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Årsrapport frå Læringsmiljøutvalet 201212013

Bakgrunn
Læringsmiljøutvalet (LMU) sine oppgåver er nedfelt i universitets- og høgskulelova § 4-3 om
Læringsmiljø, punkt 3. Utvalet skal medverke til at universitetsstyret kan ivareta ansvaret for
studentane sitt læringsmiljø etter punkt 1 og 2. Det gjeld studentane sitt studiemiljø, si
velferd, læringsmiljøet og det fysiske og psykiske læringsrniljøet. Læringsmiljøutvalet vart
oppretta i 2003 og gir årleg ein rapport frå arbeidet sitt til universitetsstyret.

Årsrapport for 2012/2013
Vedlagt følgjer årsrapporten frå Læringsmiljøutvalet for studieåret 2012-2013. Arsrapporten
vart vedteken i LMU-møtet 25.09.13. Hovudsakene som har prega utvalet sitt arbeid dette
året er nærare omtala under.

LMU har hatt fem møter. Møta er arrangert i samarbeid med fakulteta, og læringsmiljøet og
utfordringar knytt til dette er drøfta med representantar for studentar og tilsette.

LMU har ein systematisk gjennomgang av status for tiltak i LMU-handlingsplanen to gongar
årleg. I Handlingsplan for likestilling er studentar med nedsett funksjonsevne eige tema. LMU
har handsama kapitlet om dette i handlingsplanen. Med eit utvida likestillingsomgrepet, er
diskrimineringsgrunnlaget «funksjonsevne» no innlemma i handlingsplanen. LMU
samarbeider med Likestillingskomiteen i oppfølginga av handlingsplanen.

Rådet for studentar med funksjonsnedsetjing vart avvikla i 2012. Med nye reglar for LMU i
2012, har utvalet ansvar for studentar med funksjonsnedsetjing og universell utforming.

I 2013 skreiv universitetsleiinga og leiar for Studentparlamentet ei sørviserklæring for
studentarbeidsplassar ved UiB. Sørviserklæringa beskriv kva studentane kan vente av
studentarbeidsplasser ved UiB samt kva universitetet ventar av studentane.

Ei arbeidsgruppe i regi av LMU har utgreia om det bør opprettast eit studentombod ved UiB.
Arbeidsgruppa rår ikkje til å opprette eit studentombod, men til å vente på røynslene Ui0 gjer
med sitt ombod og heller styrke studentane sine tillitsvalte.

LMU har motteke klager frå to fakultet. Dei er tatt omsyn til i oppfølginga av handlingsplanen
og i innspel til budsjettet. LMU mottar få klager på læringsmiljøet og samarbeider med HMS-
seksjonen om det nye elektroniske HMS-avvikssystemet som er under utarbeiding for at
studentane sine klager på det fysiske læringsmiljøet skal inngå i avvikssystemet.

Studiestart og fadderveka 2013 har vore ei viktig sak for LMU. Utvalet har vedteke tildelinga
av midlar frå den sentrale potten til fadderarrangement, og medlemmer har delteke i
dialogmøta med fakulteta og fadderleiarane om utviklinga av eit kursopplegg for fadrane.

Læringsmiljøprisen for 2012 vart tildelt Institutt for informatikk. Instituttet fekk prisen for å ha
identifisert og erkjent konkrete utfordringar med omsyn til læringsmiljøet ved instituttet og lagt
opp en plan der instituttet arbeidde svært målretta og systematisk for å betre læringsmiljøet.
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Universitetsdirektøren sine kommentarar
Arsrapporten syner at Læringsmiljøutvalet arbeider systematisk for å betre læringsmiljøet
ved UiB. Handlingsplanen for læringsmiljøet gjekk ut sommaren 2013, og LMU har utarbeida
forslag til ny handlingsplan som skal gjelde for perioden 2013-2015 (sjå sak 75a113).

LMU var sterkt involvert i arrangementa ved studiestart og fadderveka. Det er særleg positivt
at LMU deltek i dette arbeidet. Inneklima og utfordringar ved dette var tema for fellesmøtet
mellom AMU og LMU i desember 2012. Forbetring av inneklima er prioritert i forslaget til ny
handlingsplan, og studentundersøkinga 2013 syner at inneklima er viktig for studentane.

Sørviserklæringa for studentarbeidsplassar informerer om kva studentane kan vente av ein
studentarbeidsplass og kva universitetet kan vente av studentane. LMU følgjer opp klager
forankra i sørviserklæringa i tråd med tiltak i den nye handlingsplanen.

Styret vert tilrådd å gjere følgjande

vedtak:

Universitetsstyret tek årsrapporten til etterretning.

Vedlegg
Arsrapport for 2012/2013 frå LMU
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UNIVERSITETET I BERGEN
LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU)

Læringsmiljøutvalget ved U1B er oppnevnt i henhold til
Lov om universiteter og høyskoler § 4-3 (3)

Årsrapport for 2012-2013

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 operativt 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.

