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LÆRINGSMILJØUTVALGET(LMU) 
 

Læringsmiljøutvalget ved UiB er oppnevnt i henhold til  
Lov om universiteter og høgskoler § 4-3. 

 

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget (LMU) – møte 1 2016  

Tid: Onsdag 10. februar, kl. 09.00-12.00. 

Sak 9/16 har en tidsramme på ca. 1 t., og vil bli behandlet mellom kl. 11.00-12.00.  

Sted: Det juridiske fakultet, møterom 546 i ansattfløyen.  

 

Forslag til sakliste: 

I Godkjenning av innkalling og dagsorden 

II Godkjenning av referat fra møtet 25.11.2015  

 

Sak 1/16  Læringsmiljøprisen; tidsplan, statutter og nominasjoner 

  Vedtakssak   

Sak 2/16 Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet 2016-2019- revidert versjon 

  Vedtakssak 

Sak 3/16 Studiebarometeret- resultater 

  Drøftingssak 

Sak 4/16 Oppfølging av retningslinjer for håndtering av konflikter som omfatter 

  studenter og vern mot gjengjeldelser ved varsling- status i arbeidet 

  Orienteringssak 

Sak 5/16 Det Akademiske Kvarter- oppfølging av rapport fra fadderkoordinator   

  Orienteringssak 

Sak 6/16 Handlingsplan for likestilling 

  Drøftingssak 

Sak 7/16 Mentorordning for studenter med nedsatt funksjonsevne 

  Orienteringssak 

Sak 8/16 Kompetanseheving for kontaktpersoner for studenter med nedsatt  

  funksjonsevne 
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  Orienteringssak 

Sak 9/16 Møte med representanter fra Det juridiske  fakultet  

  Drøftingssak 

Sak 10/16 Eventuelt 

Sak 11/16 Orienteringssaker 
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Kommende saker i Læringsmiljøutvalget: 

 Rapportering om klager på læringsmiljøet 

 Utdanningsmeldingen  

 Tildeling av midler til fadderarrangement 

 Rapport fra arbeidsgruppe- retningslinjer 
 

Årshjulsaker i Læringsmiljøutvalget: 
Alle møter:  Fakultetsbesøk  
 
Mars/April: Rapportering om klager på læringsmiljøet 
  Utdanningsmeldingen  
  Tildeling av midler til fadderarrangement 
Mai/Juni: Status for tiltak i handlingsplaner 
  Innspill til budsjettet  
  Læringsmiljøprisen- kunngjøring og utlysning  
September: Valg av ny LMU-leder 
  Årsrapport for LMU 
  Studiestart og fadderuken 
  Læringsmiljøprisen- oppnevning av jury 
November/:  Tildeling av Læringsmiljøprisen   
Desember:  Status for tiltak i handlingsplaner 

  Rapportering om klager på læringsmiljøet 

  Rapportering fra fadderarrangement  

Desember/: Fellesmøte mellom AMU og LMU 
Januar   
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        UNIVERSITETET I BERGEN 

LÆRINGSMILJØUTVALGET(LMU) 
  

Læringsmiljøutvalget ved UiB er oppnevnt i henhold til  
Lov om universiteter og høgskoler § 4-3. 

 
 
Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget (LMU) – møte 5 2015  
 
Tid:  25. november kl. 09.00- 12.00. 

Sted:  Det psykologiske fakultet, styrerommet i 4. etasje i Christies gate 13. 

 

 
Medlemmer: Viserektor for utdanning Oddrun Samdal, avdelingsdirektør Even Berge, 
avdelingsdirektør Christen Soleim (SA), Siri Bjerkestrand (studenter med 
funksjonsnedsettelse), Eivind Brandt (student), Tord Lauvland Bjørnevik (student), Mari 
Bondevik (student), Naomi Ghebiregzabher (student) og Pål Halle Johnsen (student). 
  
Observatører og andre: Roar Nese (HR-avdelingen), Anne Bjørkum Åsmul (UB), Sylvi 
Leirvaag (studentombud)  
 
Fra administrasjonen: rådgiver Iren Igesund (SA). 
 
Forfall: Tore Burheim (ITA), dekan Knut Helland, Hege Råkil (SIB). 
 
 
Saksliste: 
  

 I Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
  

 II  Referat fra møte 01.10.2015 
 Referatet ble godkjent. 
 

 
Sak 39/15  Møtedatoer våren 2016 

Følgende møtedatoer for vårsemesteret 2016 ble foreslått for utvalget: 
 

Onsdag 10. februar   kl. 09-12 

Onsdag 20. april   kl. 09-12 

Onsdag 8. juni  kl. 09-12 

 

Vedtak 

Læringsmiljøutvalget vedtar forslaget til møtedatoer som gjeldende for vårsemesteret 2016. 

Sak 40/15 Rapportering om klager på læringsmiljøet  

Læringsmiljøutvalget har mottatt klager fra fem fakultet. Klagene gjelder hovedsakelig det 

fysiske læringsmiljøet, der klager på luftkvaliteten og temperaturen er en gjenganger ved 

flere fakultet. En klage gjelder forelesere som ikke møter opp til undervisning og sen endring 

og tidspunkt for obligatorisk undervisning ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. 

Psykologisk Studentutvalg (PSU) har sendt inn flere klager over tilsvarende forhold som i 

høstsemesteret 2014, dvs. endring av timeplanlagt undervisning, flytting av obligatorisk 
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undervisningsaktivitet, manglende fremmøte av foreleser og svikt i informasjonsrutiner. Ifølge 

Studentutvalget har det vært en løpende dialog med fakultetet i sakene, men de er ikke løst. 

Studentutvalget er ikke fornøyd med oppfølgingen av sakene. Det er fortsatt utfordringer 

knyttet til at forelesere ikke møter opp til undervisningen. Tiltaket med studentfrokost, som 

fakultetet har startet, fungerer veldig bra.  

 
Det har også kommet klager på at pensumlistene ikke er tilgjengelige innen fristen, endringer 

i timeplaner og klage på arabiskstudiet sin relevans ved Det humanistiske fakultet. Utenom 

dette har Griegakademiet i en e-post listet opp en rekke forhold som påvirker læringsmiljøet 

negativt. Disse forholdene har tidligere vært meldt inn til LMU. Klagene er fulgt opp. 

 
Vedtak: 
Læringsmiljøutvalget tar rapportene til etterretning. Utvalget ser positivt på at de 
innrapporterte klagene ved de fleste fakultetene allerede er fulgt opp.    
 
Sak 41/15 Tildeling av læringsmiljøprisen for 2015 

Saksnotatet ble delt ut i møtet. Det var fem nominasjoner. Omfanget av dokumentasjon og 
begrunnelsene for nominasjonene varierer noe. To av nominasjonene fra Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet ble vurdert til ikke å fylle kriteriene for tildeling i statuttene for 
prisen.  
 
Juryen innstilte Christian Jørgensen til læringsmiljøprisen fordi han gjennom sin kreativitet i 
formidlingen av fag, aktivisering og gode interaksjon med studentene samt tilrettelegging for 
læring også utenom undervisningssituasjonen, skaper gode rammer for læring og bidrar til et 
svært godt læringsmiljø for studentene. 
 
Vedtak:  
Læringsmiljøutvalget slutter seg til juryens forslag og vedtar å tildele Læringsmiljøprisen for 
2015 til Christian Jørgensen ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet.    
  

Sak 42/15 Læringsmiljøprisen; tidsplan, statutter, nominasjoner 

Antallet nominasjoner til Læringsmiljøprisen varierer mye fra år til år. Ved fristens utløp var 
det i år to nominasjoner. Etter at fristen ble forlenget, kom det ytterligere tre nominasjoner. 
Sosiale media ble tatt i bruk for å få større blest om prisen. 
 
Juryene opplever årlig at ikke alle kandidatene innfrir formålet med prisen, og noen faller 
heller ikke inn under definisjonen av hvem som kan tildeles prisen. En del nominasjoner kan 
betraktes som foreleserpriser, der det hovedsakelig har vært argumentert i forhold til faglige 
og pedagogiske prestasjoner og i mindre grad sosial innsats. En beskrivelse av det 
helhetlige læringsmiljøet mangler i noen nominasjoner, noe som kan tyde på at det kan være 
usikkerhet om hva som ligger i dette begrepet. I tillegg har dokumentasjonskravet medført at 
noen nominasjoner frafaller på grunn av manglende dokumentasjon. Juryene har enkelte år 
mottatt nominasjoner på studentutvalg som har gjort en ekstra sosial innsats, men disse er 
vurdert til ikke å fylle kriteriene for tildeling.   
 
Det kom følgende innspill: 

 Tidspunktet for publikasjon kan være litt problematisk. Studentene er nettopp ferdige 
med eksamen når det blir lagt ut på Mi side. 

 Det kan være en fordel å ha nominasjonsprosessen om våren eller senere om 
høsten. 

 Kravet om sosial innsats er litt diffust, og det kan være vanskelig å forstå skillet 
mellom en foreleserpris og læringsmiljøprisen. 

 Det er viktig å få fram læringsmiljøkomponenten i utlysningen. 



