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Hanne Solheim Hansen
Thorbjørn Aakre

Saksgang

Møtedato
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GODKJENNING AV PROTOKOLL
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra 30.5.2017
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Vedlegg:
Møteprotokoll 30.5.2017
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MØTEPROTOKOLL

Læringsmiljøutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

30.05.2017 kl. 12:00
Nesna
15/02683

Tilstede:

Kevin Hovdahl Holmli, Hanne Solheim Hansen, Thor Ivar
Brandsvikhaug, Victoria Adelaine Bratbakk, Odd Asbjørn Halseth,
Tomm Sandmoe (kun O-sak 11/17), Kirsti Grøtan

Møtende
varamedlemmer:

Malinn Hellen Sele, Irene Løstegaard Olsen, Ragna Staven

Forfall:

Frode Soelberg, Kine Lyngås

Andre:

Jorun Fallin, Terje Giseth, Kirsti Stubbe, Truls Dahl

Protokollfører:

Thorbjørn Aakre, Margrethe Mørkved Solli
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Eventuelt:
1. Studiested Steinkjer v/Odd Asbjørn Halseth

Sted, 30.05.2017

Kevin Hovdahl Holmli
møteleder
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Forut møtestart fikk Læringsmiljøutvalget en flott omvisning på studiestedet av
studiestedsleder Magne Elstad. LMU fikk sett både bibliotek, kantine og et utvalg
undervisningsrom. Bygningsmassen er fra ulike tidsepoker og enkelte deler fremstår som
slitt, mens andre er nyere og mer moderne.
Etter omvisningen fortalte Ingvild Sivertsen om hvordan det er å være student på Nesna.
Ingvild studerer ved lærerutdanningen og kunne fortelle om tidligere svært aktiv
studentmiljø, mens dagens høye andel av samlingsbaserte studier har ført til litt lavere
aktivitet. Videre nevnte hun at det er fint å være student på Nesna og de er spente på
utviklingen fremover.

14/17 Godkjenning av protokoll
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
30.05.2017

Saknr
14/17

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra møtet 4.4.2017.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra møtet 4.4.2017.
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15/17 Budsjett 2017 - Læringsmiljøutvalget
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
30.05.2017

Saknr
15/17

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget vedtar fremlagte budsjett med de endringer som framkom i møtet.

Møtebehandling
Saksbehandler gjorde utvalget oppmerksom på feil i saksframstillingen. Avsnittet om at det
er avsatt kr. 200.000,- til honorarer for LMU, UU og Klagenemnda medfører ikke riktighet.
Honorarer må dekkes av pkt. 5 i forslag til budsjett.
Utvalget ønsker en plan for bruk av de frie midlene slik at tiltak blir iverksatt.
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. LMU vedtar budsjettet for 2017 med de endringer som framkom i møtet:
a. Punkt 5 i tiltakslisten: Reiser, bevertning og honorar til studenter: kr 150.000 kr, da
det er ikke avsatt midler til honorar til studentene i en felles-post slik det fremgår i
saksutredningen.
2. LMU ber arbeidsutvalget å legge fram en plan for disponering av de frie midlene til
septembermøtet.
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16/17 Læringsmiljøseminar 2017/2018
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
30.05.2017

Saknr
16/17

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget ønsker å avholde et seminar om læringsmiljø. Dato, tema, målgruppe
og organisering bestemmes i møtet.

Møtebehandling
Læringsmiljøutvalget fikk liten tid til å bestemme tema, tidspunkt for konferansen og
målgruppen i møtet. Utvalget kom fram til at det burde nedsettes en egen gruppe for videre
arbeid med konferansen med bakgrunn i diskusjonen. LMU ønsker at hensikten og målet
med konferansen også kommer tydelig fram. Tidspunkt for konferansen ble drøftet uten
konklusjon.
Følgende aktuelle tema ble nevnt i møtet:






Det psykososiale læringsmiljøet
Ruspolicy
Tilrettelegging
Kvalitetssystem
Mobbing

Potensiell målgruppe:





LMU
Lokale LMU/studiestedsutvalg
Studieprogramansvarlige
Studentråd/Studentforeninger

Votering
Enstemmig
Vedtak
LMU ønsker å avholde et seminar om læringsmiljø. Det nedsettes en arbeidsgruppe som
lager et forslag til innhold og organisering av konferansen, samt aktuell målgruppe til
septembermøtet.
Arbeidsgruppe:
Kevin Hovdahl Holmli (leder)
Victoria Adelein Molland
Kristi Grøtan
1-2 representanter oppnevnes fra studieavdelingen
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Saknr

Arkivsak

Tittel

6/17

15/02692-69

Studiebarometer 2016

7/17

15/02692-65

Hvordan starte arbeidet med ruspolicy ved Nord
universitet

8/17

15/02687-13

Ros og ris per 19. mai 2017

9/17

15/02692-64

Kvalitetssikringssystem for utdanningskvalitet

10/17

15/02692-66

Seminar om psykososialt læringsmiljø og mobbing i
høyere utdanning

11/17

15/02692-68

Muntlige Orienteringssaker - LMU 30.5.2017

I behandlingen av sak 8/17 Ros og ris per 19. mai 2017 ble det en diskusjon omkring
tilgjengeliggjøring av tidligere eksamensoppgaver. LMU diskuterte seg fram til at det er viktig
for studentene at tidligere oppgaver blir tilgjengelig, ettersom de er et viktig element i
eksamensforberedelsene. Emneansvarlig må bli bevisst på at tidligere eksamensoppgaver
bør gjøres tilgjengelig i emnets «rom» i den digitale læringsplattformen (Fronter).
Vedtak
Orienteringssak 6/17 - På bakgrunn av diskusjon gjorde LMU følgende vedtak:
1. LMU ber om at resultatene fra studiebarometeret gjennomgås med utgangspunkt i
studiestedene, for å se om det er behov for oppfølging av studiestedsavhengige forhold.
2. LMU ber studieavdelingen om å legge til rette for at resultatene fra studiebarometeret
sorteres på studiested og at antall respondenter kommer fram i tallgrunnlaget.
3. LMU ber fakultetene bidra til å øke svarprosenten på studiebarometeret ved å sette av tid i
forbindelse med undervisningen, for at studentene kan svare på undersøkelsen

Orienteringssak 7/17 – På bakgrunn av diskusjon gjorde LMU følgende vedtak:
1. LMU ber prorektor om å ta med en henstilling til rektors ledergruppe, om at det utarbeides
en felles ruspolicy for studenter og ansatte ved Nord universitet

Eventuelt:
1. Odd Asbjørn Halseth tok opp sak om ombygging/nybygging på studiestedet Steinkjer. Den
forestående byggeprosessen vil få konsekvenser for studentene.
Vedtak:
LMU ber om orientering om hvordan læringsmiljøet blir sikret og ivaretatt ved studiested Steinkjer i
forbindelse med tilhold i midlertidige lokaler i tre semester – hele 2018 og vår 2019.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-74
Hanne Solheim Hansen
Thorbjørn Aakre

Saksgang

Møtedato
05.09.2017

KONSTITUERING AV LÆRINGSMILJØUTVALGET HØSTEN 2017
Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget konstituerer seg
2. Hanne Solheim Hansen velges til leder
3. Kevin Hovdahl Holmli velges til nestleder
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Sammensetning
Læringsmiljøutvalget ved Nord universitet er et organ som er utnevnt av
universitetets styre for å bidra til at studentenes fysiske og psykiske læringsmiljø ved
institusjonen er forsvarlig ivaretatt ut fra hensyn til helse, sikkerhet og velferd, jfr.
Universitets- og høgskoleloven § 4 – 3. Læringsmiljøutvalgets rolle og funksjon er av styret
bestemt i Mandat for Læringsmiljøutvalget.

Sammensetning
LMU ved Nord universitet består i 2017 av 10 faste medlemmer, fem fra studentene og fem fra
ansatte. Alle faste representanter har personlig vararepresentant oppnevnt.
Ansatte representanter er oppnevnt av rektor og har funksjonstid fram til 31.12.2018.
Studentrepresentanter velges av studentorganisasjonene ved Nord universitet. Personlige
varamedlemmer velges høsten 2017. LMU kan innkalle observatører. Alle observatører har tale
og forslagsrett.

Sammensetning fra høsten 2017:
Hanne Solheim Hansen (leder/prorektor utdanning)
Kevin Hovdahl Holmli (nestleder/studentmedlem)
Rita Lundestad (universitetslektor FSH/medlem)
Tomm Sandmoe (eiendomssjef/medlem)
Odd Asbjørn Halseth (IKT-sjef/medlem)
Kirsti Grøtan (studentrådgiver/medlem)
Andrea Christina Nordvik Brunner (studentmedlem)
Mali Liberg Hønnås (studentmedlem)
Jan Georg Gulstad(studentmedlem)
Kine Lyngås (studentmedlem)

Personlig vara
Reid Hole
Irene Løstegaard Olsen
Terje Giseth
Randi Stemland
Ingvild Kirkhus

Sekretæriat:
Katrine Bruvold, sekretær
Thorbjørn Aakre, bisekretær
Margrethe Mørkved Sollid, bisekretær

Vedlegg:
LMU mandat Nord universitet (vedtatt 8.2.17)
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Mandat for Læringsmiljøutvalget
1. Formål
Styret for Nord universitet har det overordnede ansvaret for å sikre studentene et godt og fullt
forsvarlig læringsmiljø i tråd med universitets- og høgskolelovens § 4-3, punkt 1 og 2.
Læringsmiljøutvalget (LMU) sorterer direkte under styret, og skal bidra til at styret ivaretar dette
ansvaret, samt gi råd til styret og ledelsen i saker som vedrører læringsmiljøet ved
Nord universitetet.
Begrepet læringsmiljø definerer Læringsmiljøutvalgets arbeidsområde og forstås som de fysiske,
psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske kontekster der studentenes læring skjer, og
som påvirker studenters prestasjoner og holdninger. Dette utdypes på følgende vis:









Fysisk læringsmiljø omhandler utforming og bruk av bygninger og fysiske omgivelser slik at
det lager gode rammer for læring og læringsaktiviteter hos alle studenter.
Psykososialt læringsmiljø omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt
læringsprosessene. Det berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte, og i
mellom studentene.
Organisatorisk læringsmiljø omhandler systemer for tilbakemelding og medvirkning, slik at
utvalget sikrer studentenes innflytelse og medvirkning i organisasjons- og endringsprosesser
som har innvirkning på studentenes totale læringsmiljø.
Digitalt læringsmiljø omhandler bruk av teknologi som støtte for studentenes læring,
herunder bruk og utforming av digitale informasjons-, læringsressurser og
læringsplattformer.
Pedagogisk læringsmiljø omhandler rammene for den pedagogiske aktiviteten som påvirker
studentenes læring. Dette berører utforming av mål, innhold, aktiviteter og vurderinger, men
avgrenses mot kvalitetsvurdering av den enkelte læringsaktivitet.

