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UNIVERSITETET I BERGEN
LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU)

Læringsmiljøutvalget ved UiB er oppnevnt i henhold til 
Lov om universiteter og høyskoler § 4-3 (3)

Årsrapport for 2015-2016

1. Oppretting av utvalget
I forbindelse med innføringen av Kvalitetsreformen og revisjon av Lov om universiteter og 
høgskoler, ble institusjonene pålagt å etablere egne læringsmiljøutvalg (LMU).  Utvalgene 
skal sikre at lovens bestemmelser i § 4-3 om studentenes læringsmiljø blir gjennomført. I 
møtet 12. juni 2003 ble forslaget til retningslinjer og sammensetning av et Læringsmiljøutvalg 
ved Universitetet i Bergen godkjent av universitetsstyret. Utvalget har vært i funksjon siden 7. 
oktober 2003. Etter forslag fra Læringsmiljøutvalget, behandlet universitetsstyret et utkast til 
endringer i utvalgets mandat på et møte i september 2009. Endringene var motivert ut i fra et 
ønske om at LMU skal spille en større og mer aktiv rolle i læringsmiljøsaker. Det var ønskelig 
at utvalget skulle få en mer systematisk oversikt over saker som gjelder læringsmiljøet. Nye 
regler for LMU ble vedtatt 24.09. 2009 og er senere blitt revidert 25.10.2012.

2. Sammensetning og sekretariat
Utvalget har i studieåret 2015-2016 hatt følgende sammensetning:

Ansatte (er oppnevnt for perioden 1.8.2013-31.7.2017)
Viserektor for utdanning, Oddrun Samdal (vara: viserektor for internasjonalisering Anne 
Christine Johannessen)
Avdelingsdirektør ved Studieadministrativ avdeling Christen Soleim (vara: underdirektør 
Ingvild Greve)
Avdelingsdirektør ved Eiendomsavdelingen Even Berge (vara: administrasjonssjef Ove 
Botnevik)
Dekan Knut Helland (vara: dekan Nina Langeland)
Førstekonsulent Siri Bjerkestrand, kompetanse på studenter med nedsatt funksjonsevne 
(vara: Jannicke Lervik-Kristensen)

Studenter (var oppnevnt for perioden 1.8.2015-31.7.2016)
Eivind Brandt 
Tord Lauvland Bjørnevik
Mari Bondevik
Jonas Virtanen
Naomi Chebiregzabner

Leder: 
Utvalget velger, etter lovens § 4-3, hvert år leder vekselvis blant institusjonens og 
studentenes representanter. I meldingsåret har utvalgets leder vært viserektor for utdanning 
Oddrun Samdal. Student Tord Lauvland Bjørnevik har vært nestleder fra 25. november.

Observatører:
Faste observatører i LMU er Studentsamskipnaden i Bergen ved velferdsdirektør Hege Råkil, 
studentombudet ved Sylvi Leirvaag, Universitetsbiblioteket ved Anne Belsvik, IT-avdelingen 
ved Tore Burheim og Wenche Vårdal, HR-avdelingen ved Runa Jakhelln og Anne Marit 
Skarsbø.
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Sekretariat:
Studieadministrativ avdeling har sekretariatsfunksjon for utvalget, og administrerer utvalgets 
nettside. 

3. Møtevirksomhet og saker
Læringsmiljøutvalget har i meldingsperioden hatt 5 møter (01.10, 25.11 2015 og 10.02, 20.04 
og 08.06 2016) og behandlet i alt 44 saker. LMU er organisert som et tilsyns- og 
strategiutvalg, og dette gjenspeiler seg også i de sakene som utvalget har behandlet og 
drøftet. Følgende saker, som blir særlig omtalt nedenfor, har preget sakslistene dette året:

 Dialogmøter med fakultetene
 Nestleder i LMU
 Revisjon av Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet  
 Handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering
 Studentombud ved UiB
 Studenter med nedsatt funksjonsevne
 Retningslinjer for håndtering av konflikter som omfatter studenter og vern mot 

gjengjeldelser ved varsling
 Rutiner for rapportering av klager på læringsmiljøet
 Studiestart og fadderuken 
 Læringsmiljøprisen 