6 
 

 Ett presseoppslag med fjorårets vinner, der det fremkommer hvorfor prisvinneren har 
fått prisen, vil skape mer blest om prisen og samtidig gi informasjon om hvilke 
kriterier som vektlegges ved tildelingen. 

 Det er viktig å framheve læringsmiljøprisen, og dens betydning med hensyn til 
læring. Dette aspektet kan eksponeres mer.    

 Det er en fordel at læringsmiljøprisen og ugleprisen deles ut samtidig, slik at det blir 
blest om begge prisene.  

 Markedsføring av prisen er viktig. 

 Det er viktig å involvere studentene tidlig og invitere dem til utdelingen.  

 MOFA har brukt tildelingen av læringsmiljøprisen i 2014 som en inspirasjonskilde ved 
fakultetet. Fagmiljøet som fikk prisen blir framhevet som en god rollemodell. 

 I spørsmålet om studentutvalg og fagutvalg kan nomineres var meningene delte. 
Mens noen så det som positivt, ble de av andre påpekt at den sosiale rollen er en 
viktig del av utvalgene sine ordinære oppgaver. Risikoen kan også bli stor for 
nominering av mange fagutvalg, noe som kan redusere nominasjonen av 
vitenskapelig tilsatte. Det ble påpekt at det er viktig å inspirere undervisere til å 
strekke seg utenfor de pedagogiske rammene og gjøre en sosial innsats.  
 

Læringsmiljøutvalget har fått noen innspill som vi vil prøve å sortere. De er ikke i en entydig 
retning, men vi vil prøve å konkludere i neste LMU-møte.  
 
Sak 43/15 LMUs rolle i klagesaker 

Fakultetene sender to ganger årlig inn en kortfattet rapport til Læringsmiljøutvalget om 
eventuelle konkrete avvik i form av mottatte klager på læringsmiljøet. Fakultetene rapporterer 
også på oppfølgingen av klagene.  
 
I det nye elektroniske HMS-avvikssystem er det lagt til rette for at klager på det fysiske 
læringsmiljøet fra studentene skal inngå i avvikssystemet.  Ifølge retningslinjene skal 
«Læringsmiljøutvalget (LMU) gjennomgå alle meldte HMS-avvik ved universitetet som 
involverer studenter, og se til at tiltak som gjelder studenters læringsmiljø følges opp.» 
 

Det kom følgende innspill i saken: 

 Det har vært en underrapportering av klager. Det nye HMS-avvikssystemet vil gjøre 

det enklere å melde inn avvik på alle nivå. 

 Fakultetene har et ansvar for å følge opp klager på læringsmiljøet fra studentene. 

LMU bør ha en rolle, der utvalget påser at sakene blir fulgt opp. 

 LMU kan ikke ha en saksbehandlerrolle. 

 Det er lettere å kontrollere at klager på det fysiske læringsmiljøet er fulgt opp enn 

klager som berører det psykososiale læringsmiljøet.  

 Det er viktig å koordinere ulike avvikssystem. LMU kan etterspørre informasjon fra 

fakultetene og sende det til universitetsstyret.  

 

 

LMU er et rådgivende organ som har vært orientert om klager. Vi har hovedsakelig mottatt 

informasjon, men i saken fra PSU har vi hatt en ekstra oppfølging av klagen.  

Utvalget bør fortsette å ha en rådgivende funksjon, men i saker som krever videre oppfølging 

bør utvalget ha en mer aktiv rolle og påse at de blir fulgt opp. 

 

Sak 44/15 Studiestart og fadderuken 2015- rapporter fra fadderarrangement som 

  har fått tildelt midler fra den sentrale potten 
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Læringsmiljøutvalget vedtok tildelingen av midler fra den sentrale potten til 

fadderarrangement i april. Alle søkere fikk tilsendt et brev med oversikt over tildelingen. I 

brevet fikk arrangørene, som ble tildelt midler, informasjon om hvilke punkter det skulle 

rapporteres om innen utgangen av oktober. De ble også bedt om å rapportere om hvordan 

midlene ble benyttet. De fikk påminnelse om rapporteringsfristen.  

 

Læringsmiljøutvalget har mottatt ni rapporter. Rapporteringen viser at der er en del restmidler 

igjen. Studieadministrativ avdeling sender et brev til alle mottakere av midler fra den sentrale 

potten med en oversikt over restmidlene, og disse vil bli krevd tilbakebetalt.  

 

Saken ble lagt fram for Læringsmiljøutvalget til orientering. 

Sak 45/15 Møte med representanter fra Det psykologiske fakultet 

Til denne saken møtte fra fakultetet: visedekan for utdanning Kariane Therese Westrheim, 

studiesjef Frode Randal og studentene Annika Rødeseike og Ivar F. Mølmen.  

 

I møtet ble det blant annet informert om: 

 Rammetillatelsen for ombyggingen i Christies gate 12 er nå klar. Samarbeidet med 

studentene er godt i denne prosessen. Arbeidet starter i januar, og planen er å bli 

ferdig til neste semester. Underetasjen vil bli tatt først. Fakultetet håper at 

ombyggingen vil bidra til et bedre læringsmiljø for studentene. 

 Fakultetet har vært en del i media i det siste. Det er bra på den ene siden ved at 

studentene påpeker utfordringer ved fakultetet, men det gjør også noe med 

omdømmet til fakultetet. Fakultetet håper at de vil finne en løsning på utfordringene. 

 Det er publisert en film, en kritisk dokumentar, om årsstudiet. Fakultetet håper den blir 

gjenstand for diskusjon. 

 Dialogen med studentene er viktig og det er prisverdig at de er så direkte og åpne i 

aktuelle saker.  

 Studentutvalget: Det er fagutvalg på alle institutt. Det har vært en betydelig 

rekruttering av studenter til styrer og utvalg. Samarbeidet med fakultetsledelsen er 

godt. Det sosiale engasjementet blant studentene er godt. Fakultetet har satt i gang 

en del tiltak, og blant disse vil de berømme fakultetet for å starte med 

studentfrokoster. Hovedutfordringene mellom studentene og fakultetet mener de 

handler om kultur og tillit, noe som kan medføre at studenttillitsvalgte går litt i 

posisjon. Dette kan ha medvirket til at en del saker har kommet ut i media. De håper 

de skal finne en løsning på utfordringene i dialog med fakultetet. 

 

Sak 46/15 Eventuelt 

Tidspunkt for dialogmøte med fakultetene 

Utvalget ønsket å fortsette å ha dialogmøtene med fakultetene på samme tidspunkt som nå. 

 

Sak 47/15 Orienteringssaker 
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UNIVERSITETET I BERGEN 

LÆRINGSMILJØUTVALGET(LMU) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sak 1/16 Læringsmiljøprisen; tidsplan, statutter og 
nominasjoner 

  
                         Notat fra Studieadministrativ avdeling 
 
   Vedtakssak 
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Notat 
Til:  Læringsmiljøutvalget 
Fra:  Studieadministrativ avdeling 
Møte:  10. februar 2016 
Sak:  Læringsmiljøprisen; tidsplan, statutter og nominasjoner 
 

 
Bakgrunn 
I LMU-møtet den 25. november ble bakgrunnen for opprettelsen av Læringsmiljøprisen, 
gjeldende statutter og tidsplan for prisen samt en beskrivelse av utfordringer i forbindelse 
med nominasjonene til prisen lagt fram for utvalget (sak 42/15). Det har vært utfordringer 
spesielt knyttet til antall nominasjoner som har variert mye fra år til år.  Det har resultert i at 
nominasjonsfristen er blitt forlenget noen ganger.  
 
Juryene opplever årlig at ikke alle kandidatene innfrir formålet med prisen, og noen faller 
heller ikke inn under definisjonen av hvem som kan tildeles prisen. En del nominasjoner kan 
betraktes som foreleserpriser, der det hovedsakelig har vært argumentert i forhold til faglige 
og pedagogiske prestasjoner og i mindre grad sosial innsats. En beskrivelse av det 
helhetlige læringsmiljøet mangler i noen nominasjoner, noe som kan tyde på at det kan være 
usikkerhet om hva som ligger i dette begrepet. I tillegg har dokumentasjonskravet medført at 
noen nominasjoner frafaller på grunn av manglende dokumentasjon. Juryene har enkelte år 
mottatt nominasjoner på studentutvalg som har gjort en ekstra sosial innsats, men disse er 
vurdert til ikke å fylle kriteriene for tildeling.   
 
I LMU-møtet den 25. november kom det følgende innspill i saken:  

 Det kan være en fordel å ha nominasjonsprosessen om våren eller senere om 
høsten. 

 Kravet om sosial innsats er litt diffust, og det kan være vanskelig å forstå skillet 
mellom en foreleserpris og læringsmiljøprisen. 

 Det er viktig å få fram læringsmiljøkomponenten i utlysningen. 

 Ett presseoppslag med fjorårets vinner, der det fremkommer hvorfor prisvinneren har 
fått prisen, vil skape mer blest om prisen og samtidig gi informasjon om hvilke 
kriterier som vektlegges ved tildelingen. 

 Det er viktig å framheve læringsmiljøprisen, og dens betydning med hensyn til 
læring. Dette aspektet kan eksponeres mer.    

