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Saken gjelder:
Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen 2013-2015 varte ut 
juni 2015. En revidert utgave av handlingsplanen ble behandlet i universitetsstyret i møtet 
den 26. november. Styret vedtok å utsette saken og ønsket en revidert versjon av planen. 
Bakgrunnen for dette er at alle nye handlingsplaner skal kobles opp mot strategien til UiB, og 
de er anbefalt å være utformet i et annet og kortere format. I tråd med anbefalingen er det 
foretatt en del innholdsmessige endringer i det nye forslaget til handlingsplan, og strukturen 
på planen er vesentlig endret. Handlingsplanen ble vedtatt av Læringsmiljøutvalget den 10. 
februar. 
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Saksframstilling

Styre: Styresak: Møtedato: Arkivsaksnr:
Universitetsstyret 34/16 28.04.2016 2013/5029

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

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i 
Bergen 2013-2015 i møtet den 24. oktober 2013. Handlingsplanen gikk ut sommeren 2015. 
En arbeidsgruppe, oppnevnt av LMU, utarbeidet en revidert utgave av handlingsplanen 
vårsemesteret 2015. Arbeidsgruppen anbefalte at handlingsplanen bør revideres hvert fjerde 
år fordi mange tiltak er av en omfattende og langsiktig karakter, og at den bør revideres når 
studentene har ledervervet i utvalget. 

Forslaget til Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen 2015-
2019 ble vedtatt av LMU på e-post sirkulasjon i mai 2015 og deretter sendt til 
universitetsdirektøren for videre behandling. 
Forslaget ble lagt frem for universitetsstyret i møtet 26.11.2015 (sak 125/15). Styret vedtok å 
utsette saken og ønsket en revidert versjon der språkbruk og format ble oppdatert i tråd med 
malen for handlingsplaner. Det er foretatt en del innholdsmessige justeringer i det nye 
forslaget til handlingsplan, og strukturen på planen er vesentlig endret. De viktigste tiltakene 
er videreført i den reviderte versjonen. Det nye forslaget vil gjelde fra 2016. Forslaget til 
handlingsplan ble behandlet i LMU-møtet 10. 02.16. LMU fattet følgende 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.
  

Hovedpunkt i forslaget til handlingsplan
Forslaget til handlingsplan synliggjør hvilke innsatsområder som er viktige å jobbe med for å 
styrke læringsmiljøet ved UiB. I tråd med tidligere handlingsplaner tar disse utgangspunkt i 
det fysiske og det psykososiale læringsmiljøet. Det organisatoriske læringsmiljøet er ikke tatt 
med som et eget innsatsområde i den reviderte versjonen fordi mange tiltak innenfor dette 
området er gjennomført og satt i system. I tilfelle tiltakene ikke er gjennomført, er de plassert 
innenfor ett av innsatsområdene. Den nye versjonen skiller ikke mellom engangstiltak og 
kontinuerlige tiltak. 
 
Det fysiske læringsmiljøet er inndelt i tre innsatsområder: Gode fysiske 
studentarbeidsplasser, arealer for studievirksomhet og universell utforming. Det psykososiale 
læringsmiljøet er inndelt i to innsatsområder: Studentenes trygghet i studiesituasjonen og 
studentenes helse og trygghet. Undervisning og faglig oppfølging er satt opp som et nytt 
innsatsområde. Bakgrunnen for det er klager på læringsmiljøet som LMU har mottatt siste 
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året og resultater fra Studiebarometeret. Innenfor hvert av innsatsområdene er det satt opp 
delmål og hvilke aktiviteter som skal gjennomføres for å nå disse delmålene. I tillegg er det 
konkretisert hvem som er ansvarlige for å gjennomføre aktivitetene. 
 

Universitetsdirektøren sine kommentarer:
Et godt læringsmiljø er svært viktig for Universitetet i Bergen. Gjennom å legge til rette for et 
godt læringsmiljø legges grunnlaget for å utdanne gode kandidater til arbeidslivet. 
Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen 2016-2019 synliggjør 
viktige innsatsområder fremover, og den er et viktig redskap for å forbedre læringsmiljøet ved 
institusjonen. 
 