Ut fra denne forståelsen av begrepet skal Læringsmiljøutvalget ved Nord universitet ha et helhetlig
og overordnet bilde på universitetets arbeid med læringsmiljø. På bakgrunn av dette avgir LMU
rapport til styret.

2. Roller, funksjoner og oppgaver
Læringsmiljøutvalget skal være forankret i Nord universitetets system for kvalitetssikring av
utdanning. I kvalitetssikringssystemet for utdanning skal det stå hvilke roller, ansvar og oppgaver
ulike deler av organisasjonen har når det gjelder læringsmiljøet, slik at enhetene kan rapportere på
læringsmiljøet som en del av kvalitetsmeldingen. Disse rapportene skal behandles i LMU, slik at
utvalget kan påvirke sentrale organisasjons- og endringsprosesser, og videre prioriteringer av det
som berører studentenes læringsmiljø.
Læringsmiljøutvalget skal sikres god informasjon om læringsmiljøet og være en pådriver for et
forbedret læringsmiljø. Dette skjer gjennom:





Innsikt via kvalitetssikringssystemet og tilbakemeldinger fra enhetene
Data fra læringsmiljøundersøkelsen og andre studentundersøkelser
Innspill og deltagelse fra fakulteter
Innspill fra studentorganer
Vedtatt av styret for Nord universitet den 10.2.2017
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Rapporter fra tilbakemeldings- og avvikssystemet når det gjelder læringsmiljø og HMS-avvik
som gjelder studentenes læringsmiljø.
Egne saker tatt opp i møter i utvalget.

LMU skal bidra til at styret, i samarbeid med Nord studentsamskipnad, legger forholdene til rette for
et godt lærings-, studiemiljø og samarbeider for å bedre studentvelferden ved alle campus.
LMU rapporterer til styret i en egen årlig rapport om Nord universitets helhetlige arbeid med
læringsmiljø. Rapportering vedrørende avvik, klager, pålegg og resultater fra student- og
læringsmiljøundersøkelser skal inngå i LMUs årsrapport til styret.
LMU skal gi uttalelser vedrørende klager på læringsmiljøet. Dette skal skje gjennom innsyn i
studentenes avviks- og tilbakemeldingssystem, eller via tilbakemeldingen fra fakultetene (kontrollørog observatørrolle). LMU skal få innsikt i klager og avvik som ikke lukkes på overordnet nivå, eller
gjentakende klagesaker. En statusrapportering på klagesaker tas inn i årsrapporten.
LMU skal aktivt delta i planleggingen av universitetets arbeid med utvikling av et inkluderende,
mangfoldig og universelt utformet læringsmiljø (pådriver og premissleverandørrolle).
LMU skal nøye følge utviklingen i spørsmål som har med studentenes helse, sikkerhet og velferd å
gjøre.
LMU skal utarbeide en 3-årig handlingsplan for arbeidet med læringsmiljøet på Nord universitet.
Formålet er å sikre alle studentene kvalitetssikrede tilbud og tjenester, ved at læringsmiljøet blir
utformet etter prinsippet for universell utforming og slik at Nord universitet har gode systemer for
individuell tilrettelegging der hvor det er nødvendig. LMU skal årlig prioritere hovedarbeidsområder
på bakgrunn av tilgjengelig informasjon, studentenes behov, universell utforming og tilrettelegging
for studenter med nedsatt funksjonsevne.
LMU skal årlig gi innspill til budsjettet og komme med anbefalinger ovenfor styret hvordan Nord
universitet skal disponere avsatte midler til større læringsmiljøtiltak. LMU kan etter styrets
bestemmelse få ansvar for å bevilge midler til mindre læringsmiljøtiltak.
LMU skal informere studenter og ansatte om sitt læringsmiljøarbeid, blant annet gjennom egne
nettsider for utvalget.
LMU skal involveres i alle overordnede kartlegginger og evalueringer som vedrører studentenes
totale læringsmiljø. Involvering skjer i form av innspill til konkret innhold i undersøkelser som
gjennomføres av Nord universitet og nære samarbeidspartnere, samt behandling og oppfølging av
lokale og nasjonale undersøkelser.

3. Sammensetting
LMU ved Nord universitet består av 10 faste medlemmer, hvorav fem representanter fra studentene,
fire fra ansatte og en fra Nord studentsamskipnad. LMU velger selv sin leder hvert år, vekselvis blant
rektoratets representant og studentenes representanter. Nestleder blir også valgt vekselsvis blant
rektoratets representant og studentenes representanter, motsatt av LMU-leder.
Alle de faste representantene skal ha personlig vararepresentant. Det skal være et mål flest mulig
studiesteder er representert i LMU.
Studentene
Studentrepresentanter velges av Studentorganisasjonen Nord med personlige vara, og slik at alle
Vedtatt av styret for Nord universitet den 10.2.2017
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regioner (Bodø, Helgeland og Trøndelag) er representert blant de faste medlemmene. Studentenes
representanter velges for ett år.

Ansatte
Ansattes representanter oppnevnes av rektor med personlige vara. Ansattes representanter
oppnevnes for to år. Ansatte i Læringsmiljøutvalget fordeles på følgende vis:






Representant fra rektoratet, f. eks prorektor for utdanning
Representant med ansvar for bygg og eiendom, eks driftsleder
Representant fra Nord studentsamskipnad, eks studentrådgiver
Representant med ansvar for digitalt læringsmiljø
Representant fra fagansatte

Observatører
LMU inviterer observatører med møte- og forslagsrett, og velger observatører som bidrar til at LMU
ivaretar nødvendige funksjoner ut fra formål, roller og oppgaver. Studiesjef, IT-drift,
bibliotektjenesten og tilretteleggingstjenesten bør være representert. Utover dette kan observatører
kalles inn fast eller etter behov.

4. Sekretariatsfunksjon og arbeidsutvalg
Rektor skal sørge for at sekretariatsoppgavene for LMU ivaretas på en effektiv og hensiktsmessig
måte. Det skal etableres et arbeidsutvalg (AU) i tilknytning til LMU bestående av 3-5 personer.
Arbeidsutvalget har ansvar for å forberede sakene før møtene og sørger for oppfølgingen i etterkant
av møtene. Arbeidsutvalget har også et særlig ansvar for å informere om læringsmiljøutvalget og
være tilgjengelig dersom det er ønskelig med deltagelse i lokale møter, enten i studentdemokratiet
eller blant ansatte.

5. Arbeidsmåte
LMU skal ha ca. 6 årlige møter, og alle møter skal legges innenfor studentenes studieår. De fysiske
møtene bør avholdes på ulike studiesteder, slik at utvalgets medlemmer blir kjent med
studiestedene og studiestedene blir kjent med LMU.
Leder kaller inn til møtene og innkalling med saksliste skal være skriftlig, og sendes ut minst 1 uke før
møtet. Innkallingene og protokollene fra møtene skal være tilgjengelig på nettsiden til utvalget.
LMU er vedtaksført/beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede og avgir
stemme. Dette innebærer også varamedlemmer hvis faste ansatte ikke har anledning til å møte. Ved
stemmelikhet får lederen dobbel stemme. Der medlemmer i utvalget anses som inhabile og ved
konfidensialitet, gjelder vanlige regler.

6. Endring av mandat
Endringer i LMUs mandat vedtas av styret for Nord universitet.

Vedtatt av styret for Nord universitet den 10.2.2017
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-77
Hanne Solheim Hansen
Katrine Bruvold

Saksgang

Møtedato

HANDLINGSPLAN
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Sammendrag
Utvalget informeres om Handlingsplan for læringsmiljøet ved Nord universitet.

Vedlegg:
Handlingsplan for læringsmiljøet ved Nord universitet 2017-2019
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1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører
1.1 Bakgrunn og funksjon
Denne handlingsplanen har som mål å være et styringsverktøy i arbeidet med det helhetlige
læringsmiljøet for alle studenter ved Nord universitet. Planen er del av universitetets kvalitetssystem.
Styret ved Nord universitet har det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø og utvalget er
et lovpålagt og rådgivende organ for universitetsstyret og ledelsen ved institusjonen og fakultetene.
Handlingsplanen skal brukes aktivt i universitetet for å skape et godt læringsmiljø der studenter
deltar aktivt både faglig og sosialt.

1.2 Overordnet målsetting
«Nord universitet skal ha aktive studenter både faglig og sosialt» - (Mål/Visjon)
For å oppnå målsettingen må Nord universitet skape et universelt utformet læringsmiljø hvor man
har plass til alle. Dette skal gjenspeiles i hele universitetets virksomhet slik at dens ordinære
løsninger fungerer for alle studenter. Dersom en student har behov som ikke dekkes gjennom de
ordinære løsninger, må universitetet tilrettelegge for de individuelle behovene og fremme tiltak som
bidrar til at studentene lykkes og trives.
Dette setter krav til alle ansatte innen undervisning, veiledning, ulike støttefunksjoner og
administrasjon om å bidra til å tilrettelegge studiet og oppholdet for alle studenter. Videre krever
oppnåelsen av en slik målsetting at alle studenter inkluderer alle og deltar aktivt med å skape gode
læringssituasjoner for seg selv og sine medstudenter.