4. Dialogmøter med fakultetene
LMU har arrangert dialogmøter med fakultetene siden 2009. I møtene blir læringsmiljø og 
utfordringer knyttet til dette drøftet med representanter for studenter og ansatte ved det 
enkelte fakultet. Formålet med besøksrundene er å oppnå gjensidig informasjon og å 
identifisere mulige felles oppgaver og utfordringer når det gjelder det helhetlige 
læringsmiljøet. Dette studieåret har utvalget hatt møter med Det samfunnsvitenskapelige 
fakultet (september), Det psykologiske fakultet (november), Det juridiske fakultet (februar), 
Det historisk- filosofiske fakultet (april) og Det medisinsk-odontologiske fakultet (juni). Tema 
som blir tatt opp på møtene er: 

 Undervisningslokaler
 Lesesaler og andre studentarbeidsplasser
 Møteplasser for studentene
 Det psykososiale læringsmiljøet
 Studentutvalgenes rolle i læringsmiljøarbeidet
 Retningslinjer for håndtering av læringsmiljøspørsmål

I forbindelse med dialogmøtene blir det gjennomført en tilsynsrunde/omvisning. 
Tilsynsrunden blir gjennomført som en befaring til lesesaler, undervisningsrom, kantiner med 
mer, og oppsummeringene fra disse rundene blir meldt tilbake til hvert fakultet. 

Fakultetene har informert om følgende utfordringer når det gjelder læringsmiljøet i denne 
perioden:

 Ved Det humanistiske fakultet er planen å samlokalisere Giegakademiet med KHiB. 
Dette behandles av Statsbygg, og kan ta en del tid.  Tidligere rapporterte forhold som 
dårlig luft og dårlig lydisolering ved Griegakademiet er fortsatt aktuelle.

 Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er det fortsatt utfordringer knyttet til 
bygninger og inneklima, og Læringsmiljøutvalget har anbefalt fakultetet å ta kontakt 
med EIA for kartlegging av luftkvaliteten. Studentene har dårlig erfaring med det 
fysiske læringsmiljøet ved Ulrike Pihls hus. Det er lytt ut mot korridoren og mellom 
seminarrom og lesesaler. Fakultetet har også utfordringer med studentlokaler og 
pauserom. Det er for få stikkontakter i kantinen og på lesesalene.
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 Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet har fortsatt de samme utfordringene i 
Realfagbygget. Fakultetet har brukt en datasal for å få et egnet studentlokale. Lokalet 
er fleksibelt og har ulike bruksområder.

 Det medisinsk-odontologiske fakultet har utfordringer knyttet til Haukeland Sykehus.  
Bygget eies av Helse Bergen, mens UiB har ansvar for inventaret i 
undervisningsrommene. Den delte arbeidsfordelingen skaper utfordringer. 
Undervisningsrommene har slitt inventar og dårlig ventilasjon. Gades Institutt, som 
eies av Helse Bergen, trenger oppussing.

 Ved Det juridiske fakultet er den innvendige oppgraderingen av jusbygget ferdig, og 
en utvendig oppgradering står for tur. Etter oppgraderingen har temperaturen og 
luftkvaliteten i gamlebygget blitt mye bedre. På kalde dager har det vært litt 
utfordringer med luftkvaliteten. I Aud 1 er lyden fortsatt en utfordring.

 Ved Det psykologiske fakultet ble rammetillatelsen for ombyggingen i Christies gate 
12 klar, og ombyggingen er blitt utført i løpet av vårsemesteret 2016. Ombyggingen 
gir flere lesesalsplasser i bygget, oppgradering av UV-rom og ventilasjonsanlegg. 
Fakultetet har vært en del i media i forbindelse med blant annet klager fra PSU. 
Fakultetet håper at de vil finne en løsning på utfordringene sammen med 
studentutvalget.

5. Nestleder i LMU
Studentrepresentantene har ønsket å opprette en nestlederposisjon i LMU. Siden både ett 
studentmedlem og viserektor for utdanning deltar på forberedelsesmøtene, har begge 
kjennskap til sakene. Læringsmiljøutvalget fattet vedtak om at det opprettes en 
nestlederposisjon i Læringsmiljøutvalget, og at denne rollen bør tilfalle den gruppen som ikke 
har leder i den aktuelle tidsperioden.