 Det er en fordel at læringsmiljøprisen og ugleprisen deles ut samtidig, slik at det blir 
blest om begge prisene.  

 Markedsføring av prisen er viktig. 

 Det er viktig å involvere studentene tidlig og invitere dem til utdelingen.  

 MOFA har brukt tildelingen av læringsmiljøprisen i 2014 som en inspirasjonskilde ved 
fakultetet. Fagmiljøet som fikk prisen blir framhevet som en god rollemodell. 

 I spørsmålet om studentutvalg og fagutvalg kan nomineres var meningene delte. 
Mens noen så det som positivt, ble det av andre påpekt at den sosiale rollen er en 
viktig del av utvalgene sine ordinære oppgaver. Risikoen kan også bli stor for 
nominering av mange fagutvalg, noe som kan redusere nominasjonen av 
vitenskapelig tilsatte. Det ble påpekt at det er viktig å inspirere undervisere til å 
strekke seg utenfor de pedagogiske rammene og gjøre en sosial innsats.  

 
 
 
Det var ikke noen entydig konklusjon i saken i forrige LMU-møte. Men på bakgrunn av at det 
har vært utfordringer med å få tilstrekkelige nominasjoner innen fristen flere høstsemestre, 
foreslås det å innføre en prøveordning over to år der nominasjonsprosessen foregår i 
vårsemesteret.   
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LMU foreslår følgende tidsplan for nominasjonen av læringsmiljøprisen for 2016: 

 Invitasjon publiseres på Mi Side: februar/mars 

 Initiativ for å synliggjøre kunngjøringen: april 

 Frist for å foreslå kandidater: 1. mai 

 Jury møtes for å gå gjennom forslagene og foreslå en kandidat: mai/ juni  

 LMU bestemmer hvem som skal tildeles prisen for 2016: første møte etter at fristen er 
gått ut 

 

LMU tar stilling til når utdelingen av prisen bør skje i forbindelse med at utvalget vedtar hvem 

som tildeles prisen.  

Forslag til vedtak: 

1. Læringsmiljøutvalget godkjenner ny tidsplan for nominasjon som beskrevet i 

saksforelegget. Dette blir en prøveordning i to år. Deretter skal ordningen evalueres. 
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UNIVERSITETET I BERGEN 

LÆRINGSMILJØUTVALGET(LMU) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sak 2/16 Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet 2016-
2019- revidert versjon  

  
                         Notat fra Studieadministrativ avdeling 
 
   Vedtakssak 
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Notat 
Til:  Læringsmiljøutvalget 
Fra:  Studieadministrativ avdeling 
Møte:  10. februar 2016 
Sak:  Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet 2016-2019- revidert versjon 
 

 
Bakgrunn 
Læringsmiljøutvalget vedtok forslag til Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet 2015-

2019 på e-post sirkulasjon den 8. mai 2015 (sak 17/15). Forslaget ble deretter sendt til 

universitetsdirektøren for videre behandling. Forslaget til handlingsplan ble lagt frem for 

universitetsstyret i møtet 26.11.2015 (sak 125/15). Styret vedtok å utsette saken og imøteser 

en revidert versjon til neste møte.  Det er ønskelig med en handlingsplan som i form er mer i 

tråd med nye maler for handlingsplaner. På bakgrunn av dette er det foretatt en del 

innholdsmessige endringer i det nye forslaget til handlingsplan, og strukturen på planen er 

vesentlig endret.   

 

Vedtak: 

 LMU vedtar revidert versjon av Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet 
ved Universitetet i Bergen 2016-2019. Eventuelle kommentarer som kommer 
fram i møtet blir tatt hensyn til i den endelige versjonen.  

 Forslaget sendes til universitetsdirektøren for videre behandling. 
 
 
 
Vedlagt er revidert forslag til Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i 
Bergen 2016-2019.  
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Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i 

Bergen 2016-2019 
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Det skal være godt og trygt å studere ved Universitetet i Bergen.  

Denne handlingsplanen viser hvilke tiltak for styrking av læringsmiljøet UiB skal gjennomføre eller 

igangsette frem mot 2019.  

Et godt læringsmiljø er av stor betydning for UiB. Ved å legge til rette for et godt læringsmiljø sørger 

man for å legge fundamentet for en sentral kjernefunksjon i et universitet: nemlig å utdanne. 

Gjennom tidene har universiteter spilt en stor rolle i å imøtekomme samfunnets kompetansebehov 

gjennom å utdanne befolkningen. Læringsmiljøet ved en utdanningsinstitusjon er avgjørende for at 

forholdene ligger til rette for at studentene skal oppnå ønsket, og forventet læringsutbytte.  

Handlingsplanen tar for seg hvilke tiltak, kontinuerlige så vel som engangstiltak som skal gjøres for å 

forbedre læringsmiljøet ved UiB frem til 2019. Det innebærer blant annet rent fysiske tiltak som 

forbedring av den fysiske bygningsmassen ved universitetet og tiltak som legger til rette for gode 

psykososiale forhold for studentene. Handlingsplanen viser også at UiB satser på forholdene som 

legger til rette for læring for alle studenter - også studenter med funksjonsnedsettelser. Tiltakene 

som skal gjennomføres med tanke på universell utforming er sentrale i satsingen på å gjøre norsk 

høyere utdanning mer tilgjengelig.  

Det skal være godt og trygt å studere ved Universitetet i Bergen (UiB). For alle studenter. Under hele 

studieløpet - Fra fadderuke til vitnemålsseremoni. 

 

Styringsdokumenter 

I tillegg til denne handlingsplanen for styrking av læringsmiljøet finnes det en rekke lover, 
dokumenter og regelverk som regulerer studentene sitt læringsmiljø. Disse finner man under: 

- Lov om universiteter og høyskoler 
- Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mm 
- Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 
- Lov om planlegging og byggesaksbehandling 
- Norge universelt utformet 2025 
- Regler for læringsmiljøutvalget 
- Læringsmiljøhåndboken 
- Sørviserklæringen 
- Handlingsplan for likestilling 
- Tiltaksplan for ytre miljø 
- Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 

 

Innsatsområder for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen 2016-2019 

A. Gode og trygge studentarbeidsplasser 

B. Tilstrekkelig arealer for studievirksomhet 

C. Universell utforming 

D. Studentenes trygghet i studiesituasjonen 

E. Studentenes helse og trivsel  
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B. INNSATSOMRÅDE: AREALER FOR STUDIEVIRKSOMHET 
 

Delmål 
 

Hovedaktiviteter Ansvarlig 

Delmål 1 
Det skal være tilstrekkelig 
studentarbeidsplasser på 
universitetets område 
 

o Studentarbeidsplasser skal som hovedregel ikke 
benyttes til eksamensavvikling 

o Det skal legges til rette for at studentene kan 
reservere rom for kollokvier og egenstudier 
 

o Eiendomsavdelingen og 
Studieadministrativ avdeling 

Delmål 2 
Det skal legges til rette for at 
studenter skal kunne studere 
utenfor de tradisjonelle 
lesesalene 
 

o Etablere gode mobile studentarbeidsplasser 
o Sørge for at studenter kan benytte 

undervisningsrom til studieaktivitet i perioder der 
disse står ubrukte  
 

o Eiendomsavdelingen og IT-avdelingen 
 

 

  

A INNSATSOMRÅDE: Gode fysiske studentarbeidsplasser 
 

Delmål 
 

Hovedaktiviteter Ansvarlig 

Delmål 1 
Det skal være tilfredsstillende 
inneklima ved alle 
studentarbeidsplasser 
 
 
 
 
 
 
 

o Overvåke inneklimaet i de lokalene studentene 
benytter der det påvises problem. 

o Gjennomføre midlertidige reparasjoner av Nygård 
skole 

o Utbedre inneklimaet ved Sydneshaugen skole 
o Utbedre inneklimaet i lokalene som huser 

studentarbeidsplasser for masterstudentene i 
samfunnsøkonomi i Foswinckels gate 14. 

o Utbedre inneklimaet i Lauritz Meltzers hus. 

Eiendomsavdelingen 

Delmål 2 
Det elektroniske utstyret ved 
UiB skal legge til rette for 
læring 
 
 

o Montere stikkontakter ved alle 
studentarbeidsplasser som mangler dette 

o Sørge for godt og tilgjengelig trådløst nettverk ved 
alle studentarbeidsplasser og undervisningslokaler 

Eiendomsavdelingen og IT-avdelingen 

Delmål 3 
Det skal gjennomføres 
helhetlige utbedringer der det 
er størst behov 

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

o Utbedre Sofie Lindstrøms hus. 
o Det skal etableres forbedrede lokaler for studenter 

ved Griegakademiet. 
 