Sammensetning og sekretariat
Utvalget har i studieåret 2012-2013 hatt følgende sammensetning:

Ansatte (var oppnevnt for perioden 1.8.2009-31.7.2013)
Viserektor for utdanning, Kuvvet Atakan (vara: viserektor for internasjonale relasjoner Astri
Andresen)
Avdelingsdirektør ved Studieadministrativ avdeling Christen Soleim (vara: underdirektør
Ingvild Greve)
Avdelingsdirektør ved Eiendomsavdelingen Even Berge (vara: administrasjonssjef Ove
Botnevik)
Dekan Gjert Kristoffersen (vara: dekan Jarle Eid)
Førstekonsulent Siri Bjerkestrand, kompetanse på studenter med nedsatt funksjonsevne (i
perioden 25.10.2012-31.7.2013).

Studenter (var oppnevnt for perioden 1.8.2012-31.7.2013)
Yngve Høiseth
Livar Bergheim
Jørgen Thorkelsen,
Susann Strømsvåg
Bjørn Kristian Danbolt (fra 20.03.13-31.07.13)

Studentene; Jørgen Thorkelsen, Susann Strømsvåg og Bjørn Kristian Danbolt har ikke møtt i
løpet av denne perioden.

Leder:
Utvalget velger, etter lovens § 4-3, hvert år leder vekselvis blant institusjonens og
studentenes representanter. I meldingsåret har utvalgets leder vært student Yngve Høiseth.

Observatører:



Faste observatører i LMU er Studentsamskipnaden i Bergen (møtt 3 ganger), ved
velferdsdirektør Hege Råkil, Universitetsbiblioteket (møtt 5 ganger) ved Ketil Falck. IT-
avdelingen ved Thomas Evensen (møtt 5 ganger) og Personal- og organisasjonsavdelingen
ved Runa Jakhelln (møtt 4 ganger) og Olaug Eiksund (møtt 1 gang).

Sekretariat:
Studieadministrativ avdeling har sekretariatsfunksjon for utvalget, og administrerer utvalgets
nettside htt ://www.uib.no/ua/arbeidsfelt/laerin smilbutval et

3. Møtevirksomhet og saker
Læringsmiljøutvalget har i meldingsperioden hatt 5 møter (20.9, 30.11. 2012 og 16.1, 20.3 og
7.6 2013) og behandlet i alt 37 saker jfr. møtereferatenel. 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
Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet 2011-2013
Handlingsplan for likestilling- oppfølging av kapittel tre Funksjonsevne
Avvikling av Rådet for studenter med funksjonsnedsettelse
Sørviserklæring for studentarbeidsplasser
Utredning av studentombud ved UiB
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 utveksle informasjon og å identifisere
mulige felles oppgaver og utfordringer når det gjelder det helhetlige læringsmiljøet. Dette året
har utvalget hatt møter med Det medisinsk-odontologiske fakultet (september), Det
matematisk-naturvitenskapelige fakultet (november), Det samfunnsvitenskapelige fakultet
(januar), Det humanistiske fakultet (mars) og Det psykologiske 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 det utfordringer knyttet til inneklima i deler av
Sydneshaugen skole og et behov for større fleksibilitet når det gjelder tilgang til
leseplasser for laveregradsstudenter. Ved Griegakademiet er det fremdeles klare
mangler. Lokalene ved Nygård skole er for små i forhold til virksomheten, og
kvaliteten er for dårlig i forhold til bruksområdet.

http://www.uib.no/ua/arbeidsfelt/laeringsmiljoutvalget/referater



Det juridiske fakultet har hatt et eget pilotprosjekt med digitalisering av undervisning i
2012, noe som har resultert i at forelesninger på noen emner på alle studieår er blitt
filmet. I tillegg har fakultetet også vært pilot på digital skoleeksamen. Den største
utfordringen for den videre utviklingen av digitaliseringen er administrativ støtte til
dette.
I JUS 2 er det dørstokker inn til alle seminarrom, noe som påvirker tilgjengeligheten
for rullestolbrukere. Tilgjengeligheten til auditoriet er dårlig fordi en trapp ned til podiet
gjør det umulig for rullestolbrukere å komme dit.
Seminarrom nr. 2 i hovedbygget har dårlig ventilasjon, slitt inventar og er ikke
dimensjonert for å romme 60 studenter. I gamlebygget er det fremdeles utfordringer
knyttet til ventilasjon.
Ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet er tilgangen til BIO-blokkene en
utfordring fordi studentene mangler korttilgang. Det er behov for en større ombygging
av Realfagbygget, der lesesaler og auditorium er slitte og utdaterte.
Det medisinsk-odontologiske fakultet planlegger et nytt ferdighetssenter på
Haukeland i samarbeid med Helse Bergen. Et nytt senter vil medføre store muligheter
og betydelig forbedring av læringsmiljø i forhold til simuleringstrening,
kommunikasjonstrening og teamarbeid —for flere studentgrupper i helsefag.
Det psykologiske fakultet har prioritert arbeidet med å etablere flere
studentarbeidsplasser på lavere grad og skape gode møteplasser for studentene.
Denne satsingen har resultert i at det er planlagt og budsjettert for konkrete
ombygginger i Christiesgate 12 og 13. Det er fremdeles behov for flere
studentarbeidsplasser på lavere grad.
Det samfunnsvitenskapelige fakultet ønsker å totalrenovere Sofie Lindstrøms hus.
Bygget er nedslitt, har dårlig ventilasjon og den tekniske standarden tilfredsstiller ikke
dagens standardkrav. Dette er et omfattende prosjekt og fakultetet er i dialog med
Eiendomsavdelingen om en langsiktig plan for bygget. Det er også utfordringer
knyttet til ventilasjonsanlegget i Lauritz Meltzers hus.

Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet
Handlingsplan for styrking av universitetets læringsmiljø (2011-2013), som ble vedtatt av
universitetsstyret 24. oktober 2010, gikk ut til sommeren 2013. Planen inneholdt prioriterte
tiltak rettet mot det fysiske, psykososiale og organisatoriske læringsmiljøet.

Handlingsplan for styrking av universitetets læringsmiljø 2011-2013 har vært et viktig
redskap for å forbedre læringsmiljøet ved UiB, og utvalget har en detaljert gjennomgang av
status for tiltakene i handlingsplanen hvert halvår. Som en oppfølging av handlingsplanen
nedsatte LMU en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å revidere handlingsplanen og lage et
forslag til ny handlingsplan. Forslaget til Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved
Universitetet i Bergen 2013-2015 er behandlet og vedtatt av LMU.

Læringsmiljøutvalget har sendt forslaget videre til universitetsdirektøren og anbefalt at det
sendes på høring til fakultetene og andre aktuelle enheter. Forslaget er sendt på høring med
frist 15. september, og skal behandles i universitetsstyret i oktober.

Siste statusoppdatering av tiltakene i den handlingsplanen som er utgått, er vedlagt.

Handlingsplan for likestiHing 2011-2015- oppfølging av kapittel tre
Funksjonsevne

Læringsmiljøutvalget har behandlet og vedtatt forslag til kapittel tre, som omhandler
funksjonsevne, i Handlingsplan for likestilling. I tråd med det utvidete likestillingsbegrepet, er
diskrimineringsgrunnlaget «funksjonsevne» nå innlemmet i handlingsplanen.
Læringsmiljøutvalget samarbeider med Likestillingskomiteen i oppfølgingen av
handlingsplanen.



7. Avvikling av rådet for studenter med funksjonsnedsettelse
Rådet for studenter med funksjonsnedsettelse ble avviklet i 2012. For å ivareta funksjonene
til rådet, er det spesifisert i reglene for LMU at utvalget har et spesielt ansvar for studenter
med funksjonsnedsettelse og universell utforming. I tillegg er det oppnevnt et nytt
ansattmedlem i LMU som har i oppgave å ivareta studenter med funksjonsnedsettelse sine
rettigheter og behov for tilrettelegging.

8. Sørviserklæring for studentarbeidsplasser
Et initiativ fra universitetsledelsen, samt et samarbeid mellom Læringsmiljøutvalget og
administrative avdelinger har bidratt til at det nå foreligger en sørviserklæring for
studentarbeidsplasser ved UiB. Sørviserklæringen beskriver hva studentene kan forvente av
studentarbeidsplasser ved Universitetet i Bergen, samt hva universitetet forventer av
studentene. Den er et ledd i et helhetlig læringsmiljøarbeid. Ett av målene med dette arbeidet
er at det skal være nok studentarbeidsplasser, og at de skal ha god fysisk utforming og
befinne seg i et godt fysisk miljø med nær geografisk tilknytning til fagmiljøet. Dette
inkluderer forelesninger og annen undervisning.

9. Utredning av studentombud
Etter et initiativ fra studentmedlemmene opprettet Læringsmiljøutvalget en arbeidsgruppe,

som skulle utrede om det bør opprettes et studentombud ved UiB.