6. Revisjon av handlingsplan for styrking av læringsmiljøet
Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved UiB 2013-2015 gikk ut til sommeren i 2015, 
og en arbeidsgruppe utarbeidet en revidert utgave av planen. Forslaget til Handlingsplan for 
styrking av læringsmiljøet 2015-2019 ble vedtatt av LMU i mai 2015 og deretter sendt til 
universitetsdirektøren for videre behandling. Forslaget til handlingsplan ble lagt frem for 
universitetsstyret i november 2015. Styret vedtok å utsette saken og ønsket en revidert 
versjon av planen. Bakgrunnen for dette var at alle nye handlingsplaner skal kobles opp mot 
strategien for UiB, og de er anbefalt å være utformet i et nytt og kortere format.  Det ble 
derfor gjort noen innholdsmessige endringer i det nye forslaget til handlingsplan, og 
strukturen på planen ble vesentlig endret. Etter behandling i LMU, ble den reviderte 
versjonen av handlingsplanen vedtatt av universitetsstyret den 28.04.16. Handlingsplanen 
gjelder fra 2016.

7. Handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering 2016-2020
Handlingsplan for likestilling ved UiB 2012 til 2015 gikk ut ved årsskiftet, og en plangruppe 
ble opprettet for å utarbeide en ny plan. Arbeidet startet med en workshop i januar, der LMU 
la vekt på viktigheten av universell utforming i den nye handlingsplanen.

Utkastet til Handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering er blitt behandlet i LMU. 
LMU kom med innspill om at universell utforming av bygninger og undervisning ikke var godt 
nok ivaretatt i forslaget til handlingsplan. I tillegg ble det vist til at kartlegging av 
tilretteleggingsbehov for nye studenter, er et delt ansvar mellom SA og fakultetene. 

8. Studentombudet
Sylvi Leirvaag begynte i stillingen som studentombud 17. august. Studentombudet har fått 
observatørstatus i LMU. I tråd med LMUs anbefaling har hun vært med på å utarbeide 

http://www.uib.no/filearchive/likestilling_2012-15_utskrift.pdf
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mandatet for stillingen. Forslaget til mandat og halvårsrapporten fra studentombudet er 
behandlet i LMU.

9. Retningslinjer for konflikter som omfatter studenter og vern mot gjengjeldelser 
ved varsling

LMU har over lengre tid arbeidet med å lage retningslinjer for konflikter som omhandler 
studenter og ansatte. Høsten 2015 ble det etablert en arbeidsgruppe og en styringsgruppe 
for å følge opp arbeidet videre. 

Arbeidsgruppen har hatt følgende mandat for arbeidet:
 Å lage retningslinjer for varsling for studentene som baserer seg på, og er 

koordinert med, retningslinjene for varsling for ansatte.
 Å lage retningslinjer for håndtering av konflikter som involverer studenter, 

enten studenter imellom, eller mellom student og ansatt, og å koordinere disse 
i forhold til retningslinjer for håndtering av konflikter mellom ansatte.

 Definere følgende begreper tydelig:
o «Varsling» og «Vern ved varsling», for henholdsvis ansatte og 

studenter
o «Konflikter» for henholdsvis ansatte og studenter 

 Lage forslag til system/rutiner for saksbehandling av retningslinjene og se 
dette i forhold til behandling av ansatte- og studentsaker som meldes 
igjennom det nye HMS-avvikssystemet.

 Lage / forbedre informasjon til ansatte og studenter om retningslinjer og 
rutiner ved varsling og melding av avvik og konflikter. 

Arbeidsgruppen har utarbeidet et forslag til retningslinjer for håndtering av konflikter mellom 
studenter og ansatte. Retningslinjene er ikke direkte retningslinjer for varsling for studenter. 
Varslingsbegrepet har vist seg vanskelig å definere, og retningslinjene for ansatte er basert 
på lovverk. Studentenes trygghet i situasjoner der slike retningslinjer ville tredd i kraft, er 
styrket gjennom de foreslåtte retningslinjene. Arbeidsgruppen har også foreslått å innføre et 
«Si i fra system» for innmelding av saker vedrørende læringsmiljøet. Gjennom et slikt system 
vil det etableres et system/rutiner for saksbehandling av retningslinjene. Av mandatet 
gjenstår det å lage retningslinjer for håndtering av konflikter mellom studenter og å gjøre 
definisjonene av begrepene ferdige. 

10. Studenter med nedsatt funksjonsevne
Mentorordningen for studenter med nedsatt funksjonsevne ved UiB ble tatt i bruk i 
begynnelsen av 2016, og studenter fra flere fakultet er tilknyttet ordningen. 

Som et ledd i kompetansehevingsplanen for kontaktpersoner for studenter med nedsatt 
funksjonsevne, er det blitt arrangert et dialogmøte med Hjelpemiddelsentralen, der de 
orienterte om tilbudet sitt til studenter med nedsatt funksjonsevne. 