Eiendomsavdelingen og fakultetene 
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D. INNSATSOMRÅDE: Undervisning og faglig oppfølging 
 

Delmål 
 

Hovedaktiviteter Ansvarlig 

Delmål 1 
Studenter ved UiB skal oppleve 
god undervisning og faglig 
oppfølging 

o Sørge for at alle studenter kan ta del i en faglig 
mentorordning innen 2019 

o Det skal tas i bruk mer varierte 

undervisningsformer 

 
 

o Fakultetene 

  

C. INNSATSOMRÅDE: UNIVERSELL UTFORMING 
 

Delmål 
 

Hovedaktiviteter Ansvarlig 

Delmål 1 
UiBs eiendom skal være 
tilgjengelig for alle studenter – 
uavhengig av funksjonsevne 
 

o Sørge for at det ved alle fakulteter og 
bibliotekfilialer finnes universelt utformede 
studentarbeidsplasser 

o Ved utbedring av gamle bygninger skal prinsippet 
om universell utforming følges så langt det er 
mulig 

o Øremerking av midler til hastetiltak for 
tilgjengelighet for studenter med nedsatt 
funksjonsevne 

o Sikre universelt utformede toalett ved alle fakultet 
o Det skal legges ledelinjer og kontrastfarger i 

områder der studenter oppholder seg  
o Trappekanter og glass skal merkes 

 
 
 
 

o Eiendomsavdelingen, 
Universitetsbiblioteket og fakultetene 

Delmål 2 
Teknisk og fysisk utstyr skal 
legge til rette for at alle 
studenter skal kunne ta del i 
undervisning og annen 
studierelatert aktivitet 
 

o Sørge for at alle skilt på UiBs område er universelt 
utformede 

o Skilting som er av høy relevans for internasjonale 
studenter bør også være engelskspråklige 

o Montering av anlegg for infrarøde signaler og 
teleslynge i undervisningsrom 

o Eiendomsavdelingen, IT-avdelingen og 
fakultetene 
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E. INNSATSOMRÅDE: STUDENTENES TRYGGHET I STUDIESITUASJONEN 
 

Delmål 
 

Hovedaktiviteter Ansvarlig 

Delmål 1 
Det skal være trygt for 
studentene å ferdes på UiB sin 
eiendom  

o Ivareta sikkerheten i og rundt universitetets 
bygninger ved hjelp av vakthold, belysning og 
andre tiltak 

o Utarbeide og implementere beredskapsplan for 

studentaktiviteter og for arrangement som er 

arrangert av studenter. 

 
 

o Eiendomsavdelingen, 
Studieadministrativ avdeling og 
fakultetene 

Delmål 2 
Studenter skal oppleve at deres 
rettigheter blir ivaretatt og løst 
i konfliktsituasjoner, også der 
UiB er en av partene i 
konflikten 
 

o Sørge for at Studentombudet er godt tilgjengelig 
for studentene, både gjennom sentrale kontorer 
og gjennom nettbasert informasjon 

o Det skal utarbeides retningslinjer for å håndtere 
konflikter som involverer studenter 

o Det skal etableres en nettbasert løsning der 
studenter skal kunne melde fra hendelser som gå 
ut over det psykososiale læringsmiljøet 

o Det skal sikres at studenter ikke kan møte 
gjengjeldelser dersom de melder fra om uønskede 
hendelser 

o Eiendomsavdelingen, 
Studieadministrativ avdeling, HR-
avdelingen, IT-avdelingen og 
fakultetene 

 

 

 

 

 

       

F. INNSATSOMRÅDE: STUDENTENES HELSE OG TRIVSEL 
 

Delmål 
 

Hovedaktiviteter Ansvarlig 

Delmål 1 
UiB skal i så stor grad som 
mulig legge til rette for at 
studentene har god fysisk og 
psykisk helse  

o Jevnlig gjennomføre studentundersøkelser 
o Videreføre samarbeidet mellom samskipnaden og 

universitetet for å fremme helhetlig tenkning om 
veiledningstjenester 

o Det skal utarbeides og distribueres en komplett 
oversikt over alle de tilbud som er tilgjengelig for 
studenter både ved universitet og i samskipnaden. 
 
 
 

o Eiendomsavdelingen, 
Studieadministrativ avdeling, 
fakultetene og Studentsamskipnaden 

Delmål 2 
UiB skal arbeide for sosial 
inkludering av studenter 

o Støtte fadderstyrene økonomisk og med 
koordinering. 

o Det skal være faste kontaktpunkt mellom 
studentene og fakultetene for å sikre et godt 
opplegg ved mottak av nye studenter og for å sikre 
at det ikke oppstår konflikter 

o Støtte driften av studentlokaler praktisk og 
økonomisk 

o Gjenreise villaen i Olav Kyrres gate 53 slik at den 
kan huse Kvarterets driftsorganisasjoner og andre 
sentrale studentorganisasjoner 

o Opprettholde støtten til Kvarteret og inkludere 
bygningsmassen i Eiendomsavdelingens 
langtidsplaner 

o Eiendomsavdelingen, 
Studieadministrativ avdeling, IT-
avdelingen og fakultetene 
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 Sak 3/16  Studiebarometeret- resultater 
    

   Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling 

 
    Orienteringssak/Drøftingssak 
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Notat 

Til: Læringsmiljøutvalget 

Fra: Studieadministrativ avdeling 

Møte:  10. februar 2016                                 

Sak:  Studiebarometeret- resultater  

__________________________________________________________________________ 

 

Bakgrunn 

NOKUT har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utført en nasjonal spørreundersøkelse blant 

norske studenter om deres opplevelse av kvalitet i de studieprogrammene de går på. Undersøkelsen 

ble gjennomført høsten 2015. Litt over 1500 studenter ved UiB besvarte årets undersøkelse, eller 39 

% av utvalget.  

Studiebarometeret stiller studenter (flere) spørsmål angående seks hovedtema: 

 Eksamen 

 Engasjement 

 Læringsutbytte 

 Medvirkning 

 Studie- og læringsmiljø 

 Undervisning og veiledning 

 Yrkesrelevans 

 

Indeksene beregnes som gjennomsnitt av hovedtemaenes spørsmål, se tabell 1.  

Tabell 1 Hovedområde (indeks) og overordnet tilfredshet. Snittene på fakultetene, institusjonen og landsbasis.  

Hovedområde/overordnet tilfredshet HF JU MN MOF PS SV UiB Nasjonalt 

Undervisning og veiledning 3,8 3,6 3,7 3,2 3,2 3,5 3,5 3,6 

Studie- og læringsmiljø 3,8 3,8 3,8 3,9 3,3 3,6 3,7 3,8 

Medvirkning 3,4 2,9 3,4 3,1 2,6 2,9 3,1 3,2 

Engasjement og sammenheng 4,1 4,4 4,1 4,1 3,8 3,9 4,1 4,1 

Relevans for arbeidslivet 3,8 4,7 4,1 4,6 4,1 3,7 4,2 4,3 

Eksamens- og vurderingsformer 3,8 3,7 3,7 3,4 3,7 3,8 3,7 3,9 

Eget læringsutbytte 3,7 3,6 3,7 3,6 3,6 3,5 3,6 3,7 

Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på 4,5 4,6 4,5 4,7 4,3 4,0 4,4            4,5 

Jeg er, alt i alt, fornøyd med studieprogrammet jeg går på 4,0 4,3 4,2 4,1 3,6 3,9 4,1 4,1 

 

4,5 < Grønt ≤ 5,0 

4,0 < Lysegrønt ≤ 4,5 

3,5 < Svart ≤ 4,0 

3,0 < Rødt ≤ 3,5 
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2,5 < Mørkerødt ≤ 3,0 
 
De mest relevante enkeltspørsmålene for LMU er behandlet under.  Hovedfokuset er på spørsmål 
som inngår i de tre første indeksene i tabell 1, nemlig undervisning, miljø og medvirkning. Disse 
indeksene har også blant de svakeste skårene. 

Overordnet tilfredshet - I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: 

 Jeg er, alt i alt, fornøyd med studieprogrammet jeg går på 

 

 

75 % av UiB-studentene er fornøyde med studieprogrammet (svaralternativ 4 og 5), mot 79 % i 2014.  

Ved PS, SV og HF er andelene henholdsvis 58, 69 og 70 %, mot 68, 78 og 73 % i 2014. PS og SV viser 

derfor en nedgang på henholdsvis 10 og 9 prosentpoeng. I tillegg viser MOF (77 %) og MN (80 %) en 

nedgang på 4 prosentpoeng fra 2015. 

Kun JU (86 %) kan vise til oppgang siden 2014, men bare på 1 prosentpoeng. 

Tabell 2 Andelen «vet ikke». 

HF JU MN MOF PS SV UiB 
0,0 % 0,7 % 0,4 % 0,4 % 0,6 % 0,0 % 0,4 % 
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 Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på 

 

86 % av UiB-studentene er enig (4) eller helt enig (5) i påstanden om at de går på det studiet de helst 

vil gå på, samme andel som i 2014.  Studentene ved MOF og JU hadde de høyeste andelene med 92 

%, tett etterfulgt av HF (91 %).  Andelene i 2014 var henholdsvis 95, 92, og 87 %. HF viser dermed en 

oppgang på 4 prosentpoeng. 

 Andelene ved MN, PS og SV er henholdsvis 88, 82 og 75 %, mot 84, 84, og 79 %. SV viser derfor en 

reduksjon på 4 prosentpoeng. 

Tabell 3 Andelen «vet ikke». 