I rapporten fra arbeidsgruppen blir Universitetet i Bergen anbefalt å ikke opprette et

studentombud inntil videre, men heller avvente erfaringene Universitetet i Oslo gjør med sitt

ombud. Arbeidsgruppen anbefaler også at UiB i mellomtiden styrker studentenes tillitsvalgte

ved å gi dem:

en mer sentral plass på nettsidene og i kommunikasjonen fra universitetet til

studentene
tilbud om grundig opplæring

budsjettrammer som gjør det mulig å følge opp saker på en forsvarlig måte

egnede lokaler for sosiale sammenkomster

Bakgrunnen for disse anbefalingene er at arbeidsgruppen ikke har klart å avdekke et behov

for et studentombud ved UiB. Det kan imidlertid foreligge et udekket behov, og derfor

foreslås det heller å styrke studentenes tillitsvalgte. Arbeidsgruppen påpeker videre at

gjennom studentenes tillitsvalgtapparat har de representasjon i alle beslutningsorgan, og at

slike saker i utgangspunktet kan tas opp i tillitsvalgtapparatet i stedet for gjennom et ombud.

10. Rutiner for rapportering av klager på læringsmiljøet
Ifølge reglene til LMU skal utvalget få melding om eventuelle klager fra studentene
vedrørende læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget har mottatt klager fra to fakultet. Klagene fra
Det humanistiske fakultet gjelder kloakkluft på lesesalen i Dokkeveien 2 og rotter på
Sydneshaugen skole. Klagene fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet gjelder hovedsakelig
fysiske forhold i Sophie Lindstrøms hus, der det klages over ujevn temperatur og kulde på
lesesaler og drypping fra taket på en lesesal i 3. etasje. Klagene er sendt videre til
Eiendomsavdelingen, og er blitt tatt hensyn til i Læringsmiljøutvalgets oppfølging av
Handlingsplanen for styrking av læringsmiljøet ved UiB og i innspill til ElAs budsjett.

LMU mottar generelt få klager på læringsmiljøet og har derfor vært i en dialog med HMS-
seksjonen for å få etablert gode rutiner for innmelding av avvik på læringsmiljøet. Gjennom
prosjektet «Nytt system for HMS-relaterte avvik, nestenulykker og ulykker», som ble
igangsatt i 2010, er det utarbeidet et utkast til ny retningslinje, nytt meldeskjema og en
kravspesifikasjon for et elektronisk HMS-avvikssystem. Det er lagt til rette for at klager på det



fysiske læringsmiljøet fra studentene skal inngå i avvikssystemet, og LMU samarbeider med
HMS-seksjonen i dette arbeidet.

Studiestart og fadderuken
Læringsmiljøutvalget har vært sterkere involvert i arbeidet med studiestart og fadderuken
gjennom utlysning av den sentrale potten til fadderarrangement for høsten 2013 og
deltakelse i komiteen som behandlet søknadene. LMU har også vedtatt tildelingen av midler
til fadderarrangement. Av de 13 arrangementene som har fått støtte, kan vi nevne
innsamlingsaksjon i samarbeid med Norsk Folkehjelp, medisinernes humanitæraksjon,
idrettsdager, foredrag, debatter og byvandring. Kvarteret ble tildelt kr. 300 000 av potten for å
kunne tilby kulturarrangementer til fadderstyrene. Videre har medlemmer av utvalget deltatt i
dialogmøtene med fakultetene og fadderlederne om utviklingen av et kursopplegg for
fadderne.

Læringsmiljøprisen
Læringsmiljøprisen ble opprettet i 2009. Formålet med prisen er ifølge statuttene, "å gi
anerkjennelse til miljøer eller enkeltpersoner ved universitetet som lykkes i å legge
forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring gjennom bevisst faglig, pedagogisk
og sosial innsats eller ved annen spesiell innsats for tilrettelegging av det fysiske eller
psykososiale læringsmiljøet ved institusjonen".

Institutt for informatikk ble tildelt Læringsmiljøprisen for 2012. Begrunnelsen for tildelingen
var at instituttet hadde identifisert og erkjent konkrete utfordringer med hensyn til
læringsmiljøet, og la opp en plan med ulike virkemidler for å utvikle læringsmiljøet. Instituttet
hadde jobbet svært målrettet og systematisk for å forbedre læringsmiljøet og strukket seg for
å fremme et godt læringsmiljø både faglig og sosialt.

Læringsmiljøprisen ble utdelt på Studiekvalitetsseminaret 13. desember 2012.

Læringsmiljøprisen for 2013 er kunngjort på Mi side og gjennom brev til fakulteter og
studentorganisasjoner, der studentene er bedt om å nominere kandidater innen 16.
september. Prisen er på kr. 50 000 samt diplom.

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

Innspill til EIAs og ITAs budsjett for 2014: På bakgrunn av tiltakslisten i Handlingsplan for
styrking av universitets læringsmiljø 2011-2013 og innspill fra studenter og ansatte i møtene
LMU har hatt med fakultetene og i utdanningsmeldingene, er følgende innspill sendt videre til
EIA og ITA for budsjettåret 2014:

Utbedring av Sofie Lindstrøms hus.
Utbedring av seminarrom 2 i hovedbygget ved Det juridiske fakultet.
Etablering av studentlokale ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

I tillegg er tiltakene som ble spilt inn i 2012, ennå ikke gjennomført:

Utbedring av ventilasjonssystem. (Sydneshaugen skole, Dragefjellet skole, Bjørn
Christiansens hus, Lauritz Meltzers hus).
Montering av flere stikkontakter ved alle fakultet.

