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10/21 Godkjenning av innkalling og saksliste til LMU-møte 27.04.2021
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
27.04.2021

Saknr
10/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 27.04.2021 sak 10/21
Møtebehandling
Det er ønskelig at «Eventuelt» kommer sist i sakslisten, og dermed som siste orienteringssak
(ikke siste vedtakssak). Karoline orienterer om resultater fra SHoT-undersøkelsen under
eventuelt om det er tid.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget godkjenner innkalling og saksliste.
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11/21 Godkjenning av protokoll fra Læringsmiljøutvalgets møte 18.02.2021
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
27.04.2021

Saknr
11/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 27.04.2021 sak 11/21
Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra Læringsmiljøutvalgets møte 18.02.2021.
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12/21 Endringer i LMU’s sammensetning
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
27.04.2021

Saknr
12/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 27.04.2021 sak 12/21
Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget vedtar følgende endringer i LMUs sammensetning:
- Ny studentrepresentant er Pernille Solberg Fredriksen
- Ny vara for Studentinords representant er Bente Pettersen
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13/21 Forslag til spill - og ruspolicy for studenter og ansatte ved Nord
universitet
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
27.04.2021

Saknr
13/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 27.04.2021 sak 13/21
Møtebehandling
Saksbehandler presenterer saken. Astrid Haugskott Dahl som har vært med å utarbeide
policyen deltar også.
Spill- og ruspolicyen handler først og fremst om hva som er tillatt og ikke. Policyen skal være
til hjelp for de som er berørt, enten det er ansatte eller studenter, og således et bidrag/verktøy
for å kunne si ifra. Videre poengteres det at en policy ikke er en straffelov med konsekvenser,
men heller retningslinjer. Den skal gjenspeile Nord universitets holdninger og det Nord står
for og hvordan studenter og ansatte skal oppføre seg. Det stilles derimot spørsmål om
hvorvidt policyen også bør inneholde en beskrivelser av hvilke hjelpemidler og rammer som
finnes for å gå hjelp.
Arbeidsgruppa har diskutert dette, og vurdert det dithen at man utarbeider dette etter hvert,
og at dette vil være tilgjengelig på hjemmesiden og ellers der spill- og ruspolicyen vil være
tilgjengelig. Her vil det i tillegg til mulighet for varsling, også være tips til hvordan få hjelp. Det
poengteres også at policyen er et dokument som kan tas opp ved en senere anledning og
redigeres om man har behov for det. For ansatte vil det være aktuelt å ta kontakt med HR om
det er nødvendig med hjelp eller samtaler. Det står derimot ikke så mye om hvem studentene
kan ta kontakt med, og arbeidsgruppa oppfordres derfor til å få med dette i policyen.
For å gjøre policyen kjent, foreslår arbeidsgruppen at det for studentene gjøres kjent ved
studiestart. Her kan eksempelvis Studentinord trekke frem policyen når de har dialog med
studentene, og de som er faddere kan informere fadderbarna sine om denne. Studentene
trekker frem at det ved studiestart er veldig mye informasjon å forholde seg til, og at mye
dermed blir glemt bort på grunn av mange nye input. Derfor foreslås det at ruspolicyen – som
anses som viktig – derfor blir trukket frem jevnlig som en påminnelse for studentene. Videre
foreslås det at spill- og ruspolicyen med fordel kan legges inn i tillitsvalgsopplæringen, slik at
de tillitsvalgte er godt kjent med policyen. SPA kan også få et ansvar for å gjøre policyen kjent
for sine studenter.
Når det gjelder spill og studie, stilles det spørsmål ved hvordan man skal kunne håndheve
dette, og at det er viktig å skille på når studentenes bruk av spill kun går ut over en selv ved at
en ikke følger med i undervisningen vs når spill går ut over medstudenter eksempelvis ved
gruppearbeid. Det trekkes også frem at noen foreleseres bevisst bruker spill i
læringsprosessene, hvor det å spille spill faktisk bidrar til økt læring. Arbeidsgruppa oppfordres
derfor til å få med at spillpolicyen ikke handler om når spill er en del av formalisert læring.
Votering
Enstemmig
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Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar framlagt forslag til spill – og ruspolicy for studenter og ansatte ved
Nord universitet til orientering. Eventuelle innspill vil bli tatt med videre til IDF og AMU, så til
rektor/styret for endelig godkjenning.
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14/21 Hvordan skape godt læringsmiljø (faglig og sosialt) i digital
undervisning?
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
27.04.2021

Saknr
14/21

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til etterretning, og eventuelle innspill vil følges opp ved at..