Resultatene fra Studiebarometeret 2015 viser en positiv utvikling når det gjelder det fysiske 
læringsmiljøet ved UiB. 53 % av studentene er tilfredse med lokaler for undervisning og øvrig 
studiearbeid mot 49 % i 2014, og 56 % er fornøyde med utstyr og hjelpemidler i 
undervisningen mot 49 % i 2014. 68 % av studentene er tilfredse med det sosiale miljøet 
blant studentene på studieprogrammet. Når det gjelder studentmedvirkning og den faglige 
oppfølgingen har det også vært en positiv utvikling, men resultater på henholdsvis 40 % og 
28 % tilfredshet, viser at det er viktig med en innsats for å styrke disse ytterligere. 
Resultatene fra studentundersøkelsen viser at læringsmiljøet ved UiB er blitt styrket, samtidig 
som de synliggjør hvilke områder vi bør sette inn en ekstra innsats på og hvor viktig det er 
med et kontinuerlig arbeid på dette feltet. Områder som det bør prioriteres å arbeide med 
framover gjenspeiles i tiltakene i handlingsplanen. 

Den reviderte Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen 2016-
2019 fremstår som oversiktlig og med gode tiltak for å styrke læringsmiljøet. Det anbefales 
derfor at universitetsstyret gir sin tilslutning til planen.

24.02.2016/Iren Igesund
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HANDLINGSPLAN FOR STYRKING AV LÆRINGSMILJØET 2016–2019 
STUDIEADMINISTRATIV AVDELING 3

DET SKAL VÆRE GODT OG 
TRYGT Å STUDERE VED 
UNIVERSITETET I BERGEN
Denne handlingsplanen viser hvilke tiltak for styrking av lærings
miljøet 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 læringsmil
jø 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 utdanningsinsti
tusjon er avgjørende for at forholdene ligger til rette for at studentene skal oppnå ønsket, og 
forventet læringsutbytte. 

Handlingsplanen tar for seg hvilke tiltak som skal gjøres for å forbedre læringsmiljøet ved UiB 
frem til 2019. Det innebærer blant annet rent fysiske tiltak som forbedring av den fysiske byg
ningsmassen 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 gjen
nomføres 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 byggesaks

behandling

• Norge universelt utformet 2025
• Regler for læringsmiljøutvalget
• Læringsmiljøhåndboken
• Sørviserklæringen
• Handlingsplan for likestilling
• Tiltaksplan for ytre miljø
• Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet
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4INNSATSOMRÅDER FOR STYRKING AV LÆRINGSMILJØET 
VED UNIVERSITETET I BERGEN 2016–2019

A. INNSATSOMRÅDE: GODE FYSISKE STUDENTARBEIDSPLASSER

DELMÅL HOVEDAKTIVITETER ANSVARLIG

DELMÅL 1: Inneklimaet skal 
være tilfredsstillende ved alle 
studentarbeidsplasser

Overvåke inneklimaet i de lokalene studentene benytter der det påvises 
problem

Gjennomføre midlertidige reparasjoner av Nygård skole

Utbedre inneklimaet i lokalene som huser studentarbeidsplasser for 
masterstudentene i samfunnsøkonomi i Foswinckels gate 14

Utbedre inneklimaet i Lauritz Meltzers hus.

Eiendomsavdelingen og 
fakultetene

DELMÅL 2: Elektronisk utstyr ved UiB 
skal legge til rette for læring

Montere stikkontakter ved alle studentarbeidsplasser som mangler dette

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

Eiendoms avdelingen, 
IT-avdelingen og 
fakultetene

DELMÅL 3: Helhetlige utbedringer skal 
gjennomføres der det er størst behov

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

Utbedre Sofie Lindstrøms hus/Ulrikke Pihls hus

Forbedrede lokaler skal etableres for studenter ved Griegakademiet

Eiendomsavdelingen og 
fakultetene

B. INNSATSOMRÅDE: AREALER FOR STUDIEVIRKSOMHET

DELMÅL HOVEDAKTIVITETER ANSVARLIG

DELMÅL 1: Det skal være tilstrekkelig 
studentarbeidsplasser på universitetets 
område

Studentarbeidsplasser skal som hovedregel ikke benyttes til 
eksamensavvikling. Når studentarbeidsplasser brukes til eksamen, skal 
det gjøres et alternativ tilgjengelig.