1.3 Styringsdokumenter
I henhold til UHL § 4-3 er LMU en viktig aktør som skal bidra i arbeidet med utvikling av et
inkluderende læringsmiljø. LMUs hovedoppdrag er å bidra til at lovens bestemmelser i UHL § 4-3
ledd 1 og 2 blir ivaretatt. Ledd 1 og 2 beskriver styrets ansvar for å legge til rette et godt studiemiljø,
god studentvelferd og forsvarlig fysisk- og psykisk arbeidsmiljø ut fra en samlet vurdering av
hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd. Ledd 3 beskriver rammene for LMUs oppgaver
og mandat slik:










Bidra til at bestemmelsene nevnt i første og andre ledd blir gjennomført.
Delta i planlegging av læringsmiljøtiltak.
Nøye følge utviklingen i saker som angår studentenes sikkerhet og velferd.
Holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studentene vedrørende læringsmiljøet.
Gi uttalelser om forhold vedrørende studentenes læringsmiljø.
Gjøres kjent med pålegg og andre enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer.
Rapportere direkte til styret.
Sørge for årlig rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljøet til styret.
Eventuelt å utføre andre oppgaver gitt av styret.

Ledd 5 beskriver institusjonens ansvar for individuell tilrettelegging slik: «Institusjonen skal, så langt
det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov.
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Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte
studium».
I tillegg finnes det en rekke lover, dokumenter og regelverk som regulerer studentene sitt
læringsmiljø. Disse er blant annet:





Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne
Lov om planlegging og byggesaksbehandling
Norge universelt utformet 2025
Læringsmiljøhåndboken

1.4 Aktører i arbeidet med læringsmiljøet ved Nord universitet
Av bestemmelsene i Lov om universiteter og høgskoler § 4-3 om læringsmiljø går det fram at
universitetsstyret, i samarbeid med studentsamskipnaden, skal legge forholdene til rette for et godt
læringsmiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet.
I tillegg til dette vil Studentorganisasjonen Nord (SON) være en naturlig pådriver og
samarbeidspartner i det studentsosiale perspektivet.
Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Nord universitet har et spesielt ansvar for å følge opp denne
handlingsplanen og føre tilsyn med at studenter med behov for tilrettelegging får god tilrettelegging
under studieoppholdet her.

1.5 Individuell tilrettelegging
Informasjon om rettigheter og muligheter for studenter med behov for individuell tilrettelegging skal
være lett tilgjengelig på Nord universitet sin hjemmeside www.nord.no Her vil man også finne
kontaktinformasjon til tilretteleggingstjenesten.
Tilretteleggingstjenesten skal til enhver tid ha en oppdatert liste med eksempler på mulige
tilretteleggingstiltak. Denne skal også være tilgjengelig på www.nord.no
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2. Tiltak for et godt læringsmiljø
2.1 Fysisk læringsmiljø
Fysisk læringsmiljø omhandler utforming og bruk av bygninger og fysiske omgivelser slik at det lager
gode rammer for læring og læringsaktiviteter hos alle studenter. Nord universitet skal være
universelt utformet og tilgjengelig for alle studenter.
Tiltak
Kartlegge behov for utvidede åpningstider på
alle studiested og synliggjøre disse
Sørge for god og oversiktlig skilting og
informasjon i alle bygg tilknyttet universitetet
Kartlegge graden av universell utforming på
universitetet og finne hvor det eventuelt må
gjøres konkrete tiltak
Kontrollere at inneklima og luftkvalitet er
tilfredsstillende på alle studiesteder
Sørge for at det finnes universelt utformet
studentboliger på alle studiesteder
Sikre at studenter blir med tidlig i
campusutviklingsprosjekter

Ansvar
Leder
eiendomsdrift/Eiendomssjef
Leder
eiendomsdrift/Eiendomssjef
Leder
eiendomsdrift/Eiendomssjef

Tid
Høst 2017
Kontinuerlig
Våren 2017 og
kontinuerlig

Leder
Kontinuerlig
eiendomsdrift/Eiendomssjef
Nord studentsamskipnad
Kontinuerlig
Leder eiendomsdrift

Kontinuerlig

2.2 Psykososialt læringsmiljø
Psykososialt læringsmiljø omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt læringsprosessene. Det
berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte, og i mellom studentene.
Tiltak
Utvikle og evaluere «Første semester» med tanke
på implementering i hele Nord universitet.
Jobbe for økt sosial inkludering av studenter i
deltidsutdanning, med spesielt fokus på
studiestart.
Legge til rette for studentaktivitet gjennom å gi
tilgang på lokaler, teknisk utstyr,
biblioteksfasiliteter, møteplasser, programvare,
møterom og kontorer.
Delta i SHOT-undersøkelsen 2018 og følge opp
med tiltak i henhold til resultatet av
undersøkelsen
Være en pådriver for at det utvikles en ruspolicy
for studenter
Jobbe for, og bidra til, at læringsmiljøet oppleves
som inkluderende, åpent og favner mangfoldet i
studentmassen.
Studentorganisasjonen, studentforeningene,
studentsamskipnaden og fakultetene skal
sammen arbeide for å videreutvikle møteplasser
og tiltak som bidrar til god sosial integrering

Ansvar
Læringsmiljøutvalget,
Prorektor for utdanning,
Nord studentsamskipnad
Læringsmiljøutvalget,
Prorektor for utdanning,
Studentorganisasjonen
Direktør for infrastruktur
og digitalisering

Tid
Kontinuerlig

Nord studentsamskipnad,
Studiesjef

2017/2018

Læringsmiljøutvalget

Våren 2017

Læringsmiljøutvalget /
fakultetene

Kontinuerlig

Studentorganisasjonen,
Nord Studentsamskipnad
og fakultetene

Kontinuerlig

Kontinuerlig

Kontinuerlig
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gjennom fadderuke oppstartsarrangementer,
ulike sosiale tiltak, kurs og lignende.
Sørge for digitale selvhjelpsressurser innen
informasjonskompetanse

Universitetsbiblioteket

Kontinuerlig

2.3 Organisatorisk læringsmiljø
Organisatorisk læringsmiljø omhandler systemer for tilbakemelding og medvirkning, slik at utvalget
sikrer studentenes innflytelse og medvirkning i organisasjons- og endringsprosesser som har
innvirkning på studentenes totale læringsmiljø.
Tiltak
Følge opp arbeidet med, samt være en pådriver
for å synliggjøre, «Ros og Ris» som ivaretar
tilbakemeldinger på alle forhold knyttet til
studentenes læringsmiljø
Være tilgjengelig dersom studenter eller ansatte
ønsker LMU’s tilstedeværelse på
samlinger/møter for å eventuelt løfte saker til
LMU.
Regelmessig evaluere tilretteleggingstilbudene i
universitetet og gi status til LMU på disse.
Samtidig sørge for at presis informasjon om
tilrettelegging, tiltak som tilbys og
søknadsprosess finnes på universitetets nettside.
Være pådriver for et aktivt samarbeid mellom
Nord universitet og Nord studentsamskipnad for
å utvikle et godt studentliv
Det må sikres tilstrekkelige ressurser for
tilretteleggingstjenesten sånn at man kan gi god
oppfølging av studentene som trenger det, i
tillegg til informasjonstiltak ovenfor studenter og
ansatte.
Sikre at evaluering av studier og læringsmiljøet
blir gjennomført på en tilfredsstillende måte og
at LMU får evalueringene.
Sikre gode rutiner for informasjonsflyt mellom
universitetet, studentsamskipnaden og
studentorganisasjonen.
Evaluere LMUs rolle og struktur og vurdere tiltak
for å styrke arbeidet med læringsmiljøet
Jobbe for at det blir opprettet tilbud om
studentombud for studenter på Nord universitet.
Studentombudet skal være en uavhengig
bistandsinstans for universitetets studenter, i
saker som angår deres relasjon til universitet.
Delta på relevante læringsmiljøundersøkelser,
studentundersøkelser og evalueringer som kan gi
LMU viktig informasjon fra studentene

Ansvar
Læringsmiljøutvalget

Tid
Kontinuerlig

Arbeidsutvalget

Kontinuerlig

Tilretteleggingstjenesten,
studiesjef, prorektor

Kontinuerlig

Læringsmiljøutvalget

Kontinuerlig

Prorektor for utdanning

Kontinuerlig

Studiesjef

Årlig

Prorektor for utdanning

Kontinuerlig

Læringsmiljøutvalget

Halvårlig

Læringsmiljøutvalget

2017/2018

Studiesjef

Kontinuerlig
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Synliggjøre LMU i form av deltagelse på aktuelle
konferanser, seminarer og gjøre utvalget kjent
blant studenter og tilsatte.

Læringsmiljøutvalget

Kontinuerlig

2.4 Digitalt læringsmiljø
Digitalt læringsmiljø omhandler bruk og videreutvikling av digital og bygningsmessig infrastruktur
som støtte for studentenes læring og bruk av teknologi i utforming av digitale læringsressurser og
læringsplattformer.
Tiltak
Sørge for at læringsmiljøperspektivet er i fokus
under digitaliseringsprosesser. Eksempelvis god
sammenheng mellom undervisningsmetoder,
pensum, vurderingsformer og emneevalueringer.
De digitale læringsplattformene (LMS) skal
utformes slik at de blir mest mulig lesbare og
brukervennlige for alle studenter.
Stimulere til økt bruk av digitale verktøy i
undervisningen. En slik bruk vil kunne bidra til økt
læringsutbytte hos alle grupper studenter. I
tillegg vil studenter med særlige utfordringer
kunne få tilgang til det digitale innholdet i
ettertid for bearbeiding av læringsinntrykkene.
Sørge for at Nord universitet har oppdaterte
nettsider med relevant informasjon på engelsk og
samisk.
Det bør i større grad legges opp til digital
tilrettelegging som et viktig virkemiddel i
studentenes læring. Dette er også et viktig ledd i
tilretteleggingen av studier spesielt tilpasset
fjernstudenter.
Studentene skal sikres tilgang til
kvalitetssikringssystemet for utdanning
Sikre tilrettelegging av digital infrastruktur slik at
studentene kan studere uavhengig av sted