Møtebehandling
Saksbehandler presenterer saken.
Studentene trekker frem at læringsmiljøet ikke er (eller vil bli) like bra i digital undervisning
som ved fysisk undervisning. Når det kommer til det sosiale læringsmiljøet så er dette veldig
vanskelig fordi man ikke møtes fysisk og man får ikke snakket sammen på samme måte. Dette
er en stor utfordring. Foreleser kan oppfordre til kamerabruk, breakout-rooms osv, men det
vil uansett ikke bli på samme måte som og møtes fysisk.
Faglig sett oppleves det som utfordring spesielt i regnefag, at forelesere som tidligere
underviste ved tavla nå bruker powerpoint-presentasjoner med ferdig utregninger. Det er
viktig for studentene å også få med seg selve utregningene for å kunne lære. Det er også
tyngre å følge med i digital undervisning vs. fysisk undervisning. Hvis forelesere kan bli flinkere
til å ta flere pauser slik at studentene få strekt litt på seg, hentet kaffe mm., vil dette bidra
positivt til læringsmiljøet.
Ved Nord har man fokus på studentaktiv undervisning. Det er ikke alltid like lett for foreleserne
å få studentene til å medvirke, og oppleves derfor som en utfordring når det kommer til det
faglige. Det stilles spørsmål om hvordan man kan bevisstgjøre studentenes rolle i digital
undervisning. Å få til et godt læringsmiljø i digital undervisning er også studentenes ansvar,
ikke bare forelesers. Studentene oppfordres derfor til å komme med gode eksempler på hva
som har blitt gjort i undervisningssammenheng som de selv synes har fungert bra, hvordan
har man klart å skape engasjement selv om det er digital undervisning. Dette vil være nyttig
for foreleserne/fagsiden. Studentene trekker her frem at enkelte forelesere har gitt
studentene 10 minutter før forelesning som de kan bruke til å prate med hverandre i
breakout-rooms. Selv om dette opplevdes som rart i starten, opplever man nå at dette
fungerer bra. Breakout-rooms fungerer også bedre dersom foreleser har klare og gode
oppgaver man kan jobbe med. Studentene opplever at der foreleser prøver og legge til rette
for god læring, lykkes man også. Det er ikke nødvendigvis de store grepene som må gjøres.
Videre stilles det spørsmål om i hvor stor grad forelesere har mulighet til å få utstyr som iPad
til bruk i undervisning, eller om dette er noe dem må investere i selv. iPad er ikke alltid en
nødvendighet, men kan være med på å gjøre undervisningen lettere ved at man kan dele skjer,
vise utregninger mm. Tilsvar til dette fra IT går ut på at det ikke er noe problem for fagansatte
å få tilgang til dette. I utgangspunktet er slike «skrivbare flater» rimelig og billig utstyr. Her
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kan det derimot være begrensninger knyttet til vilje og evne til å bruke dette. For prorektor er
det ukjent at slik utstyr er «enkelt» å skaffe, og noe som bør følges videre opp.
Nord tilbyr fagansatte flere ulike kurs, men det er ikke alle kursene som har like stort fokus på
digital undervisning. KOLT har nå utarbeidet et eget kurs som går direkte på digital
undervisning, i tillegg til at Engage fra høsten av vil tilby kurs som går på læringsprosesser,
digitalisering og læring.
Ved Nord er det nå oppe en diskusjon i digitaliseringsråd. Meningen med digitaliseringsråd
er å lage en møtearena hvor både ledere, systemeiere og brukersiden av systemene kan
møtes for å diskutere hvordan systemene samhandler/ ikke samhandler. Her vil det være
viktig å få med studentene også.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til etterretning, og innspill følges opp av studentene ved å
vurdere to forhold;
- Studentene lager en liste over gode eksempler til inspirasjon og læringssituasjon.
- Studentene gjør en vurdering av hva de selv mener skal være studentenes rolle i
undervisningssituasjoner.
LMU ber prorektor følge opp at studentene blir medlem av digitaliseringsråd ved Nord
universitet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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15/21 Bruk av kamera i digital undervisning
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
27.04.2021

Saknr
15/21

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til etterretning.