Studenter med nedsatt funksjonsevne:

Merking av trappekanter og glassdører, samt kontrastfarger på dører
Merking av undervisningslokaler med IR-anlegg og teleslynge. Utarbeiding av bruksanvisning.
Informasjon på nett.



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

I tillegg er tiltakene som ble spilt inn i 2012, ennå ikke gjennomført:

Christies gate 13. Døråpner til døren inn til studieveiledere i 3A.
Thormøhlens gate 53AB, Institutt for marinbiologi. 14 automatiske døråpnere inn til
undervisningslokalene (4 undervisningsrom og 4 kurssaler samt nødvendige korridordører).
Allegaten 55, Institutt for fysikk og teknologi. Inngang syd: Automatiske døråpnere ved
dørene inn til trappehuset i 1., 2. og 3. etasje, slik at rullestolbrukere kan bruke heisen.
Johannes Bruns gate 12, Matematisk institutt: Etasjedørene og dørene til auditoriene bør ha
automatiske døråpnere.

Studentundersøkelsen 2013. Studentundersøkelsen ble gjennomført våren 2013, og
svarprosenten ble til slutt på 44 %. Resultatet presenteres i en rapport som legges fram for
Læringsmiljøutvalget høsten 2013.

Følgende orienteringssaker har vært på dagsorden i LMU i denne perioden:
Læringsmiljøutvalget arrangerte et temamøte om universell utforming av bygninger
den 17.10.2012. En viktig målsetning med seminaret var å skape større bevissthet
og øke kunnskapen om universell utforming ved UiB. Innen 2025 skal Norge være
universelt utformet. I forbindelse med kravet til universell utforming av bygninger
ønsket LMU å rette fokus mot hvordan UiB vil løse denne oppgaven
Fakultetenes utdanningsmeldinger angående læringsmiljø
Oppfølging av handlingsplaner
NOKUT-besøket 2013

Orienteringer fra relevante samarbeidsorganer og avdelinger, som Eiendomsavdelingen,
Utdanningsutvalget, It-avdelingen, SiB, UB og studenter med funksjonsnedsettelse har vært
en fast post på alle møter.

Utvalgets sekretær deltok på det nasjonale LMU-forumet i Oslo 25. oktober 2012, og holdt et
innlegg om LMU ved UiB, aktuelle saker og arbeidsform. I tillegg deltok LMU-sekretæren og
viserektor for utdanning, Kuvvet Atakan, på EQAF- (Europeisk kvalitetssikringsforum)
konferansen i Tallinn. Bjørn Anders Hind og sekretæren for LMU hadde en workshop om
LMU-arbeidet ved UiB og hvilke tiltak LMU har satt i verk for å kvalitetssikre vårt arbeid på
konferansen i Tallinn.

14. 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 høsten 2010 Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet.
Denne er nå revidert, og etter at forslaget til ny handlingsplan er vedtatt i
universitetsstyret vil den følges opp av utvalget på tilsvarende måte som den forrige,
det vil si gjennom en statusrapport for tiltakene to ganger årlig (se punkt 5).
Læringsmiljøet mottar rapporter fra fakultetene om innmeldte klager fra studenter på
læringsmiljøet to ganger i året (se punkt 10).
Læringsmiljøet mottar rapporter fra fakultetene om status for læringsmiljøet i
forbindelse med utdanningsmeldingen (se punkt 13).



Fellesmøte LMU og AMU
Det arrangeres hvert år et fellesmøte mellom Arbeidsmiljøutvalget og Læringsmiljøutvalget. I
2012 var møtet 5. desember, og hovedtemaet var inneklima og status for utfordringer ved
UiB.

Avsluttende merknader —videre arbeid
LMU vil i den kommende perioden arbeide for at tiltakene i den nye handlingsplanen 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 handlingsplanen og LMUs innspill tas
med i institusjonens budsjettmessige prioriteringer.

LMU vil følge opp klager forankret i sørviserklæringen for studentarbeidsplasser i tråd med
tiltak i den nye handlingsplanen.

LMU fortsetter samarbeidet med HMS-seksjonen i utviklingen av et nytt avvikssystem som
også skal omfatte studenter sine klager på det fysiske læringsmiljøet.

LMU er fornøyd med at Læringsmiljøprisen er etablert og har fått gode nominasjoner. Fram
mot ny nominasjonsfrist i september 2013 vil utvalget fortsatt ha fokus på god profilering av
prisen og dokumentasjonsbehovet i forbindelse med nominasjonene.