Ansvar
Fakultetene

Tid
Kontinuerlig

Fakultetene / KOLT /
universitetsbiblioteket

Kontinuerlig

Læringsmiljøutvalget /
fakultetene / KOLT

Kontinuerlig

Kommunikasjonssjef

Kontinuerlig

IKT-sjef / fakultetene

Kontinuerlig

Prorektor for utdanning

Kontinuerlig

IKT-sjef

Kontinuerlig

2.5 Pedagogisk læringsmiljø
Pedagogisk læringsmiljø omhandler rammene for den pedagogiske aktiviteten som påvirker
studentenes læring. Dette berører utforming av mål, innhold, aktiviteter og vurderinger, men
avgrenses mot kvalitetsvurdering av den enkelte læringsaktivitet.
Alle skal kunne ta del i undervisningen og ha et best mulig utbytte av denne. De faglig ansvarlige har
ansvar for å arbeide aktivt med tilrettelegging av undervisningen innenfor sine studieområder.
Tiltak
Være pådriver for universell utforming av læring
gjennom varierte undervisningsmetoder som
sikrer kvalitet i utdanningen
Sørge for at ansatte på universitetet har god FoU
og formidlingskompetanse

Ansvar
Læringsmiljøutvalget /
Prorektor for utdanning

Tid
Kontinuerlig

Dekaner / studiesjef

Kontinuerlig
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Sørge for at universitetet har et likeverdig tilbud
for alle studenter med behov for tilrettelegging,
uavhengig av studie og/eller studiested.
Informere om handlingsplanen og
ansvarsområdet til studieledere og fagansatte
Tilretteleggingstjenesten skal ha en oversikt over
mulige tiltak og hjelpemidler og skal sammen
med fagansvarlig bidra til at studentenes behov
for tilrettelegging ivaretas
Uoppfordret bruk av mikrofon i alle auditorier og
rom der slikt utstyr finnes
Være pådriver for at universitetet tilrettelegger
for at studenter kan møtes på tvers av studie og
årskull.

Tilretteleggingstjenesten /
fakultet

Kontinuerlig

Dekaner / studiesjef

Årlig

Tilretteleggingstjenesten

Kontinuerlig

Faglærere

I undervisningen
Kontinuerlig

Læringsmiljøutvalget,
fakultetene og Nord
studentsamskipnad
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-78
Hanne Solheim Hansen
Katrine Bruvold

Saksgang

Møtedato

LÆRINGSMILJØSEMINAR
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
Sammendrag
Det ble i møte i læringsmiljøutvalget 30. mai vedtatt å laget et læringsmiljøseminar. Kevin
Hovdahl Holmli leder arbeidsgruppen som ble etablert for å utvikle dette seminaret. I tillegg
deltar Margrethe Solli og Katrine Bruvold fra studieavdelingen, samt en
studentrepresentant.
Kevin Hovdahl Holmli orienterer om arbeidsgruppa og tanker rundt læringsmiljøseminaret.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

15/02692-73
Hanne Solheim Hansen
Margrethe Mørkved Solli
Møtedato
05.09.2017

EKSTERNE STUDENTUNDERSØKELSER STUDIEÅRET 2017-2018
Forslag til vedtak:
LMU foreslår følgende tiltak som skal bidra til økt svarprosent ved Nord til
Studiebarometeret og SHOT 2018:
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Saksframstilling
For å vurdere kvaliteten innenfor de ulike kvalitetsområdene og avdekke potensiale
for økt kvalitet i studietilbudene, innhenter Nord universitet data fra ulike kilder. I
tillegg til å innhente tilbakemeldinger fra egne studenter ved hjelp av
studieevalueringer, benyttes eksterne databaser og undersøkelser.
For studieåret 2017-2018 vil Nord universitet delta på to nasjonale
studentundersøkelser, hhv Studiebarometeret og Studentenes helse- og
trivselsundersøkelse (SHOT).
Studiebarometeret
NOKUT gjennomfører hver høst en nasjonal studentundersøkelse om studiekvalitet
på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Undersøkelsen dekker så godt som alle
norske universiteter og høyskoler, totalt inngår omtrent 1800 studieprogrammer.
Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere
utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet.
Alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram og studenter i femte
studieår på integrerte masterprogram og lange profesjonsutdanninger kan delta.
Over 60 000 studenter får hvert år en lenke til spørreskjemaet via e-post og SMS.
Omtrent 45 % (i gjennomsnitt de siste 3 årene) av studentene svarer på
spørreskjemaet.
861 studenter besvarte undersøkelsen ved Nord universitet høsten 2016, dette
utgjorde omtrent 38% av alle som fikk tilsendt skjema. Det var til dels store forskjeller
fakultetene imellom mht til svarinngang.
Svarprosent fordelt på fakultetene i 2016 (gammel fakultetsinndeling):
Profesjonshøgskolen
31 %
Fakultet for samfunnsvitenskap
23 %
Handelshøgskolen
36 %
Avdeling for næring, samfunn og natur
56 %
Avdeling for lærerutdanning
46 %
Avdeling for helsefag
48 %
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
50 %
Gjennomsnitt
38 %
For å øke svarprosenten fra tidligere år, ble det igangsatt følgende tiltak:
1. Spre gjennom følgende informasjonskanaler:
 Facebook (1000 følgere)
 Fronter (8000 følgere)
 Snapchat (3500 følgere)
 Nettside
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2. Aktiviteter:
05.10.2016 Plakater sendt til alle studiesteder/campus
07.10.2016 Informasjon legges ut i alle Fronterrom
11.10.2016 Nyhetssak på Nord.no
Tillitsvalgte i 2.klassene orienterer sine klasser/årstrinn.
11.10.2016 Utsendelse av spørreskjemaet til studentene
14.11.2016 Undersøkelsen stengt
Studentens helse og trivsels-undersøkelse (SHOT)
Undersøkelsen kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, med
hovedvekt på psykososiale forhold.
SHOT 2018 vil bli gjennomført våren 2018 av Folkehelseinstituttet på oppdrag av
Kunnskapsdepartementet, og resultatene publiseres høsten 2018. Målgruppen er
heltidsstudenter under 35 år (se også vedlegg 1 Informasjon om SHOT).
SHOT er gjennomført 2 ganger tidligere, hhv 2010 og 2014. Tidligere har det vært slik
at de enkelte studentsamskipnadene har meldt seg på, men ikke alle
utdanningsinstitusjonene har deltatt. HiNT deltok i 2014 og fikk en svarprosent på 31.
Svarprosenten
Høy svarprosent er viktig for at undersøkelsene skal være så representativt som
mulig. Lav svarprosent kan gi uriktig bilde av situasjonen, og vi kan stå i fare for å
iverksette feil tiltak, eller at tiltak ikke blir iverksatt da datagrunnlaget er mangelfullt.
Utfordringen er å få studentene til å respondere på undersøkelsen. LMU utfordres til
å foreslå tiltak som kan øke svarprosenten på Studiebarometeret og SHOT 2018.
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Vedlegg 1

Oslo 22. mars 2017

Informasjon
Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT) 2018
Norges største undersøkelse om studentenes helse og trivsel, SHoT, ble sist
gjennomført i 2014. Undersøkelsen ble utført på bestilling fra Studentsamskipnadene
i Oslo og Akershus, Bergen og Trondheim. Undersøkelsen gir oss viktig innsikt i
hvordan studentene har det og i hvordan velferdstilbudet til studenter kan bedres.
Ny, landsdekkende SHoT januar 2018
Vi ønsker med dette å informere studentsamskipnader, læresteder og andre aktører
med interesse for temaet om at SHoT-undersøkelsen skal gjennomføres på nytt
første kvartal 2018. Alle fulltidsstudenter i Norge og norske utenlandsstudenter under
35 år vil denne gangen få tilsendt undersøkelsen. Undersøkelsen er frivillig og vil
sendes ut digitalt.
Vi ber om at den enkelte utdanningsinstitusjon bistår med å informere egne studenter
i forkant av utsending. Forslag til informasjonsepost vil sendes ut i forkant av
undersøkelsen. For å sikre høyest mulig deltagelse er det også flott om
undersøkelsen kan besvares i forbindelse med en undervisningssituasjon.
Det er ikke knyttet noen kostnader til deltagelse i 2018, i det vi har fått tilskudd fra
Kunnskapsdepartementet til gjennomføringen.
Gjennomføring i samarbeid med Folkehelseinstituttet
Det er Folkehelseinstituttet som skal gjennomføre undersøkelsen og analysere
resultatene i 2018.
Offentliggjøring av resultatene
Vi planlegger å legge frem SHoT 2018-rapporten høsten 2018, og resultatene blir
også gjort tilgjengelige på web. Mer informasjon om dette kommer i forbindelse med
gjennomføringen.
For spørsmål ta kontakt med kari.jussie.lonning@sio.no.
Med vennlig hilsen
Styringsgruppen for SHoT 2018
Kari Jussie Lønning
Leder for styringsgruppen
SiO

Hege Råkil
SiB

Espen Munkvik
SiT
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-79
Hanne Solheim Hansen
Katrine Bruvold

Saksgang

Møtedato

ORIENTERING OM CAMPUS STEINKJER
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
Sammendrag
Stein Storsul orienterer om planene og fremdrift for utbygging av Campus Steinkjer.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02687-14
Hanne Solheim Hansen
Thorbjørn Aakre

Saksgang

Møtedato
05.09.2017

ROS OG RIS PER 25. AUGUST 2017
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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Sammendrag
Vedlagte oversikt viser status på ros og ris per 25. august 2017

Vedlegg:
Ros og ris per 25. august 2017
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Ros og ris 2017 – Nord universitet
Nr

Melding

1

Hei, Jeg lurer igjen på hvor det blir av
studentambassadørene på Nord sine nettsider?
Jeg stilte samme spørsmål for ca ett år siden,
fikk da beskjed om at dette skulle oppdateres
snart (!). Har fremdeles ikke klart å finne frem til
studentambassadørene, så spørsmålet er om de
er glemt eller om jeg ikke klarer å lete godt nok?

Forslag til løsning

Svar

Melder

Ansvarlig

Mottatt

Frist

Besvart

Status

De tidligere institusjonene Universitet i Nordland,
Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag
hadde ulik innretning på sine
studentambassadørordninger.

Student

Komm.enh.