HF JU MN MOF PS SV UiB 
4,0 % 2,3 % 4,4 % 1,7 % 2,9 % 3,2 % 3,0 % 

 

Studie- og læringsmiljø - Hvor tilfreds er du med: 

 Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet 

 

68 % av UiB-studentene er svært tilfreds (5) eller tilfreds (4) med sosiale miljøet blant studentene, 

mot 67 % i 2014. Akkurat som i 2014 skiller MO seg positivt ut med 84 % tilfredse studenter mot 79 % 
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i 2014, etterfulgt av MN med 73 % som er samme andel som i 2014. HF-studenter er minst tilfreds 

med 58 %, men dette utgjør en oppgang på 2 prosentpoeng fra 2014.  

SV ligger på UiB-snittet med 67 %, en oppgang på 5 % fra 2014, mens JU (60 %) og PS (62 %) viser en 

nedgang på 4 prosentpoeng hver siden 2014.  

Tabell 4 Andelen «vet ikke». 

HF JU MN MOF PS SV UiB 
3,9 % 1,3 % 0,8 % 0,4 % 1,7 % 2,2 % 1,5 % 

 

 Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet 

 

68 % av UiB-studentene er svært tilfreds eller tilfreds med det faglige miljøet blant studentene, 

samme andel som i 2014.  Mest tilfredse er studentene ved MOF, MN og JU, med andel på 

henholdsvis 80, 72 og 69 %, mot 85 %, 69 % og 73 % i 2014. Likevel, MOF og JU viser en nedgang på 5 

og 4 prosentpoeng mens MN viser en oppgang på 3 prosentpoeng.  

HF (67 %) har hatt størst fremgang siden 2014 med en vekst på hele 13 prosentpoeng. HF-studentene 

var de minst tilfredse i 2014. SV (57 %) viser en minimal endring på 1 prosent poeng siden 2014. 

PS hadde blant de mest tilfredse studentene i 2014 med andel på 71 %. I 2015 falt denne med 12 

prosentpoeng til 59 %. 

Tabell 5 Andelen «vet ikke». 

HF JU MN MOF PS SV UiB 
4,6 % 0,3 % 0,8 % 1,3 % 2,3 % 4,1 % 2,0 % 
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 Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på studieprogrammet 

 

Kun 47 % av UiB-studentene er svært tilfreds eller tilfreds med miljøet mellom studentene og de 

faglige ansatte. Dette spørsmålet ble ikke stilt i 2014. 

De mest tilfredse studentene finner man på HF og MN med en andel på 60 %. I «mellomsjiktet» 

finner man SV (46 %), JU (44 %) og MOF (43 %) 

Andelen er lavest på PS med 29 %. 

Tabell 6 Andelen «vet ikke». 

HF JU MN MOF PS SV UiB 
5,4 % 6,2 % 4,3 % 2,1 % 4,1 % 6,9 % 5,0 % 

 

 Lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid 

 

53 % av UiB-studentene er svært tilfreds eller tilfreds med lokalene for undervisning og øvrig 

studiearbeid, mot 49 % i 2014. Den største positive endringen har skjedd ved JU (68 %) og HF (50 %) 

som har økt sine andeler med 14 og 8 prosentpoeng, etterfulgt av MN (51 %) med en økning på 3 

prosentpoeng, mens SV (42 %) og MOF (69 %) viser en nedgang på 9 og 1 prosentpoeng. 

PS holder samme nivå som i fjor og har den laveste andelen med sine 28 %. 
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Tabell 7 Andelen «vet ikke». 

HF JU MN MOF PS SV UiB 
1,5 % 0,6 % 0,0 % 1,3 % 4,6 % 0,9 % 1,3 % 

 

 Utstyr og hjelpemidler i undervisningen 

 

56 % av UiB-studentene er svært tilfreds eller tilfreds med utstyr og hjelpemidler i undervisninga, 

mot 48 % i 2014. På dette området har det vært fremgang på alle fakulteter. HF (52 %) og JU (70 %) 

kan vise til høyest fremgang med økning på 19 og 13 prosentpoeng siden 2014. På PS (40 %)og SV (49 

%) er det en oppgang på 6 %, mens oppgangen på MN (56 %) og MOF (63 %) er på 3 og 4 

prosentpoeng. 

Tabell 8 Andelen «vet ikke». 

HF JU MN MOF PS SV UiB 
11,6 % 4,9 % 3,5 % 2,9 % 5,8 % 6,3 % 5,3 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Studieadministrasjon og informasjon 
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Kun 56 % av UiB-studentene er svært tilfreds eller tilfreds med 

studieadministrasjonen/informasjonen. Dette spørsmålet ble ikke stilt i 2014. 

De mest tilfredse studentene finner man på MN med en andel på 65 %. I «mellomsjiktet» finner man 

JU (59 %), SV (58 %) og MOF (56 %) 

Andelen er lavest på PS med kun 33 %. 

Tabell 9 Andelen «vet ikke». 

HF JU MN MOF PS SV UiB 
6,2 % 5,2 % 4,8 % 2,1 % 3,6 % 5,4 % 4,5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisning og veiledning - Hvor tilfreds er du med: 
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 Faglig ansattes evne til å gjøre undervisningen engasjerende 

 

 

56 % av UiB-studentene er svært tilfreds eller tilfreds med de faglige ansattes evne til å gjøre 

undervisninga engasjerende, mot 51 % i 2014. MN (58 %) kan skilte med den høyeste veksten med 

hele 14 prosentpoeng, etterfulgt av HF (66 %) og MOF (39 %) med 9 prosentpoeng. Likevel, MOF har 

fortsatt den laveste andelen av alle fakulteter.  

JU (63 %) og SV (56 %) kan vise til en fremgang 2 og 1 prosentpoeng, mens PS (54 %)har en nedgang 

på ett prosentpoeng. 

Tabell 10 Andelen «vet ikke». 

HF JU MN MOF PS SV UiB 
1,4 % 0,0 % 1,4 % 0,4 % 1,6 % 0,3 % 0,7 % 

 

 Faglig ansattes evne til å gjøre vanskelig stoff forståelig 

 

54 % av UiB-studentene er svært tilfreds eller tilfreds med de faglige ansattes evne til å gjøre 

undervisninga engasjerende, mot 49 % i 2014. Den høyeste veksten er igjen på MN (57 %) med 14 

prosentpoeng, etterfulgt av HF (62 %), og MOF (34 %) med vekst på 7 prosentpoeng. MOF har igjen 

den laveste andelen av alle fakulteter.  
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PS (58 %), JU (61 %) og SV (53 %) viser en oppgang på 6, 3, og 2 prosentpoeng. 

Tabell 11 Andelen «vet ikke». 

HF JU MN MOF PS SV UiB 
1,4 % 0,3 % 1,4 % 0,4 % 1,1 % 0,3 % 0,7 % 

 

 Hvordan undervisningen dekker studieprogrammets lærestoff (pensum) 

 

74 % av UiB-studentene er svært tilfreds eller tilfreds med hvordan undervisninga dekker 

studieprogrammets pensum, mot 66 % i 2014. Den høyeste veksten er igjen på MN (86 %) med 14 

prosentpoeng, etterfulgt av MOF (70 %) med vekst på 13 prosentpoeng. HF (67 %) og JU (82 %) har 

ingen endringer, mens SV (70 %) og PS (54 %) viser en vekst på 5 prosentpoeng. 

Tabell 12 Andelen «vet ikke». 

HF JU MN MOF PS SV UiB 
2,9 % 0,3 % 2,4 % 2,7 % 2,7 % 1,4 % 1,9 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Faglærernes tilbakemeldinger på ditt arbeid (om de er konstruktive) 
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Kun 47 % av UiB-studentene er svært tilfreds eller tilfreds med faglærerens tilbakemeldinger, mot 44 

% i 2014. Den høyeste veksten er på SV (57 %) med 10 prosentpoeng, etterfulgt av HF (60 %), MOF 

(31 %) og MN (53 %) med vekst på 7, 6 og 5 prosentpoeng. MOF-studentene er minst tilfreds med 

faglærers tilbakemeldinger. Både i 2014 og 2015. 

På JU (42 %) var det en tilbakegang på 6 prosentpoeng. 

Tabell 13 Andelen «vet ikke». 

HF JU MN MOF PS SV UiB 
5,0 % 1,5 % 5,3 % 16,7 % 7,5 % 5,1 % 6,6 % 

 

 Den faglige oppfølgingen 

 

Kun 40 % av studentene ved UiB er svært tilfreds eller tilfreds med den individuelle oppfølgingen fra 

faglærere. Dette er uansett bedre enn situasjonen i 2014 da andelen var kun 24 %. 

Den største veksten er på JU (49 %) med en økning på hele 31 prosentpoeng. Også andre fakultet 

viser en positiv utvikling: SV (37 %), MN (44 %), HF (52 %), og MOF (26 %) med en oppgang på 17, 15, 

14, og 10 prosentpoeng. I tillegg vokste tilfredsheten ved PS (31 %) med 5 prosentpoeng. Akkurat 

som i 2014 finner man de minst tilfredse studentene ved MOF.  
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Andelen som er ikke tilfreds eller misfornøyd (svaralternativ 1 og 2) med tilbakemeldinger er høyest 

på PS (45 %) og MOF (42 %). 