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 også i den kommende perioden opprettholde nettverkssamarbeid med andre
institusjoners læringsmiljøutvalg, både lokalt og nasjonalt. Dette arbeidet ivaretas blant annet
gjennom sekretærens deltakelse i den nasjonale referansegruppa for LMU i regi av
Universell.

IRIG/13.09.13



Vedlegg: Status for oppfølging av Handlingsplan for styrking av universitetets
læringsmiljø 2011-2013, per 21.05.13

Vedlagt følger en detaljert statusrapport for tiltakene i handlingsplanen basert på
tilbakemeldinger fra EIA, SiB og SA:

Der hvor det har vært endringer i status siden gjennomgangen av handlingsplanen per
16.11.2012, er markert i kursiv og med uthevet skrift.

3. Det fysiske læringsmiljøet

3.1 Lese- og datasaler og kollokviefasiliteter

Tiltak:

I henhold til ønsket kvalitet på studentarbeidsplasser og bygg med studentarbeidsplasser,
bør utbedringer skje i følgende prioriterte rekkefølge gitt de nødvendige ressurstildelinger:

Tiltak/utbedringer: Prioritet: Status

Sikre god tilgang studentarbeidsplasser. 1 Inngår i arealplanarbeidet.

Utbedringer av lesesaler, kollokvierom, 2 2. etasje fullført. Gjennomføres
studentenes kontorer m.m. i Sydneshaugen Innen 2014.
skole.

Utbedringer og renovering av Hangaren og 3 Ikke igangsatt. Arealavklaringer
auditorier ved MN-fakultetet. pågår.

Renovering av Armauer Hansens hus. 4 Ferdigstilt og tatt i bruk.

Tilrettelegging for studentarbeidsplasser og
studentorganisasjonsarbeid.

Utbedring av ventilasjon i Allgaten 66.

Utbedring av ventilasjon i Lauritz Meltzers hus.

Samlokalisering av studentarbeidsplasser ved
Det psykologiske fakultet

5 Avventes grunnet planer om
teknobygg. Dagens anlegg er
utbedret høsten 2012.

6 Delvis utbedret med kjøling i
underetasjer. Hele varmeanlegget i
huset skal gjennomgås.

7 Romprogram er utarbeidet, og
prosjektering er igangsatt.
Byggeprosjekt 2014.

Utbedring av toaletter, belysning, 8 Bygg stenges natt, bevegelsesstyrt
sikkerhetssituasjon, inventar m.m. Ulrikke Pihls lys. Lys og toaletter er utbedret.

hus.

Utbedring av kollokvierom i Bjørn Christiansens 9 Byggestart 2014.
hus.



Dragefjellet skole: gjennomgang av

oppvarmingsrutiner, utbedring av trådløst nett

grunnet dårlig dekning langt fra sendere.
Gjennomgang av sikkerhetsrutiner.

Kvalitetsmessige utbedringer av Nygård skole.

10 I Driftsområde 1 er trådløst nett
utbedret. Skisseprosjekt for nytt

ventilasjon- og oppvarmingssystem

er ferdigstilt. Det er planlagt utført

2014-2015.

11 Rehabilitering er ikke igangsatt.

Rom prog rammet er styrebehand let

og godkjent. Et skisseprosjekt er
utarbeidet.

Følgende tiltak bør kunne iverksettes omgående uten særlige omkostninger:

Tiltak/utbedringer:

Utarbeide en serviceerklæring for studentarbeidsplasser.

Studenters tilgang til bygg og seminarrom i "Jus 2".

Kommunisere med Gulating lagmannsrett for eventuell

omdisponering av inventar.

Oppsyn med inneklima i tråd med arbeidstilsynets

veiledning 444.

Prioritet: Status

1 Ferdig høsten 2012.

2 Etablert.

3 Egen arbeidsgruppe er

etablert, ledet av JUS

med repr. fra EIA.

4 Alle bygg tilstands-

vurderes innen utløpet av

2013.

3.1.2 Kvantitet

Tiltak:

Økt dekningsgrad av lesesalsplasser og pc-

arbeidsplasser ved Det psykologiske fakultet.

Leie inn midlertidige øvingsrom til Griegakademiet.

"Hangaren" ved Det matematisk-naturvitenskapelige

fakultet skal ikke brukes som eksamenslokaler.

Økt dekningsgrad av lesesalsplasser og pc-

arbeidsplasser ved Det humanistiske fakultet.

Prioritet: Status

1 Foreløpige plasser er
etablert. Det er også tatt i
bruk undervisningsrom i
eksamensperioder.

2 Ok

3 Ikke igangsatt. Budsjett 2013

forutsetter bruk av Hangaren

som eksamenslokale.

Hangaren holder imidlertid

åpen som lesesal lenger enn

tidligere.

4 Ikke igangsatt. Arbeidsgruppe

for studentarbeidsplasser

mener HF har flere PC-

arbeidsplasser enn

nødvendig.