Møtebehandling
Saksbehandler Karoline presenterer saken.
Når det gjelder bruk av kamera, er ikke dette noe Nord kan tvinge studentene til, men heller
komme med en sterk oppfordring om å ha det på. Dette er også en diskusjon på nasjonalt
nivå, ikke bare ved Nord, og handler først og fremst om personvern. Hovedargumentet er at
studentene selv skal kunne velge å bruke kamera eller ikke. Her kommer man også inn på
samtykke til eksempelvis at forelesningen blir tatt opp. Slår studentene på kamera, kan dette
oppfattes som et samtykke til at det kan gjøres opptak av bilde og lyd som blir vist i
forelesningen.
Hvis man tenker frem i tid, når man er tilbake til tilnærmet normalsituasjon, så er det naturlig
å se for seg at man vil få en hybrid undervisningssituasjon. Her vil kamerabruk være et viktig
personvernspørsmål.
Prorektor opplyser om at dette er ting som UU skal jobbe med fremover, og at det er nedsatt
ei arbeidsgruppe som skal se på dette. Det er også naturlig å se det i sammenheng med det
som skjer på nasjonalt nivå.
Tilbakemeldinger fra studentene går ut på at måten foreleser ber studentene slå på kamera,
har mye å si for om studentene faktisk velger å ha det på eller ikke. Der studentene opplever
at foreleser nærmest tvinger studentene til å ha det på, ser man motsatt effekt. Dersom
foreleser er mer ydmyk og forklarer studentene hvorfor han eller hun anser det som viktig for
læringsmiljøet og ha det på, ser man at flere studenter faktisk slår på kamera.
Når det kommer til å skape en god kultur for bruk av kamera, trekkes spesielt bruk av
breakout-rooms frem. Terskelen for bruk av kamera er lavere her fordi antall studenter er
færre. Forelesere kan derimot oppleve at antall studenter i digital undervisning synker kraftig
når dem deles inn i mindre grupper/breakout-rooms. Hvorfor dette skjer, er vanskelig å svare
på. Det kan skyldes at studentene føler seg lite forberedt til å sitte i gruppe og diskutere ting,
det kan handle om generell kameraskrekk, eller det kan være fordi studentene kommer i
grupper med ukjent.
Tilbakemeldinger fra studentene er at bruk av bakgrunnsfilter/bilde kan oppleves støtende for
noen selv om studenten(e) bruker dette for å være morsom. Videre trekkes det frem at
studentene kan velge å forlate undervisningen fordi de selv mener de har andre viktigere ting
10
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å gjøre. Dette i tillegg til at konsentrasjonen svikter etter lengre forelesninger uten pauser.
Konkret tiltak som foreslås her er at foreleser kan bli flinkere til å ta flere pauser underveis, og
se om det er mulig å vurdere en annen undervisningsmetode.
Det foreslås også at foreleser setter av litt tid i starten av undervisningen, slik at man kan ta
en runde rundt det digitale bordet. Da kan studentene kort presentere seg selv – helst med
kamera på. Dette kan også være med på å skape samhold, og dermed gjøre det lettere å ha
kamera på ved forelesning.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til etterretning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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16/21 Digital undervisning og ensomhet
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
27.04.2021

Saknr
16/21

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til etterretning og eventuelle innspill vil bli tatt med videre.