 Tabell 14 Andelen «vet ikke». 

HF JU MN MOF PS SV UiB 
5,7 % 1,2 % 5,6 % 7,4 % 5,9 % 4,0 % 4,6 % 

 

Medvirkning - Hvor tilfreds er du med: 

 Studentenes mulighet for å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet 

 

Kun 28 % av studentene ved UiB er svært tilfreds eller tilfreds med mulighetene for å påvirke innhold 

og opplegg i studieprogrammet. Dette er bedre enn situasjonen i 2014 da andelen var kun 20 %. 

PS (18 %), SV (23 %) og JU (24 %) viser en nedgang på 12, 6 og 2 prosentpoeng. Med andre ord er kun 

en av fem studenter ved PS tilfredse. Hele 51 % av PS-studentene er misfornøyde (svaralternativ 1 og 

2). Graden av misfornøyde er også stor ved SV og JU med henholdsvis 45 og 42 %. 

På den positive siden viser MOF (34 %), HF (32 %) og MN (40 %) en fremgang på 12, 5 og 1 

prosentpoeng. MN har høyest grad av tilfredse studenter med en andel på 40 %. 

Tabell 15 Andelen «vet ikke». 

HF JU MN MOF PS SV UiB 
11,6 % 10,3 % 12,6 % 13,5 % 8,5 % 14,7 % 12,1 % 

 

 

 

 

 Hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp 



30 
 

 

 
Kun 32 % av studentene ved UiB er svært tilfreds eller tilfreds med hvordan kritikk og synspunkter fra 

studentene blir fulgt opp. Dette er verre enn situasjonen i 2014 da andelen var kun 33 %. 

PS (17 %), SV (30 %) og JU (25 %) viser en nedgang på 15, 7 og 9 prosentpoeng. Med andre ord er 

under en av fem studenter ved PS tilfredse. Hele 57 % av PS-studentene er misfornøyde 

(svaralternativ 1 og 2). Graden av misfornøyde er også stor ved MOF, JU, og SV med henholdsvis 40, 

39 og 36 %. Dette til tross for at MOF (33 %) har hatt en positiv utvikling siden 2014 med en vekst på 

14 prosentpoeng av tilfredse studenter. 

På den positive siden viser HF (42 %), og MN (47 %) en fremgang på 10 og 5 prosentpoeng. MN har 

høyest grad av tilfredse studenter med en andel på 47 %. 

Tabell 16 Andelen «vet ikke». 

HF JU MN MOF PS SV UiB 
16,7 % 17,1 % 17,4 % 11,8 % 11,9 % 24,8 % 17,3 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Det lokale studentdemokratiet (fagutvalg, tillitsvalgte, studentparlament og andre 

studentorganisasjoner som kan påvirke studieprogrammet)    



31 
 

 
 
 
48 % av studentene ved UiB er svært tilfreds eller tilfreds med det lokale studentdemokratiet, mot 58 
% i 2014. Med unntak av HF (59 %) som viser en vekst på 10 prosentpoeng, viser alle fakultet en 
reduksjon. Høyeste reduksjonen er ved JU (41 %) og PS (34 %) med en nedgang på 22 og 18 
prosentpoeng, etterfulgt av MOF (50 %) og SV (49 %) med nedgang på 10 prosentpoeng.  
 
De mest tilfredse studentene er på MN (60 %) hvor reduksjonen var på 3 prosentpoeng. 
 
 
Tabell 17 Andelen «vet ikke». 

HF JU MN MOF PS SV UiB 
42,2 % 31,6 % 31,2 % 39,7 % 33,9 % 32,8 % 34,4 % 

 
 

 

 
Læringsmiljøutvalget inviteres til å løfte fram de punktene som utvalget mener det bør 

arbeides videre med.  

 
Hvilke områder mener LMU det bør arbeides mer med, og hvilke tiltak kan være aktuelle?

   

 
Saken legges fram for Læringsmiljøutvalget til drøfting. 
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       UNIVERSITETET I BERGEN 

LÆRINGSMILJØUTVALGET(LMU) 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 Sak 4/16  Oppfølging av retningslinjer for håndtering av  

   konflikter som omfatter studenter og vern mot  
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   Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling 
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Notat 

Til: Læringsmiljøutvalget 

Fra: Studieadministrativ avdeling 

Møte:  10. februar                                 

Sak:  Oppfølging av retningslinjer for håndtering av konflikter som omfatter studenter 

 og vern mot gjengjeldelser ved varsling 

__________________________________________________________________________ 

 

Bakgrunn  

Etter et initiativ fra Studentparlamentet opprettet LMU en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å 
utarbeide et forslag til retningslinjer for studentkonflikter i LMU-møtet 12.12.13 (sak 49/13). 
Arbeidet ble utvidet til også å gjelde retningslinjer for håndtering av konflikter mellom 
studenter og ansatte. I tillegg behandlet LMU en annen sak fra Studentparlamentet, vern mot 
gjengjeldelser ved varsling. Det var behov for å foreta en vurdering av hvordan det skulle 
arbeides videre med sakene.   
 
Sakene ble behandlet i LMU-møtet 27.05.15, og Læringsmiljøutvalget anbefalte at 
arbeidsutvalget i Studentparlamentet skulle få ansvaret for å følge opp begge sakene videre i 
dialog med direktørene ved SA og HR-avdelingen. Etter møter mellom disse ble det etablert 
en arbeidsgruppe og en styringsgruppe for å følge opp arbeidet videre. Arbeidsgruppen har 
fått et mandat for arbeidet og fristen for ferdigstilling var 15.12.15. På grunn av det 
omfattende mandatet, var det ikke mulig å ferdigstille arbeidet innen 15.12.15 
 
Status for arbeidet 
I et samarbeid mellom Studieadministrativ avdeling, Studentparlamentet UiB og HR-

avdelingen ble det i høst satt ned en arbeidsgruppe som jobber med vern mot gjengjeldelse 

ved varsling og retningslinjer for håndtering av konflikter som omhandler studenter. Siden 

oppstarten av gruppens arbeid i september/oktober har det blitt avholdt flere møter der både 

representanter fra studentene, Studieadministrativ avdeling og HR-avdelingen har vært 

tilstede. I tillegg har studentombudet deltatt på flesteparten av møtene.  

 

Tidlig ble gruppen enige om at man sto ovenfor to svært forskjellige problemstillinger når det 

kom til varslingsrutiner for studenter og håndtering av konflikter som omhandler studenter. 

Gruppen valgte derfor å behandle de to problemstillingene hver for seg. 

 

Frem mot jul har arbeidet med studenters mulighet til å si ifra uten å risikere gjengjeldelser 

stått i fokus. Gjennom de siste møtene har det vært god fremdrift, og sist møte ble det lagt 

frem et forslag til nye retningslinjer som omhandler hvordan en slik prosess bør foregå.  

I tiden fremover vil fokuset flyttes over til retningslinjer for håndtering av konflikter der 

studenter er involvert. Gruppen har et inntrykk av at dette er en kompleks problemstilling der 

man vil ha utfordringer knyttet blant annet til avgrensninger av hvilke saker det er naturlig at 

UiB faktisk tar en rolle innenfor. Konflikter kan være av en vidt forskjellig karakter, og det er 

derfor helt avgjørende at man også tilpasser UiBs rolle til konfliktens karakter.  

 

Et sentralt moment som har kommet frem i gruppens arbeid så langt er at det eksisterer et 

forbedringspotensial når det kommer til hvordan studenter kan melde fra om uønskede 

hendelser. 
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I forbindelse med saker som omhandler klager på det fysiske læringsmiljø for studentene 
finnes det allerede rapporteringsmuligheter, men når det kommer til klager på det 
psykososiale læringsmiljøet er det vanskeligere for studenter å si ifra. Spesielt i og med at 
det er mye informasjon som kan være relevant som er vanskelig å finne frem til. For å 
forbedre situasjonen mener gruppen at det vil være gunstig å opprette et «si ifra» system på 
UiB sine hjemmesider. Universitetet i Oslo har benyttet et lignende system, som gruppen 
mener det kan tas inspirasjon fra. Ved å opprette et mer oversiktlig system for rapportering 
vil man kunne gjøre det enklere for studenter å melde fra, og enklere for UiB å gjøre noe 
problemstillinger det rapporteres om.  
 
 
Saken legges fram for Læringsmiljøutvalget til orientering. 
  



35 
 

     
 

 

 UNIVERSITETET I BERGEN 

LÆRINGSMILJØUTVALGET(LMU) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sak 5/16  Det Akademiske Kvarter- oppfølging av rapport fra 
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Notat 

Til:  Læringsmiljøutvalget 
Fra:  Studieadministrativ avdeling  
Møte:  10. februar 2016 
Sak:  Det Akademiske Kvarter- oppfølging av rapport fra fadderkoordinator   
                                 

__________________________________________________________________________ 

 

Bakgrunn 
Rapporten fra fadderkoordinator ble lagt fram for LMU under behandlingen av saken om 
studiestart og fadderuken 2015, i møtet 1. oktober (sak 32/15). Fadderkoordinator, Pernille 
Reitan Jensen, tok blant annet opp dårlig kommunikasjon med Kvarteret som en av 
utfordringene i forbindelse med fadderuken.  Hun foreslo at det bør på plass en kontinuerlig 
informasjonsflyt mellom fadderstyrene, fadderkoordinator og Kvarteret så tidlig som mulig, for 
å sikre at fadderstyrene blir fornøyde og fortsetter å bruke studenthuset.  
 