Kapasitet og tilgang til kollokviefasiliteter skal
kartlegges.

Økt dekningsgrad ved Det samfunnsvitenskapelige
fakultet.

Økt dekningsgrad ved Det medisinsk-odontologiske
fakultet.

5 Ikke igangsatt, fakultetssak.

6 Fakultetet melder at
dekningsgraden er
tilfredsstillende, imidlertid
varierer dekningsgraden
mellom ulike masterprogram.

7 Etablert i Armauer Hansens
hus og nytt
Odontologibygg.

Følgende tiltak bør kunne iverksettes omgående uten særlige omkostninger:

Tiltak/utbedringer:

Det skal ved alle utbedringer og planlegging av slike
være dialog med studenttillitsvalgte på aktuelt nivå.

Kontrollere at UiBs studentarbeidsplasser ikke
benyttes av uvedkommende studenter.

Det skal gjennomføres årlige behovs- og
bruksanalyser av studenters bruk av
studentarbeidsplasser.

Prioritet: Status

1 Utføres.

2 Ikke igangsatt, men
studenthusene ble stengt
med kortadgang sommeren
2011.

3 ITA har nå statistikk på bruk
av PC-stuer. Arbeidsgruppe
for studentarbeidsplasser har
innhentet oppdaterte tall og
uttalelser fra fakultet og
studentutvalg.

3.1.3 Sikkerhet

Tiltak:

Utvidet ordning med nøkkelkort.

Nye rutiner for alarm- og sikkerhetssoner utredes.

Oppslag om sikkerhetsrutiner.

Prioritet: Status

1 Nytt kortsystem for alle
bygg etablert i løpet av
2014.

2 Nye rutiner er innført. Det er
utvidet vakthold mellom kl.
14.00 og 01.00.

3 EIA og studentutvalgene
har satt oppslag flere steder
på UiB. Brosjyre er tidligere
levert ut til alle ansatte.



Innføring av nye låssystemer. 4 Nytt system monteres.
fortløpende.

3.1.4 Læringssentre

Tiltak:

Utredning om bruk av læringssentre.

Prioritet: Status

1 Har blitt sett på i fm. innstillingen fra
arbeidsgruppe —studentarbeidsplasser.
Innstillingen sendes på høring.

3.1.5 Sørvis og meldetjeneste

Tiltak:

Meldetjenesten Lydia skal ferdigstilles til bruk for studenter og
tas i bruk.

Det skal utarbeides lett synlige, elektroniske oversikter over alle
lesesaler, pc-stuer og kollokviefasiliteter.

Alle lesesaler, pc-stuer og kollokviefasiliteter skal utstyres med
beskrivelser av hvilke møbler, belysning og IT-verktøy de skal
inneholde. Lydia, IT-vakter og andre kontaktpersoner som kan
kontaktes ved mangler skal synliggjøres i disse beskrivelsene.

Prioritet: Status

1 Operativt
sommeren 2013.

2 Ikke igangsatt.
Prøveprosjekt på
Studentsenteret på
plass.

3 EIA har etablert
oversikt over
møbler og bygg.
ITA er i gang med å
lage romoversikt for
IT- og AV-utstyr.

3.2. Universell utforming

Tiltak:

Studentorganisasjoner skal om mulig holde til i lokaler som
er universelt utformede.2

Prioritet: Status

1 Ikke på plass i
Nygårds gaten 1b
og Fosswinckelsgt.

Det skal ved alle fakulteter og alle avdelinger ved
Universitetsbiblioteket finnes universelt utformede
studentarbeidsplasser.

Universell utforming av læringsverktøy og
læringssituasjonen som helhet.

Gjennom god dialog skal studentorganisasjonene sikres en
iss frihet til å gjøre egne utbedringer i sine lokaler.

2

Kontinuerlig

Kontinuerlig

OK

DigUiB er et tiltak
for universell
utforming.

4. Det psykososiale læringsmiljøet

2
Likevel skal ingen studentorganisasjoner miste sine lokaler før tilsvarende, men universelt utformede lokaler, kan benyttes
av disse organisasjonene.



4.1 Samarbeid mellom SiB og UiB

4.1.1 Veiledningstjenester

Tiltak:

Det skal etableres faste kontaktpunkter mellom UiB og

SiB for å sikre helhetlig tenkning om

veiledningstjenester.

Prioritet: Status

1 SiB legger til rette for flere

møtepunkter.

Samarbeidet mellom

tjenester for studenter med

funksjonsnedsettelse og

SiB er godt.

4.1.2 Undersøkelser

Tiltak: Prioritet: Status

Læringsmiljøundersøkelse 1 En generell studentundersøkelse er gjennomført
våren 2013.

4.2 Studiestart og fadderprogram

Tiltak:

Avklaring av ansvarsforhold mellom UiB og

studentene.