25.1.17

15.2.17

16.3.17

Lukket

Student

Drift

28.2.17

29.3.17

9.3.17

Lukket

Tidligere HiNT hadde en egen studentambassadør for
hver av de flerårige grunnutdanningene (bachelor og
kandidatutdanning).
Nord universitet praktiserer nå en ordning der hver
studentambassadør er ambassadør for hele
universitetet. Blant studentambassadørene er det
studenter fra en rekke utdanninger, men vi har for
mange studier til at alle kunne ha «hver sin»
studentambassadør. Oppgavene studentbassadørene
skal utføre, er også i stor grad for hele universitetet,
og det er nødvendig at studentambassadørene har
god kjennskap til hele universitetet.
Studentambassadørene er valgt ut etter søknad og
intervju, og har vært gjennom tre dager med
opplæring.
Noen av studentambassadørene har vært omtalt i
studiebrosjyre, og andre i nyhetsartikkel på nord.no. Vi
har ikke presentert alle 35 studentambassadørene på
nord.no. I vår evaluering av
studentambassadørordningen vil vi gå nærmere inn på
hvordan de ulike elementene har fungert i 2016 2017, og eventuelt gjøre tilpasninger til 2018.

2

Vi på masterlesesalen til FSV i andre etg. ser at
driftsavdelingen har hengt opp en plakat
vedrørende støy fra alarmene i gangen ved vårt
rom. Det er jo svært beklagelig om ansatte føler
seg krenket av lydene fra kortleserne i gangen.

1) Bytt til kodelås på dørene i denne
gangen.

Hei.
Det er fint om dere prøver å unngå at kortleserne står
og piper fordi dere setter opp dørene.
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Dette beklager vi sterkt. Videre så vil jeg bare
kommentere at interkontoret, masterlesesalen
(2035) og børsrommet har til tider en ganske
stram lukt. Det virker som om søppelbøttene
tømmes vilkårlig og stank møter deg i det du
åpner døren. Det å bruke disse rommene på
kveldstid og i helgene er problematisk grunnet
mangelen på oksygen i rommene. Den enkleste
løsningen for oss har vært å holde dørene åpne
for å slippe til luft. Vi har en slags luftepumpe på
masterlesesalen som fungerer som en slags
kulde og støygenerator.

2) Tøm søppelbøttene med jevne
mellomrom.

Hei! Jeg har to spørsmål - det ene gjelder en
promo-video som er laget for å markedsføre
studier på Nesna. Jeg er kanskje ikke så flink til å
lete i den digitale verdenen, men lurer på hvor
denne videoen finnes på både Nord universitet
sin hjemmeside, og også på StudentiNord? Det
andre spørsmålet vil sannsynligvis oppfattes fra
dette hold som flisespikkeri; men under
'Besøksadresser' på Nord.no står Nesna oppført
som om dette ikke er et hovedsted for campus i
Nord universitet - dette er villedende.

En promovideo som skal markedsføre
ett av studiestedene i Nord universitet
bør synliggjøres på hjemmesiden til
både universitetet og StudentiNord.
Jeg regner med at det er i hele
universitetets interesse at også Nesna
får synliggjort sitt særpreg, særlig med
tanke på at vi faktisk er en institusjon,
og ikke er konkurrerende innad i
organisasjonen, men tvert imot
supplerer og kompletterer hverandre
på de ulike studiestedene. De tre
hovedcampusene/studiestedene under
'Besøksadresser'bør stå sammen og
etter hverandre, som Bodø, Levanger
og Nesna - deretter bør de andre
stedene hvor vi har aktivitet ramses
opp. Slik vil det gå fram hvem som er
hovedpartene i denne fusjonen.

3) Vurder tiltak for å bedre
luftkvaliteten i rommene.

Når det gjelder luftkvaliteten i rommene,så viser
gjevnlige målinger at både temperatur og kvalitet på
luften er i orden så lenge ventilasjonsanlegget kjører.
Nå er det derimot slik at ventilasjonsanlegget kun
kjører i normal arbeidstid og ikke på kveldstid og i
helger. Siden ventilasjonsanlegget dekker hele afløyen blir det derfor svært kostbart å kjøre anlegget
kontinuerlig bare for å ventilere 2-3 rom.
Det som vi eventuelt skal se nærmere på er
avfallshåndteringen f. eks.hyppigere tømminger eller
om det kan etableres et miljøtorg i nærheten slik at
avfallet flyttes ut av rommene.
Før avviksmeldingen ble mottatt av webgruppen,
svarte jeg på en intern epost sendt ut på Nesna fra
vedkommende. Avsender av avviksmeldingen virket til
å være fornøyd med svaret.

Ansatt

Komm.

5.4.17

26.4.17

19.4.17

Hun fikk svar på sitt spørsmålet sitt om video slik via
intern epost: Både lang og kort versjon av denne
filmen kommer ut på YouTube og Vimeo i løpet av
dagen, håper jeg. Jeg har ikke hatt tid å laste disse opp
før.
Filmene kan foreløpig ses her: Kort versjon:
https://www.facebook.com/Norduniversitet/
Lang versjon: https://www.facebook.com/velgNesna/
På Nord.no legger vi ikke ut filmer uten at de er en del
av en nyhetssak. Dette siden vi har kanaler slik som
Facebook, YouTube og Vimeo.
Ellers kan jeg nevne at kortversjonen som ligger på
Nords Facebook-side har en rekkevidde per akkurat nå
på nesten 70 000 mennesker. Dette er veldig veldig
bra. Det er blant de aller best profilerte videoene i
Nord universitets historie. Det er ikke over enda,
videoen fortsetter å få mange visninger.
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Hva StudentiNord gjør, må de svare for selv. Denne
videoen er produsert for og av Velg Nesna-prosjektet.
Hverken Nord eller StudentiNord har eierskapet til
videoen. I praksis er dette kommunen (les: Nesna
kommune).
På andre delen av spørsmålet, om besøksadresse, har
hun ikke fått direkte svar. Men Nesna står oppført på
lik linje med alle andre studiesteder under «kontakt
oss». Hvorvidt Nesna er et, slik hun formulerer det,
«hovedsted for campus i Nord universitet», må andre
ta stilling til. Siden «Kontakt oss» som inneholder
besøksadresser forholder seg til at Høgskolen i Nesna
først ble lagt inn under UiN, og så ble UiN/HiNe slått
sammen med HiNT.
4

Jeg går nå et samlingsbasert studium, KFK norsk
2 for lærere 30 st.p. ved Nord Universitet Bodø.
Dette studiet er satt opp med 6 samlinger a 3
dager i alt. Disse dagene har jeg permisjon uten
lønn fra jobben min. Det medfører trekk i lønn
for meg, og det medfører vikarer for elevene
mine. I dag ble vår undervisning avbrutt klokka
11 på grunn av terrorøvelse. Jeg har forståelse
for behovet for en slik terrorøvelse, men det er
IKKE greit når det rammer slik det gjør.
Prosentvis er dette mye av undervisningstida
vår. Når det legges til onsdag, er det midt i
samlingsperioden vår som går fra tirsdag til
torsdag. For min del reiser jeg et stykke, og jeg
kan ikke reise fram og tilbake og kun være her
tirsdag og torsdag. Jeg lurer nå på hvordan Nord
Universitet tenker å kompensere for dette? Det
at det fra lærerne side legges ut oppgaver på
fronter er noe til hjelp, men kompenser ikke alt
vi taper.

For nå: kompensasjon for tapt lønn for
i dag. Når det ble som det ble, var
dagen i dag omtrent meningsløs sett
fra vår side. For senere: For slike
studiesamlinger bør dere finne
alternativt sted for undervisning den
aktuelle dagen dersom det skal
gjennomføres lignende øvelser
seinere. Det rammer ekstra hardt
samlingsbaserte studier med få
undervisningsdager på relativt mange
studiepoeng. Alternativt: legg det til en
annen ukedag, eksempelvis mandag
eller fredag og flytt evt på samlinger
som faller på disse dagene. Dette var
EKSTREMT uheldig!

Først og fremst må vi beklage den uheldige
opplevelsen du hadde som student ved Nord
universitet i Bodø. En slik omfattende øvelse er en
viktig del av beredskapen det legges opp til i vårt
samfunn. Når det er sagt, så var det ingen andre enn
selve øvingsledelsen som var klar over omfanget og
hvilke momenter som inngikk i selve øvelsen (skyting,
roping o.l.). Nord universitet visste at mange studenter
ville få sin undervisning forstyrret, men ikke nøyaktig
hvilke. I stedet for å stoppe opp og stenge campus for
studenter, valgte en derfor å gjennomføre de allerede
planlagte undervisningsaktivitetene.

Student

FLU

26.4.17

18.5.17

16.5.17

Vi tar din kritikk til etterretning og beklager det
inntrufne, men vi kan dessverre ikke kompensere
økonomisk for dette. I den grad det er mulig, vil vi
forsøke å flytte fremtidige samlinger slik at de ikke
kolliderer med denne type øvelser, men ber om
forståelse for at dette kan være vanskelig da
studiekalenderen og datoene for samlingene
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fastsettes på en tidligere tidspunkt enn selve
kriseøvelsen.
5

Det er dumt at tidligere eksamensoppgaver ikke
er tilgjengelig for oss studenter. Ønsker at de
kommer tilbake.

Få tilbake eksamensoppgavene så fort
som mulig.

Tidligere HiNT hadde en ordning der gamle
eksamensoppgaver var samlet på en nettside som var
tilgjengelig for studentene. Etter fusjonen er denne
nettsiden lagt ned, uten at det er opprettet ny løsning.
Vi jobber med saken, men en ny løsning vil nok ikke
komme på plass tidsnok for denne eksamensperioden.
Jeg anbefale deg derfor om å ta kontakt med faglærer
og be om at gamle eksamensoppgaver legges i
Fronter, slik at de blir tilgjengelig for studentene.