På bakgrunn av utfordringene som ble beskrevet i rapporten, sendte Studieadministrativ et 

brev til Det Akademiske Kvarter, der utfordringene med Kvarteret ble tatt opp. Kvarteret ble 

bedt om å komme med tilbakemelding om hvordan utfordringene skal løses. Det Akademiske 

Kvarter har svart på brevet og kommet med forslag til løsninger.  

 

Saken blir lagt fram for LMU til orientering. 

 

Vedlagt er svaret fra Det Akademiske Kvarter. 
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Notat 

Til: Læringsmiljøutvalget 

Fra: Studieadministrativ avdeling 

Møte:  10. februar                                 

Sak:  Handlingsplan for likestilling 

_________________________________________________________________________ 

 

Bakgrunn 

Handlingsplan for likestilling ved UiB 2012 til 2015 gikk ut ved årsskiftet, og en arbeidsgruppe 
fra ulike deler av UiBs virksomhet, student- og fagforeningsrepresentanter er opprettet for å 
utarbeide en ny plan. Arbeidet startet med en workshop som ble arrangert den 13. januar.  
Siri Bjerkestrand, med et spesielt ansvar for studenter med nedsatt funksjonsevne i LMU og 
sekretæren for LMU, Iren Igesund, deltok på workshopen. I tillegg deltok nestleder i LMU, 
Tord Lauvland Bjørnevik, fra Studentparlamentet.  Siri Bjerkestrand hold et innlegg under 
workshopen, der hun fokuserte på viktigheten av universell utforming i den nye 
handlingsplanen. 
 
I den gamle handlingsplanen for likestilling omhandler kapittel tre studenter med nedsatt 
funksjonsevne.  Tiltakene i handlingsplanen som er gått ut bærer preg av å være veldig 
detaljerte, og det ble anbefalt heller å ha mer overordnete tiltak i den nye planen. Formen på 
den nye handlingsplanen er ikke bestemt, og det er usikkert om den vil oppdeles i kapitler 
slik som den gamle.  
 
Ut i fra tiltakene i den forrige handlingsplanen, har LMU noen innspill til hva som er viktig å 
legge vekt på i den nye handlingsplanen for likestilling når det gjelder studenter med nedsatt 
funksjonsevne?  
  
 
Saken blir lagt fram for Læringsmiljøutvalget til drøfting. 
 
Vedlagt er tiltak i kapittel tre som omhandler studenter med nedsatt funksjonsevne i 
Handlingsplan for likestilling. 
 

  

http://www.uib.no/filearchive/likestilling_2012-15_utskrift.pdf


41 
 

Vedlegg: Tiltak i kapittel tre som omhandler studenter med nedsatt funksjonsevne i Handlingsplan 
for likestilling 2012-2013 
 

Det helhetlige læringsmiljøet ved UiB skal være universelt utformet. 

Delmål:  
 Bygninger og uteområder skal være universelt utformet 

 Det skal være universell utforming av studier og undervisning 

 UiBs IKT-systemer og web-sider skal være universelt utformet  

 Det skal være universell utforming av tilkomst til sosiale arenaer 

 UiB skal tilby gode og velorganiserte tjenester for studenter med funksjonsnedsettelser 

 

Tiltak: 
3.9 Prosjektet Universell utforming av lyd i 

undervisningsrom skal fullføres. 
3.10 Øremerkede midler til strakstiltak skal 

videreføres.  
3.11 Skilt, symbol og tekst som blir nyttet til orientering 

i bygninger og på uteområder skal være 
universelt utformet. 

3.12 Det skal tilrettelegges for at digitale hjelpemidler 
og støttesystemer kan tas i bruk i studier og 
undervisning. Det skal legges til rette for at 
digitaliserte læringsressurser blir tilgjengelige for 
alle.  

3.13 Undervisere skal benytte infrarødt (IR)-anlegg i 
rom der dette er tilgjengelig. 

3.14 Det skal sørges for at ny- og videreutvikling av 
studierelaterte IKT-løsninger ved UiB skjer i tråd 
med lovbestemmelser og standarder for 
universell utforming. 

3.15 Eksterne leverandører av studierelaterte IKT-
løsninger som benyttes ved UiB skal etterkomme 
krav om universell utforming. 

3.16 Det skal være universell tilkomst til alle areal for 
studentsosiale aktiviteter. 

3.17 Studentaktiviteter/idrett skal ha universell 
tilkomst. 

3.18 Fortsettelse av informasjons- og 
holdningsskapende arbeid gjennom: 
- Videreutvikling av nettsider 
- Informasjonsmateriell til vitenskapelige ansatte 
oppdateres ved behov 
- Informasjonsmøtene med fakultetene hvert 
semester videreføres 

3.19 Studenter med behov for tilrettelegging skal få 
tilbud om en kontaktperson ved UiB. Disse 
personene skal gis nødvendig kompetanse for å 
ivareta denne oppgaven. 

3.20 Ved behov for større tilrettelegginger skal det 
utarbeides en tidsplan for utførelse av disse 
tiltakene. 

3.21 SA og kontaktpersoner for studenter med 
funksjonsnedsettelse ved fakultetene skal 
fortsette samarbeidet for å tilrettelegge for 
studenter med funksjonsnedsettelse både 
gjennom faste møtepunkter og i enkeltsaker ved 
behov. 

3.22 UiB skal samarbeide med eksterne aktører ved 
behov. Spesielt skal det være et tett samarbeid 
med SIB gjennom faste møtepunkter og i 
enkeltsaker ved behov. Videre er det viktig med 
et samarbeid med NAV når det gjelder studenter 
der NAV er involvert.  
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Notat 

Til: Læringsmiljøutvalget 

Fra: Studieadministrativ avdeling 

Møte:  10. februar                                 

Sak:  Mentorordning for studenter med nedsatt funksjonsevne 

__________________________________________________________________________ 

 

Bakgrunn 
Det er blitt arbeidet med å innføre en mentorordning for studenter med nedsatt 
funksjonsevne ved UiB, og ulike modeller for hvordan dette kan organiseres er vurdert. 
Saken ble behandlet av LMU den 11.02.15 (sak 2/15).  
 
Personal- og organisasjonsavdelingen har anbefalt UiB som tiltaksarrangør å inngå avtale 
med mentor som ikke-ansatt arbeidstaker, også kalt oppdragstaker/frilanser. Dette er en 
løsning som også er benyttet ved andre utdanningsinstitusjoner, blant annet NTNU. 
Læringsmiljøutvalget anbefalte at UiB innfører en ordning i tråd med POA sin anbefaling, der 
UiB som tiltaksarrangør inngår avtale med mentor som ikke-ansatt arbeidstaker, også kalt 
oppdragstaker/frilanser.  
 
I etterkant av LMU-møtet har HR-avdelingen utarbeidet en avtalekontrakt for mentor. 
Avtalekontrakten og praktisk gjennomføring er drøftet med kontaktpersonene for studenter 
med nedsatt funksjonsevne. Det er avtalt at fakultetet innhenter vedtak fra NAV, 
avtalekontrakten underskrives på fakultetet, og vedtak og avtale legges inn i Ephorte. 
Fakultetene betaler lønn til mentorene og krever refusjon fra NAV. 
 
HR-avdelingen skrev et brev til fakultetene og orienterte om ordningen i desember. I den 
forbindelse sendte de også mal for praktisk informasjon om ordningen, mal for avtalekontrakt 
og mal for utfylling av timeliste.  
 
Både fakultetene og SiB melder fra om at de har flere studenter som er aktuelle for 
ordningen, og den forventes å tas i bruk i løpet av vårsemesteret 2016. SiB kan bidra med 
opplæring av mentorer. 
 
 
Vedlagt er informasjonsbrevet til fakultetene. 

 

Saken legges fram for Læringsmiljøutvalget til orientering. 
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Notat 

Til: Læringsmiljøutvalget 

Fra: Studieadministrativ avdeling 

Møte:  10. februar                                 

Sak:  Kompetanseheving for kontaktpersoner for studenter med nedsatt  

 funksjonsevne 

_________________________________________________________________________ 

 

Bakgrunn 

SA har en koordinator- og rådgiverfunksjon for kontaktpersonene for studenter med nedsatt 

funksjonsevne på fakultetene og tilbyr opplæring. I tillegg organiserer SA møter hvert 

semester for kontaktpersonene, der også Siri Bjerkestrand, som har et spesielt ansvar for 

studenter med nedsatt funksjonsevne i LMU, og SiB deltar.  