Midler til fadderuken gis høyere prioritet i

fakultetenes budsjetter.

Det tildeles midler til arrangering av fadderuke

for internasjonale studenter på vårsemesteret,

dersom studentene tar initiativ til det.

Prioritet: Status

1 Arbeidsgruppe nedsatt og innstilling

levert. Innstillingen har foreslått

retningslinjer for hvordan

ansvarsforholdet best kan

organiseres.

2 OK

3 Er ikke tatt initiativ til.

4.3 Lokaler til studentorganisasjoner

Tiltak:

Nye lokaler til studentorganisasjoner som i dag

holder til i Nygårds gaten lb, slik at NG1b kan

selges.

Prioritet: Status

1 Studentorganisasjonene

benytter fortsatt NG1b.

Omdisponering av lokaler til studentorganisasjoner 2 Studentene har fått



ved HF-fakultetet. samlingslokalet Ad Fontes i den
tidligere SiB-kantinen i HF-
bygget .

Omdisponering av lokaler til studentorganisasjoner
ved SV-fakultetet.

Omdisponering av lokaler til
studentorganisasjonene ved Det psykologiske
fakultetet.

Utbedring av portnerboligen ved Det juridiske
fakultet.

3 Fakultetsledelsen og
studentutvalget er i dialog med
EIA om å finne egnede lokaler.

4 Studentutvalget er i dialog med
fakultetet.

5 Har vært utredet, men ikke
igangsatt.

4.4 Informasjon

Tiltak: Prioritet: Status

All informasjon gitt fra UiB til studentene skal
imøtekomme kravene om Universell utforming.

All informasjon gitt fra UiB til studentene skal
også gjøres tilgjengelig på engelsk.

5. Det organisatoriske læringsmiljøet

5.1. Læringsmiljøutvalgets posisjon og rolle

iltak:

Styrking av LMUs saksbehandlingskapasitet.

Ferdigstilling av LMUs rapporteringssystem, jfr
styrevedtak.

Innføring av rutiner for LMUs deltakelse i
universitetets buds'ettprosesser.
Innføring av rutiner for LMUs innspill til ElAs
b nin smessi e tiltak.

1 Mi Side som er hovedkanal for
informasjon er universelt
utformet. Det er utarbeidet en
behovsanalyse for Mi side. En
kravspesifikasjon skal utarbeides
innen våren 2013.

2 OK

Prioritet: Status

1 Styrket ved SA.

2 Foreløpig system ferdig. Utkast
til å bli en del av HMS-
avviksrapporteringssystem
foreli er.

3 Det er etablert rutiner for dette.

4 Rutine er etablert. LMU behandler
inns ill o sender til EIA.

Følgende tiltak anbefales fulgt kontinuerlig opp:



iltak:

Videreføring av læringsmiljøprisen.

Synliggjøring av god praksis.

Implementering av styrevedtak om at LMU skal
være høringsinstans i saker som angår det
helhetli e lærin

5.3 Ansvarsforhold knyttet til psykososialt læringsmiljø

Tiltak: Prioritet: Status

Prioritet: Status

1 Videreføres.
Samk.øres med U le risen.

2 Gjøres først og fremst gjennom
læringsmiljøhåndboken og
lærin smil.ø risen.

3

Evaluering av ansvarsforhold til
studentarbeidsplasser.

Etablering av faste kontaktpunkter mellom
parter som er involvert i Iæringsmiljøarbeidet,
herunder studenttillitsvalgte både på
institusjons- og fakultetsnivå.

1 Innstilling fra arbeidsgruppe.
Innstillingen inngår som en del av
grunnlaget til arealplanen.

2 Faste lunsjer mellom ledelsen og
studenttillitsvalgte, samt faste møter
mellom Studentparlamentet og EIA
er etablert.

5.4 Studentenes medvirkning i læringsmiljøsaker

Tiltak:

Inkludering av studentparlamentet og studentutvalgene i
LMUs rapporteringssystem.

Alle fakultets studentutvalg tildeles midler som kan benyttes
til honorering av tillitsvalgte.

Prioritet: Status

1 Inkluderes ved neste
rapportering.

2 Praktiseres ved de
fleste fakultetene, men
på ulike måter.

5.5. Samarbeid med andre aktører

Følgende tiltak anbefales videreført:

Tiltak:

Orientering om LMUs virksomhet til UU, U-styret, fakultetene, UB,
studentorganisasjonene og andre relevante enheter.

Fellesmøter AMU/LMU.

Temamøter om universell utforming.

Fellesmøter mellom LMU-ene i Bergen.

Deltagelse i nasjonale LMU-nettverk.

Status

Videreført.

Videreført.

Videreført.

Videreført.

UiB deltar i en
nasjonal



referansegruppe

for LMU i regi av

Un iversell.

Videreført.