Etter innlegg i Studvest om to studenter med hørselshemming som var misfornøyde med 
tilretteleggingen ved UiB, har universitetsledelsen tatt initiativ til en informasjonskampanje, 
der viktigheten av bruk av teknisk utstyr blir synliggjort. Studieadministrativ avdeling har 
videreutviklet nettsidene både for ansatte og studenter og gjort de lettere tilgjengelige. 
Informasjon om tilrettelegging for nye studenter knyttet opp mot tildelingsbrevet er også løftet 
frem på studentsidene, og tilrettelegging er inkludert i informasjonen til alle nye studenter. 

11. Rutiner for rapportering av klager på læringsmiljøet 
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Ifølge reglene til LMU skal utvalget få melding om eventuelle klager fra studentene 
vedrørende læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget har mottatt klager fra fem fakultet, alle 
unntatt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Her er et utsnitt av klagene:

 Klagene fra Det juridiske fakultet gjelder hovedsakelig det fysiske læringsmiljøet. Det 
klages over manglende lys, luftkvaliteten og temperatur. Det er fortsatt problemer 
med lyden i Auditorium 1, og luftkvaliteten på de nye lesesalene på Dragefjellet skole 
er ikke optimal under eksamen. 

 Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet er det registrert klage på kulde på lesesaler 
og auditorier på BBB. I tillegg har det kommet klager på manglende lys på en lesesal, 
tette dusjer på BBB og dårlig luft på en lesesal på AHH. 

 Det psykologiske fakultet har rapportert om klager på uklare obligatoriske krav på ett 
emne, og flere forhold knyttet til et annet emne (omfang og arbeidsmengde, språket i 
en eksamensoppgave, disponering av tid i undervisningen). En klage gjelder en rekke 
avlyste forelesninger og manglende frammøte fra underviseren, samt manglende 
informasjon til studentene.

 Det samfunnsvitenskapelige fakultet har mottatt relativt mange klager på så vel det 
fysiske som det psykososiale læringsmiljøet, hvorav en høy andel meldinger er 
anonyme. Flere av klagene gjelder Ulrike Pihls hus, der det klages over kulde, støy, 
mugglukt og renhold. Det klages også over dårlig luft på SV-biblioteket og 
masterleseplassene på Institutt for økonomi. Flere av de andre klagene gjelder det 
faglige innholdet i emner. 

 Klagene fra Det humanistiske fakultet gjelder i første rekke organiseringen av 
undervisningen og klager over beslutninger fra undervisere. Tidligere rapporterte 
forhold ved Griegakademiet er fortsatt aktuelle, så som dårlig luft, dårlig lydisolering 
og at undervisning og administrasjon er delt mellom flere bygg.

Noen av klagene er enten fulgt opp med justeringer, informasjon, svarbrev eller møter med 
studentene som har klaget. I tillegg har enkelte fakultet vært i en dialog med studentutvalg 
om oppfølgingen av klagene. Mange av klagene på det fysiske læringsmiljøet er sendt videre 
til Eiendomsavdelingen, og tatt hensyn til i Læringsmiljøutvalgets oppfølging av 
Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved UiB og i innspill til EIAs budsjett. 

UiBs nye system for melding av HMS-avvik er tatt i bruk. Ansatte og studenter kan nå melde 
HMS-avvik, og til enhver tid følge status på saken sin. LMU blir orientert om klagene fra 
studentene.

12. Studiestart og fadderuken 
På institusjonsnivå ble det i år bevilget kr 510 105,- til kulturelle, sportslige og sosiale 
fadderarrangement. Læringsmiljøutvalget vedtok tildelingen av midlene. Arrangement som 
fikk støtte, var blant annet faglige arrangement, idrettsdager, fjelltur, fjordsightseeing, 
foredrag, film- og kinokvelder, voksenfaddergruppe, spillkveld, alternative rusfrie 
arrangement, alternative opplegg for internasjonale studenter og studenter med nedsatt 
funksjonsevne, konserter på Hulen og Helhus-arrangement på Kvarteret. I tillegg har 
fakultetene også i år fått støtte til bruk av et SMS-system under fadderuken. 

I fjor var fadderkursene delt inn i to moduler. Etter anbefaling fra fadderkoordinator og SA, 
ble modul en og to slått sammen til ett kurs i 2016. Bakgrunnen for dette var at alle fadderne 
ikke var klare når modul 1 ble arrangert, og kursene i vårsemesteret kom også i konflikt med 
eksamen.