 

I samarbeid med kontaktpersonene har vi planlagt noen kompetansehevende tiltak for dem. I 

2015 arrangerte SiB et seminar i samarbeid med Statped, der de satte fokus på 

sammensatte lærevansker. De presenterte tilretteleggingsmuligheter for studenter med 

Asperger, ADHD, ADD og studenter med lignende utfordringer, men som befinner seg i 

gråsonen, uten diagnose.  Dette var et tema som kontaktpersonene hadde gitt innspill på at 

de ønsket mer informasjon om.  I januar i år hadde vi et møte med Hjelpemiddelsentralen der 

de orienterte om sitt tilbud til studenter med nedsatt funksjonsevne. I forkant hadde 

kontaktpersonene meldt inn spørsmål som de ønsket skulle tas opp i møte. Det var et godt 

dialogmøte med mye nyttig informasjon. Basert på ønskene til kontaktpersonene vil nye tiltak 

planlegges.  

 

Saken legges fram for Læringsmiljøutvalget til orientering. 
 

29.01.16/IRIG  
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Notat 
Til:  Læringsmiljøutvalget 
Fra:  Studieadministrativ avdeling 
Møte:  10. februar 2016 
Sak:  Møte med Det juridiske fakultet 
 

Læringsmiljøutvalget har siden 2009 foretatt såkalte ”tilsynsrunder” til alle fakultetene for å 
kunne danne seg et overblikk over hvordan det helhetlige læringsmiljøet blir ivaretatt på 
fakultetsnivå. Disse besøkene er blitt innledet med en times diskusjon med representanter 
fra fakultetet, både ansatte og studenter.  
 
På møtet 7. juni 2010 vedtok LMU å fortsette besøksrunden til fakultetene. Utvalget anser 
møtene med fakultetene som nyttige og verdifulle for utvalget. Samtidig er møtene med på å 
synliggjøre LMUs arbeid ovenfor fakultetene. I forbindelse med en ny runde er det også 
aktuelt å se på oppfølgingen av eventuelle problemstillinger som ble diskutert på forrige 
besøk. 
 
Hovedhensikten med besøket er at utvalget skal kunne drøfte læringsmiljø og 
problemer/utfordringer knyttet til dette direkte med representanter for studenter og ansatte 
ved det enkelte fakultet.  
 
Det legges opp til en omvisning og en uformell diskusjon med utgangspunkt i følgende tema: 

 Undervisningslokaler 

 Lesesaler og leseplasser 

 Møteplasser for studentene 

 Det psykososiale læringsmiljøet 

 Studentutvalgenes rolle i læringsmiljøarbeidet 

 Retningslinjer for håndtering av læringsmiljøspørsmål 
 
Tema for drøfting 
Hovedhensikten med besøket er at utvalget skal bli bedre kjent med det lokale læringsmiljøet 
og drøfte problemer/utfordringer knyttet til dette direkte med representanter for studenter og 
ansatte ved de enkelte fakultetene.  
 
På bakgrunn av drøftinger ved forrige besøk og fakultetets utdanningsmelding, ser en at 
fakultetet har fokus på: 
 

 

 Studentutvalget tar i mot klager på læringsmiljøet og melder de inn i Lydia. Dette har 

gått greit. Dårlig luft på lesesaler har vært en gjenganger. Klagene i Lydia blir raskt 

fulgt opp. Forhold som krever økonomiske ressurser er en større utfordring.  

 I Seminarrom 2 i 4. etasje har det kommet nytt gulvbelegg og inventar siden siste 

LMU-besøk, men det mangler bord ved en sitteplass. EIA lovte å ordne det.   

 Fakultetet har store planer om digitaleksamen, og som en del av piloten skal 350 

studenter ha digital eksamen den 24. april.  

 Det er mange studenter på masterprogrammet i rettsvitenskap som har behov for 

tilrettelegging ved eksamen på grunn av fysiske plager. En del av plagene kan 

avhjelpes ved at studentene bruker PC på eksamen. 

 Auditorium 1 er fortsatt en utfordring. ITA er i kontakt med en ny AV-leverandør og 

håper at forholdene skal bli bedre, men betongvegger bidrar til at de akustiske 

forholdene er en utfordring. Ifølge ITA må det bli både bedre lyd og bilder i 

auditoriene.   
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 Internettet er ustabilt.  

 

 
 
På bakgrunn av dette legges saken fram for Læringsmiljøutvalget til drøfting. 
 
IRIG/ 29.01.16 
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Sak 7/15 Referat fra møte med representanter fra Det juridiske fakultet 11.02.15  

 
Til denne saken møtte fra fakultetet: Fakultetsdirektør Øystein Lunde Iversen, 
undervisningsdekan Bjørnar Borvik, rådgiver Ingrid Elisabeth Tøsdal, seniorkonsulent 
Veronika Ljosheim, studentmedarbeider i infosenteret Gjertrud Bøhn Magelli og Jens 
Drageset fra Juridisk studentutvalg.  
 

Først fikk utvalget informasjon om infosenteret og en omvisning på lesesaler og i auditorium i 

jusbygget. Etterpå var det et møte med fakultetet. 

 

I forbindelse med rehabiliteringen av jusbygget har fakultetet hatt en dialog med Juridisk 

studentutvalg, og de har arrangert ett orienteringsmøte. I tillegg blir det orientert om 

framdriften på en egen webside. Det er orientert om erstatningslesesalplasser på Mi side og i 

pausen på forelesninger. Studentene har ikke kunnet reservere lesesalsplassen utover en 

dag, noe som har økt utnyttelsesgraden betydelig. Fakultetet er imponert over 

profesjonaliteten til EIA i forbindelse med rehabiliteringen.  

 

Under omvisningen og i møte med fakultetet ble det blant annet informert om: 

 Lyden i Auditorium 1 er fortsatt en utfordring. ITA er i kontakt med en ny AV-

leverandør og håper at forholdene skal bli bedre, men betongvegger bidrar til at de 

akustiske forholdene er en utfordring. Ifølge ITA må det bli både bedre lyd og bilder i 

auditoriene.   

 Vrimlearealet er ofte brukt til arrangementer. 

 I Seminarrom 2 i 4. etasje har det kommet nytt gulvbelegg og inventar siden siste 

LMU-besøk, men det mangler bord ved en sitteplass. EIA lovte å ordne det.  

Ventilasjonsanlegget fungerer ikke optimalt. 

 Kantinen fungerer godt. 

 Internettet er ustabilt.  

 Ifølge studentrepresentantene har det fungert bra å ikke ha faste lesesalsplasser i 

forbindelse med rehabiliteringen av jusbygget.  

 Fakultetet har store planer om digitaleksamen, og som en del av piloten skal 350 

studenter ha digital eksamen den 24. april.  

 Studentutvalget tar i mot klager på læringsmiljøet og melder de inn i Lydia. Dette har 

gått greit. Dårlig luft på lesesaler har vært en gjenganger. Klagene i Lydia blir raskt 

fulgt opp. Forhold som krever økonomiske ressurser er en større utfordring.  

 Portnerboligen ligger litt isolert til og brukes ikke av JSU, men koret bruker lokalet. 

 Infosenteret har god erfaring med å bruke studenter i skranken. Skranken fungerer 

mest som en resepsjon, der det ofte er aktuelt å henvise studentene videre.  

 JSU og Jusforeningen samarbeider ikke så mye.  

 

Læringsmiljøutvalget tar med seg innspillene videre. 
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 Utdrag fra Utdanningsmeldingen for 2014 

 

Ved Det juridiske fakultet har rehabiliteringen av Dragefjellet skole ført til at fakultetet 

har vært nødt til å bruke lokaler andre steder på Nygårdshøyden til både undervisning 

og lesesalsplasser. Kompensasjonslokalene har fungert tilfredsstillende.  

Det er mange studenter på masterprogrammet i rettsvitenskap som har behov for 

tilrettelegging ved eksamen på grunn av fysiske plager. En del av plagene kan 

avhjelpes ved at studentene bruker PC på eksamen. Overgangen til digital eksamen 

vil derfor redusere behovet for tilrettelegging til eksamen, og er dermed et 

læringsmiljøtiltak.  

 

Auditorium 1 fikk nytt lydanlegg for to år siden, men akustikken i rommet er fremdeles 

en utfordring.  
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Vedlegg 3: Annen relevant informasjon 

 
 
Definisjoner av læringsmiljø: http://www.uib.no/utdanning/om-aa-studere/laeringsmiljo  
 
UiBs Læringsmiljøhåndbok: http://www.uib.no/utdanning/om-aa-
studere/laeringsmiljo/laeringsmiljohaandboken 
 
 
UiBs Sørviserklæring: http://www.uib.no/utdanning/om-aa-studere/sorviserklaering-for-uib  
 
Universitets- og høyskoleloven: http://www.lovdata.no/all/hl-20050401-015.html#4-3  

 

http://www.uib.no/utdanning/om-aa-studere/laeringsmiljo
http://www.uib.no/utdanning/om-aa-studere/laeringsmiljo/laeringsmiljohaandboken
http://www.uib.no/utdanning/om-aa-studere/laeringsmiljo/laeringsmiljohaandboken
http://www.uib.no/utdanning/om-aa-studere/sorviserklaering-for-uib
http://www.lovdata.no/all/hl-20050401-015.html#4-3