Student

Levanger

9.5.17

Student

Bodø

16.5.17

Student

Bodø

29.5.17

30.5.17

10.5.17

Lukket

Vi beklager dette, men slik er situasjonen akkurat nå.
6

Vi som sitter på handelshøgskolens
Masterkontor i Torggården vil gi en stor ros til
vaskedamen som var her idag. Vi er
kjempefornøyd over at vaskedamen brukte vann
og vasket gulvene og bordene skikkelig idag! Vi
er veldig glade og setter stor pris på at hun gjør
jobben sin skikkelig slik at det blir trivelig for oss
å være her! Fint om dere setter pris på jobben
hun gjør og gir hun tilbakemeldingen. Dette er
forøvrig ikke en av vaskerene som pleier å være
her.

Bruk av vann og skikkelig vask hver uke
er et positivt tiltak for arbeidsmiljøet!

7

Hei. Jeg går for tiden andre året på
barnehagelærerutdanningen. Og jeg vil bare si,
at jeg er utrolig skuffet og irritert. I min
oppfatning blir vi ikke tatt vare på. Vi får ikke
god nok informasjon (om vi i det hele tatt får
noe). Første året var det en del tull, å da spesielt
med lærere i faget STM. Hvor dere ikke klarte å
finne en lærer i faget norsk?! I tillegg har dette
andre semesteret kun bestått av misforståelser,
dårlig informasjon og skapt flere komplikasjoner.
For det første: Å plassere faget BULL på ett
halvår, med tanke på alt vi skal lære i faget, det
enorme pensumet og det til tider veldig tørre

Utvid faget BULL til å være på ett helt
semester, ikke bare ett halvår. Gi
informasjon til studentene deres, i god
tid.

Melder tar opp flere forhold,- jeg velger å
kommentere innspill knyttet til kunnskapsområdet
«Barns utvikling, lek, og læring » (BULL) i
barnehagelærerutdanningen, da det er til dette
temaet forslag til tiltak er gitt.

Lukket

19.6.17

13.6.17

Kunnskapsområdet har et omfang på 25 studiepoeng
og melder mener det er et krevende
kunnskapsområde som bør gjennomføres over to
semester. Jeg har forståelse for at det er argumenter
som taler for at kunnskapsområdet bør utvides og
gjennomføres over to semester. Nasjonale
retningslinjer for barnehagelærerutdanningen gir
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stoffet, viser at dere ikke har satt dere inn i
hvordan det faget fungerer. Dette er ett fag som
krever tid. Det krever at vi får mulighet til å
absorbere det ene, før vi går over på det neste.
Det er nok ett av de aller viktigste fagene og
omfatter mye interessant, men det er umulig å
få med seg alt - og stoffet er vanskelig å forstå
på egenhånd. Og nå, etter mye frem og tilbake,
er vi nå gått fra å være Campus til å kun ha 10
samlinger til neste år? Men vi er fremdeles
Campus? Jeg har valgt å gå Campus, fremfor
Samling, for å få mulighet til undervisning hver
uke, å få møte lærere og få lære gjennom
profesjonelle, godt utdannede mennesker som
kan faget sitt. Men det får jeg ikke nå. Nå får jeg
til sammen 50 dager med undervisning. Det gir
faktisk ikke mening. Det å da sitte å betale
husleie i Bodø for 5000kr hver måned, uten
store muligheter for å skaffe seg jobb er en stor
økonomisk ruin. Jeg har valgt å flytte hjem igjen,
til Sandnessjøen. Siden vi nesten ikke har
undervisning. Jeg tenker at det er mer praktisk
for meg, både med tanke på økonomi, boplass,
samboer og jobb. Jeg har ikke noe imot å pendle
til Bodø til de aktuelle samlingsukene, men det
jeg ikke har verken råd eller spesielt lyst til, er å
også måtte ta praksisen i Bodø. Spesielt siden
jeg ikke bor her lengre. Jeg ønsker mer enn
gjerne å få mulighet til å ta de fem uker praksis,
hjemme i Sandnessjøen. Men det får jeg
tydeligvis ikke, fordi jeg er Campus. Jeg forstår at
dere har regler å forholde dere til, men jeg
valgte å gå Campus og det har dere tatt fra meg.
Det virker for meg at dere er mest opptatt av
hvordan dere fremstår og hvordan deres
økonomiske situasjon er. Men det tas ikke
hensyn til studentene deres, og det er fryktelig
synd. Dere har som motto "studenten først og
fremst", men her er studenten absolutt helt
bakerst i køen. Det at jeg har jobb hjemme i

føringer for antall kunnskapsområder og også omfang
på disse. Utdanningsinstitusjonene gis muligheter for
tilpasninger. Kunnskapsområdet BULL skal være på
minimum 20 stp. Ved utdanningen campus Bodø er
kunnskapsområdet forsterket med 5 stp.
Jeg kan opplyse om at det fra studieåret 2019-2020 vil
foreligge en ny studieplan for bachelor
barnehagelærer i Nord universitet. Arbeidet er
påbegynt og det vurderes en utvidelse av det nevnte
kunnskapsområdet, samt at kunnskapsområdet er et
innhold både første og andre studieår.
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Sandnessjøen, betyr mye. Men det ødelegger
svært mye om jeg er nødt til å være i Bodø i tre
uker i strekk, pga. praksis. Hadde jeg fått
muligheten til å ta praksisen hjemme, kunne jeg
ha kombinert de to. Jeg syns bare alt dette er
veldig synd, fordi jeg liker å gå på skolen, jeg
liker å lære nye ting. Men jeg liker også å ha
kontroll på mitt eget liv. Jeg vil gjerne ha
muligheten til å dra hjem igjen, etablere ett liv.
Kanskje til og med skape ett nettverk som gjør at
jeg kan gå rett ut i jobb som nyutdannet
barnehagelærer. Men alt dette tullet, gjør at jeg
mister gnisten til å ønske å utdanne meg videre.
Dere gjør ting ufattelig vanskelig, både for meg
og for dere selv. Det burde være mulig å gjøre
ett unntak. Det burde være mulig for dere å
sette studenten, først.
8

God aften ærverdige Nord universitet, og
Fakultet for samfundsvidenskab. Det har seg slik
at i kveld skal dere få litt god gammeldags ris.
Undertegnede har i dette semesteret benyttet
anledningen til å gjennomføre det høyst
interessante emnet OR213S Kompetanseledelse.
All honnør til både fakultet og fagansvarlig for et
godt emne, men det jeg ønsker fremme i denne
tilbakemeldingen er min frustrasjon over at
sensurfristen ikke har blitt overholdt. Før dere
påberoper dere at det har vært helligdager
innenfor sensurperioden, les dette:
"Kunnskapsdepartementet har uttalt at det er
fristberegningen i forvaltningsloven som gjelder.
Denne fristen vil kun forlenges dersom den 21.
dagen faller på en rød dag, og fristen vil da
settes til nærmeste virkedag. Selv om det kan
være problematisk i enkelte fag å få gjennomført
sensuren innen fristen, kommer hensynet til
studenten foran jf. Ot.prp. nr. 62 (1988-1989)."
(Nord universitet, 2017) Jeg har også fått
tilbakemeldinger fra andre studenter som er

Utdanningsutvalget ved Nord
universitet vedtok høsten 2016 en
tiltaksplan mot forsinket sensur, jeg
foreslår denne som god lesning
fremover. I tillegg anbefaler jeg å
samlet gjennomføre alle de gode
virkemidlene denne planen skisserer.
Et annet moment som vil være til stor
nytte når skaden allerede er gjort vil
være å sende alle studenter ved emnet
en e-post i forkant av sensurfristen
med beskjed om at en på det sterkeste
beklager (så fremt det ikke gjelder
personlige grunner som sykdom etc.
selvfølgelig) forsinkelsen og forklarer at
sensuren vil bli til gjort tilgjengelig
innen en gitt dato. Ellers vil jeg på det
generelle anbefale varierte
vurderingsformer og digital eksamen
som gode virkemidler mot forsinket
sensur. Kanskje er også tiden moden

Student

Bodø

31.6.17

21.6.17

Åpen
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svært frustrerte over at sensurfristene ikke
overholdes. Hver dag stilles det knallharde krav
til studenter om å overholde frister. Til
sammenligning kan dere jo tenke dere
konsekvensen av å levere eksamen for sent
kontra å levere sensuren for sent. Bare
sistnevnte er definert eksplisitt i loven.

for å stille konkrete konsekvenser for
forsinket sensur?

9

Hei! Alle karakterene er på plass, og likevel er
ikke samlekarakteren i spesped klar. Jeg er i
jobb, og taper penger hver dag på at dette ikke
er kommet i orden enda. Alle eksamener er
bestått, og jeg er for så vidt adjunkt, men
mangler altså dokumentene. Dette er et
lønnsopprykk jeg ikke ønsker å vente unødig på,
og anmoder om at dere får de nødvendige
dokumentene ut snarest.

Det skulle være unødvendig å måtte
mase på å få ut papirene sine etter fire
års høyere utdanning, så jeg foreslår at
dere legger om rutinene slik at
dokumentene kommer studentene i
hende snarest.

Student

Nesna

1.6.17

22.6.17

Åpen

10

Eksamenskontoret/emneansvarlig for eksamen
ved Nord Universitet holder ikke mål (Petur
Sigurdsson, ifølge Nord sine nettsider). Gjentatte
ganger har de vist at de ikke respekterer
studentene med å ikke overholde frister ved
retting av eksamen. Både ved eksamen i Praktisk
Idrett 1, og i Anatomi, Fysiologi og Biomekanikk
har ikke eksamenskontoret overholdt det
ansvaret de har fått med å sørge før at
eksamenskarakterene blir publisert i tide. Det er
i utgangspunktet ikke greit at eksamenskontoret
ikke klarer å rette alle eksamene i tide. Dersom
de innser at de ikke kommer til å klare å rette alt
tidsnok, forlanges det at det blir varslet om
dette FØR tidsfristen er ute. Den utsatte
tidsfristen til Anatomi-, fysiologi- og
biomekanikkeksamen kom ETTER den
opprinnelige tidsfristen. Det fremstår som

Høyere hold burde være strengere på
at eksamen skal være sensurert i tide,
og være klar og tydelig på at det ikke
er, under noen omstendigheter, greit.