Et system som gjør det mulig for studentene å reservere rom for 
kollokvier og egenstudier skal etableres

Eiendomsavdelingen, 
Studieadministrativ 
avdeling og 
fakultetene

DELMÅL 2: Studenter skal kunne 
studere utenfor de tradisjonelle 
lesesalene

Etablere gode fleksible studentarbeidsplasser

Sørge for at studenter kan benytte undervisningsrom til 
studieaktivitet i perioder der disse står ubrukte

Eiendomsavdelingen 
og IT-avdelingen

C. INNSATSOMRÅDE: UNIVERSELL UTFORMING

DELMÅL HOVEDAKTIVITETER ANSVARLIG

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

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

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

Sikre universelt utformede toalett ved alle fakultet

Det skal legges ledelinjer og være kontrastfarger i områder der studenter 
oppholder seg 

Trappekanter og glass skal merkes

Eiendomsavdelingen, 
Universitetsbiblioteket 
og fakultetene

DELMÅL 2: Fysisk utstyr skal legge 
til rette for at alle studenter skal 
kunne ta del i undervisning og annen 
studierelatert aktivitet

Sørge for at alle skilt på UiBs område er universelt utformede

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

Oppgradere og vedlikeholde AV-utstyret i auditorier og seminarrom slik 
at dette får digital tilkobling og oppfyller kravene til universell utforming 
innen lovpålagt frist

Montering av anlegg for infrarøde signaler og teleslynge i 
undervisningsrom

Eiendomsavdelingen, 
IT-avdelingen og 
fakultetene
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5
HANDLINGSPLAN FOR STYRKING AV LÆRINGSMILJØET 2016–2019 
STUDIEADMINISTRATIV AVDELING

D. INNSATSOMRÅDE: UNDERVISNING OG FAGLIG OPPFØLGING

DELMÅL HOVEDAKTIVITETER ANSVARLIG

DELMÅL 1: Studenter ved UiB skal 
oppleve god undervisning og faglig 
oppfølging

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

Mer varierte undervisningsformer skal tas i bruk

Fakultetene

DELMÅL 2: Studentene skal oppleve 
å ha mulighet til å påvirke innhold og 
opplegg i studieprogrammet

Kritikk og synspunkt som studenter deler med fakultetet/institutt skal 
følges opp

Fakultetene

E. INNSATSOMRÅDE: STUDENTENES TRYGGHET I STUDIESITUASJONEN

DELMÅL HOVEDAKTIVITETER ANSVARLIG

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

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

Utarbeide og implementere beredskapsplan for studentaktiviteter og for 
arrangement som er arrangert av studenter

Fakultetene

DELMÅL 2: Studentene skal oppleve 
å ha mulighet til å påvirke innhold og 
opplegg i studieprogrammet

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

Retningslinjer for å håndtere konflikter som involverer studenter skal 
utarbeides

En nettbasert løsning der studenter skal kunne melde fra om hendelser 
vedrørende det psykososiale læringsmiljøet skal etableres

Det skal forebygges at studenter ikke møter gjengjeldelser dersom de 
melder fra om uønskede hendelser

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

Jevnlig gjennomføre studentundersøkelser

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

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

Eiendoms avdelingen, 
Studie administrativ 
avdeling,  
fakultetene og 
Student samskipnaden

DELMÅL 2: UiB skal arbeide for sosial 
inkludering av studenter

Støtte fadderstyrene økonomisk og med koordinering

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

Støtte driften av studentlokaler praktisk og økonomisk

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

Opprettholde støtten til Kvarteret og inkludere bygningsmassen i 
Eiendomsavdelingens langtidsplaner

Eiendoms avdelingen, 
Studie administrativ 
avdeling,  
IT-avdelingen og 
fakultetene
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