Fire fadderkurs ble avviklet i helgen 13.-14. august. Innholdet i kursene har vært det samme 
som tidligere, der rusforebygging, kulturforståelse og inkludering er sentrale tema. 
Beredskap og sikkerhet, førstehjelp, mediehåndtering og rolleforståelse er også viktige tema 
som blir tatt opp i kursene.  I tillegg holdt politiet innlegg. Samtlige 1077 faddere ble tilbudt 
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fadderkurs, og det deltok omlag 1000 faddere på kursene. Viktige målsetninger med kurset 
er at det skal være rusforebyggende og at fadderne skal få trygghet i rollen som faddere og 
oppnå en kompetanse som er nyttig under fadderuken.

Pernille Reitan Jensen har vært ansatt som fadderkoordinator i 50 % stilling fra 8. februar 
mars og ut august. Hun har vært koordinator mellom ulike aktører for å gjøre den første uken 
for de nye studentene kvalitativt best mulig.

13. Læringsmiljøprisen 
Det har vært noen utfordringer knyttet til Læringsmiljøprisen. Det gjelder spesielt antall 
nominasjoner, som har variert mye fra år til år. 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. På bakgrunn av dette la LMU 
ytterligere vekt på den sosiale dimensjonen ved utlysningen av prisen for 2016, og har 
vedtatt å innføre en prøveordning over to år der nominasjonsprosessen foregår i 
vårsemesteret. LMU har dermed tildelt to Læringsmiljøpriser i løpet av dette studieåret.

Læringsmiljøutvalget mottok fem nominasjoner til Læringsmiljøprisen for 2015. 
Førsteamanuensis Christian Jørgensen ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet ble 
tildelt prisen på Studiekvalitetsseminaret i desember 2015. Begrunnelsen for tildelingen var 
at 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. Tiltakene han 
benytter vurderes å ha et bredt nedslagsfelt og anses som allment overførbare til andre 
læringsmiljø. 

Det kom syv nominasjoner innen fristen til Læringsmiljøprisen for 2016. Førsteamanuensis 
Knut Martin Tande og den faglige ledelsen ved Det juridiske fakultet i fellesskap ble tildelt 
Læringsmiljøprisen for 2016. Begrunnelsen for tildelingen var at hans innsats med 
digitalisering av ulike typer innhold i masterprogrammet har bidratt sterkt til endring i 
læringsstruktur og – kultur, ikke bare på de emnene han selv underviser i, men på hele 
masterprogrammet i rettsvitenskap. Det er likevel ikke han alene som står bak endringene, 
men i høy grad også den faglige ledelsen ved fakultetet, som Tande i flere år har vært en del 
av. Fakultetet har vist stor evne og vilje til å ta konsekvensene av de endringene som har 
skjedd og er i ferd med å skje både i det arbeidslivet som fakultetets kandidater går ut i, og i 
hvordan undervisning og læring skjer i dagens virkelighet, med økende krav til selvstendighet 
og kritisk tenkning. 

Læringsmiljøprisene for 2015 og 2016 ble kunngjort på Mi side og gjennom brev til 
fakultetene, studentorganisasjoner og studentutvalgene, der studentene ble bedt om å 
nominere kandidater. Prisen er på kr. 50 000 samt diplom.

14. Andre saker
I tillegg til overnevnte saker, har LMU i perioden blant annet arbeidet med følgende:

Innspill til EIAs og ITAs budsjett for 2017: Forslaget er utarbeidet på bakgrunn av 
hovedprioriteringene i Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen 
2016-2019. Dette er langsiktige tiltak som det vil ta tid å gjennomføre, og derfor er også noen 
av tiltakene som ble spilt inn i fjor videreført. En del av tiltakene er rettet mot studenter med 
nedsatt funksjonsevne. Følgende innspill sendes videre til EIA og ITA:

Fysiske tiltak:
 Utføre midlertidige reparasjoner ved Nygård skole
 Utbedring av Sofie Lindstrøms hus/ Ulrikke Pihls hus
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 Utbedring av inneklimaet i Lauritz Meltzers hus
 Bygge om Realfagbygget med sikte på blant annet bedre undervisningslokaler, flere 

og bedre studentarbeidsplasser og læringssenter.
 Montering av stikkontakter ved alle studentarbeidsplasser som mangler dette 
 Utbedring av inneklimaet i lokalene som huser studentarbeidsplasser for 

masterstudentene i samfunnsøkonomi i Foswinckels gate 14

Tiltak for universell utforming:
 Sørge for at det ved alle fakulteter og bibliotekfilialer finnes universelt utformete 

studentarbeidsplasser
 Sikre universelt utformete toaletter ved alle fakulteter
 Det skal være ledelinjer og kontrastfarger i områder der studenter oppholder seg
 Sørge for at alle skilt på UiBs områder er universelt utformet