Møtebehandling
Karoline presenterer.
Her trekker studentene frem at det er viktig for Nord og se på hvordan de kan tilrettelegge og
hjelpe enkeltstudentene, men også hvordan legge til rette for at studentorganisasjonene skal
kunne møtes igjen. Nord bør ikke glemme disse gruppene. Videre vil det være viktig at Nord –
når det lar seg gjøre – gradvis åpner opp for mindre studentgrupper. Det bør legges til rette
for at noen kan komme til campus når den åpner igjen.
Tiltak mot ensomhet som trekkes frem er
- Nord mot en» trekkes frem som et veldig godt tiltak.
- Studentverters digitale møtepunkter på nett.
- Klassens time, også digitalt.
Det siste punktet vil kanskje være ekstra viktig for 1. årsstudenter som ikke har hatt mulighet
til å bli kjent med forelesere, SPA og andre. Klassens time trenger ikke nødvendigvis ha noe
spesielt tema, men gi studentene mulighet til å bli kjent med andre.
Avslutningsvis oppfordres Studentinord til å se på saksbehandlingstid når det kommer til
studentenes mulighet til å søke om midler til tiltak blant studentene (midler fra KD –
Studentpakken). Disse midlene kan være avgjørende for å kunne være med sosiale sammen,
og kan eksempelvis gå til tiltak som Nord mot en, digitale quizer, middag med venner mm.
Midlene kan også brukes til å søke om utstyr og diverse som man kan trenge for å kunne
arrangere ting. Videre anbefales det at Studentinord skal se på begrensning for antall. Dagens
ordningen sier at man må være minst fem studenter for å kunne søke om midler. Dette kan
være vanskelig for dem som kanskje er i risikogruppen og av den grunnen ikke bør ha så mange
nærkontakter. Det kan også være studenter som ikke har så stort nettverk, men 1-2 nære
medstudenter. Disse har også behov for hjelp, og kanskje i enda større grad enn «minst fem».

Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til etterretning og eventuelle innspill vil bli tatt med videre.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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17/21 Eventuelt
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
27.04.2021

Saknr
17/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 27.04.2021 sak 17/21
Møtebehandling
Det er ønskelig at sak Eventuelt i fremtidige møter skal komme sist i sakslisten, det vil si som
en siste sak under orienteringssaker.
I starten av møtet ble det foreslått å få en orientering om resultatene fra SHoT-undersøkelsen.
På grunn av dårlig tid, ble saken utsatt til LMUs møte i juni.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Orientering om resultatene fra SHoT-undersøkelsen utsettes til LMUs møte i juni.
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Saknr

Arkivsak

Tittel

4/21

20/00236-7

Informasjon om klagenemndas arbeid

5/21

15/02692-239

Studiebarometeret 2020

6/21

15/02692-236

KOLT og deres rolle i det digitale læringsmiljøet

7/21

15/02692-243

Kameraovervåking i biblioteket i forbindelse med
innføring av meråpent bibliotek

8/21

15/02692-241

Kjøp av kunnskapsspill

9/21

15/02692-242

Helhetlig plan for studiestart

Sak 4/21 Informasjon om klagenemndas arbeid
Sekretær for Klagenemda orienterer om Klagenemdas arbeidsoppgaver og om lovene de
håndhever. Tilbakemeldinger fra LMU er at dette var en fin orientering å få, men at LMU har
plikt til å følge med på saker (anonymisert) som Klagenemda behandler som angår
læringsmiljøet.
Power point-presentasjon sendes sekretær og legges ut i LMUs rom i Teams.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Sak 5/21 Studiebarometeret 2020
Denne saken utsettes til LMUs møte i juni.

Sak 6/21 KOLT og deres rolle i det digitale læringsmiljøet
Randi forteller om hva KOLT er og gjør, og er spesielt inne på hvordan de har jobbet under
korona-pandemien. Power point-presentasjon sendes til sekretær, og legges ut i LMU’s rom i
Teams i etterkant av møtet.
KOLT har vært delaktig i flere kurs knyttet til digitalpedagogisk kompetanseheving, blant annet
Uniped basiskurs (200-timers kurs), Uniped (40-timers kurs), DigiPed (utviklet av KOLT, 50timers kurs) mm.
Høst 2020 kjørte KOLT et webinar for studenter hvor studentene fikk informasjon om og
grunnleggende opplæring i noen av verktøyene som brukes i undervisningene (Canvas, Offise
365, Zoom, Teams, Inspera mm.). Webinaret ble kjørt to ganger på norsk, og en gang på
engelsk. Det var 350 unike deltakere, og man har dermed ikke nådd ut til så mange som man
ønsket. KOLT vurderer om webinaret skal kjøres igjen neste høst.
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Dersom det er spørsmål kan disse sendes til Randi i ettertid, eller til sekretær. Om ønskelig,
kan Randi også delta på neste LMU-møte dersom det skulle være noe man ønsker å diskutere
videre.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Sak 7/21 Kameraovervåking i biblioteket i forbindelse med innføring av meråpent bibliotek
Saksbehandler Jorun orienterer, og dersom det er spørsmål/tilbakemeldinger kan man ta
kontakt med henne i ettertid.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar orientering om kameraovervåking i biblioteklokalene til
etterretning.

