studentarbeids lasser

I punkt 3.2 heter det at «det skal være mange og store nok lokaler til at alle studentene kan
delta i undervisningen og få plass på lesesaler, kollokvierom og lignende når de ønsker det».
I tillegg er det gitt uttrykk i punkt 4.4 for at «et godt organisasjonsliv er en viktig faktor for et
godt psykososialt læringsmiljø. En av de største utfordringene mange studentorganisasjoner
møter er at de ikke har noe sted å drive sin virksomhet». I denne forbindelse vil
Programstyret for nanoVT benytte anledningen til å minne om at nanostudentenes fagutvalg

Kjemisk institutt Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Telefon 55583444 Postboks 7803 Realfagbygget, Allegt. 41 Hege Ommedal
Telefaks 55589490
post@kj.uib.no

5020 Bergen Bergen 55583446
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Nanos ved flere anledninger har ytret ønske om et eget samlingslokale som kan fungere som
lesesal og samlingssted for nanostudentene. De fremmet ønsket første gang i brev til
Programstyret i februar 2009 med både faglig og sosial begrunnelse.

Nanos skrev da at:

Nanoteknologi er som programstyret veit eit tverrfagleg studie, med fag på fleire ulike
institutt. Studentane opplever difor i mange samanhengar å hamne mellom fleire stolar
og har eit delvis rotlaust tilvære på fakultetet. Ei av dei viktige sakene fagutvalet jobbar
for er difor å byggje opp ein eigen identitet for nanostudentane, og freiste å skape
tilhøyrsle til eit "nanomiljø" på tvers av institutta. Dette er og nedfelt i våre vedtekter. Vi
ser ein eigen lesesal som eit ideelt tiltak for å få til dette og meiner at det vil gje store
fordelar både for det faglege og sosiale studentmiljøet på studieprogrammet. Dette vil
gje studentane ein stad der dei høyrer til og der dei kan møte andre på sitt eige
studieprogram. Vi vil og foreslå at det vert minst eit grupperom i tilknyting til lesesalen,
og gjerne ein sofakrok. Det å gjere det mogleg for studentane å arbeide i grupper og å
ha ein plass for diskusjon ser vi som svært viktig for læringsmiljøet. Det vil og bidra til å
gjere dette til ein viktig sosial møteplass, som kan være med å auke samhaldet og
trivselen i studentgruppa. Vi ser i tillegg det å ha ein slik stad å møtast som sentralt når
det vert teke opp nye studentar på studieprogrammet, og det vil sikre ei hurtigare og
betre integrering av desse i studentmiljøet. Alt dette er viktige aspekt for å oppretthalde
det høge faglege nivået på studiet og vil på same tid kunne avgrense talet på fråfall.

Programstyret fremmet deretter en henvendelse til Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet om behovet for en egen lesesal for nanostudentene for å bygge en faglig og sosial
identitet i et utpreget tverrfaglig studieprogram uten spesifikk institutt-tilhørighet. Fakultetet
poengterte i sitt svar at det var planer om ombygging av Realfagbygget og at dette var noe
som skulle vurderes i sammenheng med planlegging av ombyggingen (ePhorte sak
09/3535). Det er ikke kjent for Programstyret hvorvidt planene for ombygging av
Realfagbygget omhandler en egen lesesal for nanostudenter, men vi vil gjerne påpeke
behovet siden handlingsplanen har et prioritert punkt for å bygge om Realfagbygget med
sikte på blant annet bedre undervisningslokaler, flere og bedre studentarbeidsplasser og
læringssenter (punkt 3.5.3) og sørge for at studentene ved Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet får et studentlokale [...](4.6.2). Siden prioriteringslistene er
veiledende og ikke absolutt synes vi det vil være gunstig om disse punktene prioriteres enda
høyere enn hhv nr 3 og 2 på listen over under hhv kap 3.5 og 4.6.

Vennlig hilsen

Morten Førre

Leder

Programstyret for nanoVT Hege Ommedal

seniorkonsulent



S13
STUDENTPARLAMENTET

I

Høring —Handlingsplan for læringsmiljøet 10.10.13

Vi i Studentparlamentet takker for muligheten for å komme med innspill til denne
handlingsplanen, og beklager at vårt innspill kommer så sent. Studentparlamentet er svært

positive til mange av elementene handlingsplanen inneholder, men har noen bemerkninger til
følgende punkter:

3.1 Kvalitet

Slik vi ser det er det viktig å presisere at arbeidsplassene skal være gode og trygge. Trygghet
på arbeidsplassen skal være en selvfølge, både ved at uvedkommende ikke kan ha tilgang, og

ved at den generelle sikkerheten rundt arbeidsplassen er god.

4.3 Studiestart og fadderprogram

Vi ønsker en endring fra «Universitetet i Bergen har en sentral pott på en halv million kroner
til aktiviteter i fadderuken» til «Universitetet i Bergen skal ha en sentral pott på minst en halv

million kroner til aktiviteter i fadderuken».

4.5 Kontinuerlige tiltak

Vi ønsker å spesifisere at koordineringen av fadderuken skal være sentral.
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