Student

Bodø

9.6.17

30.6.17

Åpen
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useriøst. Dette er uakseptabelt og respektløst.
Det forventes av studenter å levere eksamener
tidsnok. Vi forventer det samme av dere tilbake.
Jeg representerer Nord Universitet, og vice
versa. Dersom dere fremstår som et useriøst
universitet, rammer det også meg.
11

Ved sensur av eksamen innlevert gjennom
fronter ble resultatet satt til "Ikke møtt". Dette
skulle tilsvare at oppgaven ikke er levert, men
har fått bekreftet fra "service@nord.no" at dette
ikke stemmer, og årsaken er at sensorene har
"blinkset"

Lag sterkere kobling mellom innleverte
eksamener på fronter og resultater på
studweb. Hvis eksamen er innlevert på
korrekt måte i fronter burde det ikke
være mulig å sette resultatet til "ikke
møtt" i studweb.

Student

Bodø

16.6.17

7.7.17

Åpen
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12

Hei! Jeg var avgangselev ved Nord universitet avdeling Trafikkfag Våren 2017. I den
anledning ønsker jeg å komme med en tilbakemelding vedrørende utsending av vitnemålet.
Vi ble tidligere informert om at vitnemålet i år skulle sendes innom Bodø for siste
underskrift og klarering før det sendes ut videre til oss studenter. Det var viktig at alle
sjekket Studentweb for korrekt adresse. Dette fikk vi høre at kunne ta lengre tid enn vanlig,
slik at lengre ventetid måtte påregnes. Dette er forståelig. Slik jeg har skjønt det ble dette
sendt ferdig underskrivet og klarert fra Bodø torsdag 22 juni. Noe som er strålende. Da
skulle vi få god tid innen 1 juli til å søke om godkjenning hos Statens Vegvesen. Problemene
starter da Nord universitet ikke sender ut noen form for melding til meg som student at
mitt vitnemål er sendt fra Bodø. Det sendes da heller ikke ut noen form for sporingnummer
(som posten krever for å kunne søke opp brevet i sitt system). Jeg har da ingen anelse om
hvor eller når brevet kan forventes. Det er tross alt bare dager igjen til 1 juli hvor ønsket er
stort om å få kommet igang med jobb. Et spørsmål her er: Hvorfor kan ikke et vitnemål
sendes på digipost så fort underskriften er ok, på lik linje som legesjonaler og skattekort?
Når jeg tar kontakt med Posten Norge får jeg spørsmål om jeg har et sporingsnummer.
Uten dette kan de ikke hjelpe. For en stund tilbake kunne navnet mitt vært søkt opp, men
det er ikke mulig i nyere tid. Når skolen da ikke har sendt meg så mye som en melding eller
et nummer er jeg hjelpeløs. Når jeg omsider har vært i kontakt med Nord universitet og
servicetorget kom de frem til at vitnemålet ble sendt til feil adresse. Jeg hadde flere ganger
forvist meg om at adressen var endret til den riktige i samarbeid med servicetorget i våres.
Allikevel klarte skolen å sende dette feil.. Derfor måtte jeg selv ta kontakt med
postkontoret for slik post tilhørende aktuell adresse. Disse kunne ikke hjelpe med å finne
brevet da jeg ikke hadde noen sporingsnummer. Jeg valgte å møte opp på postkontoret.
Etter mye om og men fikk jeg personalet til å lete gjennom ALL POSTEN for å finne brevet
med Nord universitet-logo og mitt navn. Etter mye frem og tilbake fant de brevet. Det
hadde ankommet lageret fredag 23. juni. Meny har hatt svikt i systemet, og har heller ikke
sendt meg melding om at brevet venter på meg. Brevet var lagt til side og ville blitt
liggende én uke til, før melding om henting ville blitt sendt ut. Er dette virkelig en praksis vi
er fornøyd med? Jeg syns det er svært synd at skolen velger å løse dette på en slik måte.
Skolen har mobilnummer og vanlig mail til samtlige studenter Hvorfor ikke sende ut en liten
melding på at brevet er på vei og da oppgi hvilken adresse som gjelder og et
sporingsnummer? Hva er poenget for oss studenter å kontrollere studentweb og adressen
der, når skolen allikevell ikke følger det som er skrevet inn? Jeg har vært i kontakt med flere
medstudenter som har plundret med denne sendingen. Liten og mangelfull informasjon har
gått igjen. Dette bør gjøres bedre til de som kommer etter oss. Jeg har ordnet godkjenning
og er klar til å jobbe. Uten Vitnemålet kunne dette blitt kraftig utsatt!!

Student

Stjørdal

28.6.17

13

Hei! Jeg skulle inn på fronter å hente ut de
siste artiklene og nettforelesningene som
jeg ikke har fått lagret/tatt utskrift fra nå på

Student

Bodø

1.7.17

21.8.17

Åpen

Åpen
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torsdag. Da var min tilgang blokkert. Jeg har
jo betalt semesteravgift ut juni, så den ble
jo sperret før tiden. Jeg ønsker å be om at
det blir åpnet tilgang til noen dager i neste
uke, da tilgangen min ble sperret før tiden.
Jeg lurer også på om det også er mulig å få
tilgang til fjorårets studie Demensomsorg
og omsorg for eldre med psykiske lidelser
for å se om det er mulig å hente ut
nettforelesningene der. Fint om dere kan
hjelpe meg.
14

Hei! Jeg skulle inn på fronter å hente ut de
siste artiklene og nettforelesningene som
jeg ikke har fått lagret/tatt utskrift fra nå på
torsdag. Da var min tilgang blokkert. Jeg har
jo betalt semesteravgift ut juni, så den ble
jo sperret før tiden. Jeg ønsker å be om at
det blir åpnet tilgang til noen dager i neste
uke, da tilgangen min ble sperret før tiden.
Jeg lurer også på om det også er mulig å få
tilgang til fjorårets studie Demensomsorg
og omsorg for eldre med psykiske lidelser
for å se om det er mulig å hente ut
nettforelesningene der. Fint om dere kan
hjelpe meg.

15

Hei jeg synest det burde være slik at en kan
legge ved et vedlegg til sensor på eksamen
som forteller at en har dokumentert at en
har dysleksi. Jeg synest det er underlig at en
kan få det på NTNU og ikke på her jeg vil
gjerne også vite hvorfor ikke en kan få det.
Et slik vedlegg vil ikke fortelle sensor hvem
som er kandidaten siden det ikke er noe
uvanlig å ha dysleksi.
https://innsida.ntnu.no/wiki//wiki/Norsk/Tilbud+for+deg+med+dysleksi

Innføre Anonymisert dysleksiattest (kan
også legges ved semesteroppgave o.l.)

Student

Bodø

1.7.17

21.8.17

Åpen

Student

Namsos

14.7.17

21.8.17

Åpen
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-75
Klikk her for å skrive inn tekst.
Thorbjørn Aakre

Saksgang

Møtedato
05.09.2017

INVITASJON TIL NASJONAL KONFERANSE OM INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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Saksframstilling
Den nasjonale konferansen om inkluderende læringsmiljø er en viktig arena for alle som
arbeider med universell utforming og individuell tilrettelegging av studentens læringsmiljø.
Læringsmiljøutvalget ved Nord universitet har budsjettert med bred deltakelse på denne
konferansen.
For informasjon om konferansens innhold vises det til vedlagte invitasjon.

Vedlegg:
Invitasjon til nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø
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Invitasjon til nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø
Universell inviterer alle høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og andre samarbeidspartnere til å
delta på den 12. nasjonale konferanse om inkluderende læringsmiljø. Konferansen arrangeres i
Trondheim den 17. og 18. oktober 2017, på Clarion hotel og Congress på Brattøra.

Konferansen vil gi ansatte som arbeider med universell utforming og individuell tilrettelegging av
studentenes læringsmiljø faglig påfyll, og et nettverk å støtte seg til i det daglige arbeidet.
Noen smakebiter fra programmet:









Lansering av veileder for kvalitetssikring av tilbud og tjenester for studenter med nedsatt
funksjonsevne.
Paneldebatt: hvordan utvikle bærekraftige handlingsplaner som organisasjonen stiller seg bak?
Hvordan løse krav til universell utforming av IKT? Nytt lovverk gir retningslinjer, men også nye
muligheter.
Tilgjengeliggjøring av studielitteratur: et sceneskifte for ansvar og oppfølging.
Forholdet mellom universell utforming av læring og individuell tilrettelegging: Paddy Turner
(UK) deler erfaringer fra arbeid med faglærere og tilretteleggere i England.
Magnus Nohr: foreleser, pedagog og dyslektiker, gir opplæring i bruk av digitale verktøy for
studenter, faglærere og støtteapparat.
Mentalist Vidar Hansen avslører det uforløste potensialet som ligger i det nonverbale i
veiledningssamtalen.
Vi har i tillegg 8 ulike parallelle sesjoner med både bredde og dybde innen ulike tema og 12
ulike muligheter til å nettverksbygge og diskutere utvalgte tema i dialoghjørnet!

I tillegg deler Universell for første gang ut Universellprisen. Prisen hedrer ansatte som har utviklet
tjenester, initiativ, tiltak eller prosjekt som bidrar til en mer inkluderende utdanning.
Påmeldingsfrist til konferansen er fredag 15. september 2017, og påmelding skjer via vår nettside
www.universell.no/trondheim2017 Her finner du også program og annen praktisk informasjon.
Vi ønsker alle interesserte hjertelig velkommen til Trondheim i oktober for faglig påfyll, inspirasjon
og nettverksbygging!
Nasjonal pådriver i høyere utdanning: Inkluderende læringsmiljø – LMU – Universell utforming

*
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-80
Hanne Solheim Hansen
Thorbjørn Aakre

Saksgang

Møtedato
05.09.2017

ØKONOMISK STØTTE TIL KOMPETANSEHEVING - UNIVERSELL UTFORMING
SOM FAGBEGREP I HØYERE UTDANNING
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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Saksframstilling
Viser til vedlagte utlysning av stimuleringsmidler om universell utforming.