Tekniske tiltak: 
 Oppgradere og vedlikeholde AV-utstyret i auditorier og seminarrom slik at dette får 

digital tilkobling
 Montere anlegg for infrarøde signaler og teleslynge i undervisningsrom
 Sørge for et godt og tilgjengelig trådløst nettverk ved alle studentarbeidsplasser og 

undervisningslokaler
 Sørge for at studenter kan benytte undervisningsrom til studieaktivitet i perioder der 

disse står ubrukte

Studenter med nedsatt funksjonsevne:
 Realfagbygget: automatiske døråpnere fra kantine/vrimleareal til instituttarealene i 2., 

3. og 4. etasje. 
 Merking av trappekanter og glassdører, samt kontrastfarger på dører
 Merking av undervisningslokaler med IR-anlegg og teleslynge. Utarbeiding av 

bruksanvisning for teknisk utstyr. Informasjon på nett om hvilke undervisningsrom 
som har denne type utstyr. Sjekke at installert utstyr fungerer.

 Skilt, symbol og tekst som blir brukt til orientering i bygninger og på uteområder skal 
være universelt utformet.

 Kortleser til handicaptoalett i Realfagbygget

LMUs rolle i klagesaker
LMUs rolle i klagesaker er blitt drøftet i utvalget. LMU er et rådgivende organ som har vært 
orientert om klager. Utvalget har hovedsakelig mottatt informasjon, men i saken fra PSU har 
LMU hatt en ekstra oppfølging av klagen. Det ble konkludert med at utvalget bør fortsette å 
ha en rådgivende funksjon, men i saker som krever videre oppfølging bør LMU ha en mer 
aktiv rolle og påse at de blir fulgt opp.

Det gis rom for orienteringer fra medlemmer og observatører i alle møter.

15. Tilsyn og rapportering om læringsmiljøet
I Regler for Læringsmiljøet heter det at LMU ”skal bidra til at læringsmiljøet for studentene 
blir tilrettelagt på best mulig måte, jf. bestemmelsene om læringsmiljø i lov om universiteter 
og høyskoler § 4-3.” Denne tilsynsfunksjonen ivaretas i dag gjennom flere tiltak: 

 Læringsmiljøutvalget har jevnlige dialogmøter og tilsynsrunder på fakultetene i 
forbindelse med utvalgets møter (se punkt 4).

 Universitetsstyret vedtok i april Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved 
Universitetet i Bergen 2016-2019. I tråd med tidligere handlingsplaner vil denne 
følges opp ved en statusgjennomgang av tiltakene to ganger årlig.
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 Læringsmiljøet mottar rapporter fra fakultetene om innmeldte klager fra studenter på 
læringsmiljøet to ganger i året (se punkt 11).

 Læringsmiljøet mottar rapporter fra fakultetene om status for læringsmiljøet i 
forbindelse med utdanningsmeldingen.

16. Fellesmøte mellom LMU og AMU
Det årlige fellesmøte mellom Arbeidsmiljøutvalget og Læringsmiljøutvalget ble arrangert 21. 
januar. Temaet for møtet var ytre miljø, status og utfordringer.

17. Avsluttende merknader – videre arbeid
LMU vil i den kommende perioden arbeide for at tiltakene i handlingsplanen for styrking av 
læringsmiljøet blir fulgt opp. Handlingsplanen utgjør et viktig virkemiddel for å styrke 
læringsmiljøet ved UiB og for å synliggjøre utvalgets arbeid. Spesielt viktig er det at LMUs 
innspill til prioriterte tiltak tas med i institusjonens budsjettmessige prioriteringer. 

LMU fortsetter med dialogmøtene og tilsynsrundene på fakultetene, både for å holde seg 
orientert om studentenes fysiske læringsmiljø, men også for å få et samlet inntrykk av 
studentenes studenthverdag. 

LMU vil se til at arbeidet med retningslinjene for konflikter som omhandler studenter og 
ansatte blir sluttført.

25.08.16/IRIG