Vedlegg:
Utlysning av stimuleringsmidler om universell utforming – 2017
Økonomisk støtte til kompetanseheving - universell utforming som fagbegrep i høyere
utdanning
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From:
Sent:
To:

Subject:
Attachments:

Kjetil Andreas Knarlag <kjetil.knarlag@ntnu.no>
14. august 2017 13:04
Høgskolen i Harstad; Høgskolen i Narvik; Høgskolen i Oslo og
Akershus; Høgskolen i Sørøst-Norge; Høgskolen i Østfold; Høgskulen
i Volda; Høyskolen Campus Kristiania; NLA Høgskolen; Høgskulen på
Vestlandet; Høgskolen i Innlandet; Postmottak; Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet - NMBU; UiT Norges arktiske
universitet; Universitetet i Agder; Universitetet i Bergen;
Universitetet i Oslo; Universitetet i Stavanger; Arkitektur - og
designhøgskolen i Oslo; Høgskolen i Molde; VID vitenskapelige
høgskole
Utlysning av stimuleringsmidler om universell utforming 2017.
Utlysning av stimuleringsmidler om universell utforming
2017..DOCX

Til universiteter og høgskoler
På vegne av Kunnskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet lyser
Universell ut kr. 1.400.000,- i «stimuleringsmidler» til prosjekter som skal føre til
kompetanseheving om universell utforming som fag- og kunnskapsområde i høyere
utdanning. Målgruppen for utlysningen er vitenskapelig ansatte som skal bidra til økt omfang
og bedre kvalitet på den undervisningen som tilbys om dette tema til studenter i relevante
studieprogram og emner.
Full utlysningstekst er vedlagt, og mer informasjon om utlysningen og søknad finnes på vår
nettside www.universell.no/stimuleringsmidler2017/
Søknadsfristen er 22. september 2017, og tildeling vil bli foretatt senest 1. november 2017.
Ta kontakt med Universell på e-post kontakt@universell.no eller på telefon 73 55 06 80 om
det er spørsmål om utlysningen.
Med vennlig hilsen
Kjetil Knarlag
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Universiteter og høgskoler

Økonomisk støtte til kompetanseheving:
Universell utforming som fagbegrep i høyere utdanning
Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) som en nasjonal pådriverenhet
for universell utforming, inkluderende læringsmiljø og utdanningsinstitusjonenes læringsmiljøutvalg
(LMU) i høyere utdanning. Universell er lokalisert til NTNU i Trondheim.
I Norge er universell utforming en viktig strategi for å nå mål om et inkluderende samfunn med like
muligheter for deltakelse for alle. I den sammenheng har universiteter og høgskoler et spesielt
samfunnsoppdrag innen utdanning, forskning og formidling. Universell utforming skal være et fagog kunnskapsområde i høyere utdanning, slik at politikk og prioriteringer innen temaet universell
utforming understøttes av kunnskap. Det er samtidig viktig at utdanningsinstitusjonene gir
studentene kompetanse og ferdigheter innen tematikken gjennom grunnutdanningen før de skal ut
i arbeidslivet.
Universell har på oppdrag fra KD og Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) siden 2008 arbeidet
for å øke kompetansen om universell utforming som fagbegrep i høyere utdanning, samt å øke
omfanget av og kvaliteten på undervisning om universell utforming til studenter på alle nivå og
innen relevante fagområder. En viktig satsning fra vår side har vært økonomisk stimulering –
stimuleringsmidler – for å bidra til økt kompetanse gjennom utdannings- og utviklingsprosjekter i
sektoren.

1. Formål
Formålet med midlene er todelt:
1. Stimuleringsmidler skal brukes til utdanningsprosjekter som gir studentene kunnskap,
ferdigheter og generell kompetanse om universell utforming som en del av relevante
studieprogram. Målet er å øke omfanget av undervisning om universell utforming i
studieprogram og emner, og gjøre begrepet til en integrert del av et utdanningsløp. Midler
kan også brukes til etter- og videreutdanningstilbud, og som separate kurs og emner i
grunnutdanningen.

Nasjonal pådriver i høyere utdanning: Inkluderende læringsmiljø – LMU – Universell utforming

*

Postadresse
Universell
NTNU
Kolbjørn Hejes vei 4
7491 Trondheim

Org.nr. NTNU: 974 767 880
E-post: kontakt@universell.no
www.universell.no

Saksbehandler
Kjetil Knarlag
Tlf: +47 73 55 06 80
Mobil: +47 977 100 21
E-post: kjetil.knarlag@ntnu.no
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2. Stimuleringsmidlene skal brukes til kompetanseheving blant vitenskapelig ansatte som
underviser på relevante emner. Dette skal gi sterkere kobling mellom fagmiljøene og temaet
universell utforming, økte muligheter for forsknings- og utviklingsprosjekter, samt økt
kvalitet på undervisning og veiledning av studentene. Merk at midlene ikke kan benyttes til
rene forskningsprosjekter som krever langsiktig finansiering.

2. Økonomisk støtte fra Universell 2017
Universell har av KD og BLD fått kr 1 400 000,- til disposisjon for nye prosjekter om universell
utforming som fagbegrep i høyere utdanning.
Universell sine «stimuleringsmidler» skal gjenspeile sentrale satsninger fra regjeringen, og i
inneværende periode er det særlig prosjekter innen IKT og velferdsteknologi som skal prioriteres. Vi
ber derfor spesielt fagmiljø som tar for seg slike tema om å søke om støtte.
Universell utforming er samtidig et tema som berører mange fagdisipliner. Universell oppfordrer
derfor fagmiljø innen arkitektur, teknologi, helse, planlegging og pedagogikk om å søke midler. Vi
stiller oss spesielt positive til prosjekter som går på tvers av fagdisipliner eller
utdanningsinstitusjoner.

Plan for tildeling
Søknadsfrist:
Tildeling:
Frist for gjennomføring av prosjekter:
Krav om sluttrapport, resultat og bruk av midler:
Hvordan levere søknad

22. september 2017
1. november 2017
31. desember 2018
1. februar 2019
http://prosjektmidler.universell.no

Hvem kan søke?
Universell retter seg utelukkende mot universitets- og høgskolesektoren i Norge, og søkere må
være på institusjonsnivå, det vil si forankret på fakultet, institutt eller avdeling.
Formålet med midlene er å sørge for at universell utforming blir en naturlig del av det faglige
innholdet innen relevante fagområder.
Vi understreker at utlysningen kun gjelder søknader om tiltak som fremmer universell utforming
som et fagbegrep i utdanningen. Søknader om tiltak som tar sikte på bedre inkludering av
studenter med funksjonsnedsettelser ved lærestedene vil ikke bli vurdert.
Vi oppfordrer spesielt fagmiljøer som tidligere ikke har fått støtte fra Universell om å søke. For å se
oversikt over hvem som har fått tidligere, se universell.no/universell-utforming/
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Hva kan man søke om?
Stimuleringsmidler til utdanningsprosjekter
Stimuleringsmidlene er beregnet til mindre prosjekter for å stimulere til aktivitet, for eksempel
iverksette mindre tiltak, eller å forsterke allerede igangsatt arbeid. Stimuleringsmidlene er ment for
økt faglig kompetanse og for økt omfang av og bedre kvalitet på undervisningen. Midlene er ikke
ment som forskningsmidler, men utviklingsprosjekter for å styrke undervisningen kan være
relevant.
Eksempel på prioriterte prosjekter:


Utvikling av undervisningsmateriell



Gjennomgang og endring av fagplaner



Nettverksarbeid/ fagsamlinger



Kompetanseheving av egne ansatte



Utvikling av mindre kurs/ workshops innen et emne



Studentkonkurranser/ støtte til utvikling av studentoppgaver (BA-MA)



Veiledning/ bi-veiledning av studentoppgaver



Studielitteratur (artikler, kompendier, bøker)

Samarbeid på tvers av institusjoner, eller med offentlig eller privat virksomhet, vil bli tillagt vekt.
Søknadsmassen vil avgjøre antallet som støttes. Merk at Universell ikke støtter innkjøp av utstyr, og
ordinære driftsoppgaver. Ta gjerne kontakt med Universell for å diskutere aktuelle prosjekter.

Krav til søknader
Følgende formelle krav stilles til søknaden:
1. Formelt og godt begrunnet søknadsbrev, med vedlagt budsjett og eventuell annen
dokumentasjon.
2. Søknaden må forankres på fakultets-, avdelings- eller instituttnivå, som skal være den
formelle søker til midler. Tildeling vil skje til tilsvarende nivå.
3. Søknaden må beskrive langsiktig effekt av tiltaket, og dessuten beskrive hvordan dette er
tenkt målt. Dette gjelder spesielt hvilken effekt dette vil ha for institusjonens kunnskapsnivå
på området (vitenskapelig ansatte, studenter, undervisning).
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3. Behandling av søknader
Universell vil drøfte søknader med våre oppdragsgivere (Kunnskapsdepartementet og Barne- og
likestillingsdepartementet), og samkjøre søknader innen ulike fagområder i samarbeid med våre
samarbeidspartnere innen offentlig forvaltning.
Alle søknader skal leveres via vårt elektroniske søknadssystem som finnes på
http://prosjektmidler.universell.no. Søkere må opprette en egen bruker, og fylle inn
søknadsdetaljer og en kortfattet presentasjon av søknaden. Formelt søknadsbrev og eventuelle
tilleggsdokumenter lastes opp som vedlegg. Søker kan deretter følge søknadsbehandlingen ved
Universell og forventet svartidspunkt. Dersom et fagmiljø ønsker å levere flere søknader leveres
disse separat men under samme brukernavn.
Eventuelle spørsmål om utlysningen eller om det elektroniske søknadssystemet kan rettes til
Universell ved prosjektleder Kjetil Knarlag, tel.: 73 55 06 80 eller e-post kjetil.knarlag@ntnu.no.

Med vennlig hilsen

Kjetil Knarlag
Prosjektleder
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-81
Kevin Hovdahl Holmli
Katrine Bruvold

Saksgang

Møtedato

HVORDAN ER STUDENTTILVÆRELSEN I STJØRDAL?
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
Sammendrag
Læringsmiljøutvalget ønsker på hvert fysiske LMU-møte og høre fra studentene på det
aktuelle stedet hvordan studenttilværelsen er. I Stjørdal vil en representant fra Studentrådet
informere LMU om hvordan det er å være Stjørdalstudent.
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