Sak 8/21 Kjøp av kunnskapsspill
Saksbehandler Karoline orienterer. Power point-presentasjon legges ut i LMU’s rom i Teams.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Sak 9/21 Helhetlig plan for studiestart
Saksbehandler Karoline orienterer om arbeidet med en helhetlig plan for studiestart. På grunn
av dårlig tid, tas gjerne innspill imot i ettertid. Det ferdige arbeidet vil legges frem for LMU i
neste møte som skal være i juni.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Innspill fra utvalget vil bli tatt med videre i
arbeidet med å ferdigstille et forslag til helhetlig plan for studiestart.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-250
Maria Håkensen Andersen
Maria Håkensen Andersen

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 16. juni 2021

Møtedato
16.06.2021

EVALUERING AV LMU - ROLLE OG STRUKTUR
Forslag til vedtak:

Læringsmiljøutvalget godkjenner at året studentene leder, skal det utnevnes en
nestleder av studentrepresentantene som stiller i leders fravær.
Læringsmiljøutvalget godkjenner at studentrepresentantene får innføring og
forventningsavklaring av sekretær i starten av sin periode.
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Saksframstilling
Høsten 2020 startet vervet for studentrepresentantene som sitter i dagens periode. Vi ble
valgt inn som studentrepresentanter til læringsmiljøutvalget april 2020 på årsmøte til
studentorganisasjonen Nord. Dette ble valgt demokratisk av de andre studentene på møtet. I
ettertid av valget ble vi kontaktet av daværende sekretær i LMU Renate Eikrem 09.09.2020.
På det første møtet vi deltok på, 10.september 2020, var første sak etter godkjenning av
saksliste og protokoll, å konstituere læringsmiljøutvalget 2020/2021. Frem til sakens
innledning var det ikke helt klart for oss studentene at det var en av oss som skulle være leder.
Dette opplevdes veldig stressende, da ingen av oss studentrepresentanter hadde snakket med
hverandre i forkant av dette. Vi lagde en chat og diskuterte rundt hvem som hadde mulighet,
og hvem som hadde lyst. På slutten av møtet fikk vi valgt inn meg som leder, da jeg var den
eneste med anledning til dette. På dette tidspunktet visste ingen av oss hvordan perioden kom
til å bli, hva som var forventet av oss eller hva det ville si å være leder for Læringsmiljøutvalget.
Vi, studentrepresentantene, ser viktigheten av å jobbe mer målrettet fremover slik at
overgangene mellom perioder og representanter får en mer flytende overgang. Dette ved å gi
de nye studentrepresentantene en innføring i hva læringsmiljøutvalget er, hvordan det jobbes
og hva som er aktuelle saker på starten av året. Dette for at studentrepresentantene lettere
skal kunne delta, og ta ansvar i utvalget.
Det har vært en bratt læringskurve å bli leder i læringsmiljøutvalget. I utgangspunktet var det
både rollen og sakene som for meg var den største utfordringen. Det var også vanskelig å få
klare svar på hva som var forventet av meg. Dette gjorde at jeg ikke gledet meg til møtene,
men heller kjente på at dette ikke var noe for meg. Dette løsnet etterhvert som jeg kom mer
inn i hvordan LMU fungerte og jobbet. Studentrepresentant Synne Hansen har vært en
ekstremt sterk støttespiller og ressurs for meg og LMU dette året. Rollen Synne har hatt det
siste året er tilsvarende en nestleders arbeid. Det ville ha vært en styrke når jeg ikke kunne
stille som møteleder, at Synne kunne ha vært møteleder. Dette for at ansvaret enda skal ligge
hos studentene selv om leder er fraværende.
Vi studentene legger frem et forslag på å legge litt føringer og rutiner på hvordan det skal være
å komme inn som studentrepresentant i LMU. Vi foreslår at det året studentene skal ha lederrollen, så bør det også utnevnes en studentrepresentant som nestleder slik at om leder skulle
være fraværende kan studentene lede møtet. Vi foreslår også at sekretærer har ett
oppstartsmøte med nye representanter på starten av perioden/tidlig høst, med hensikt om å
innføre de nye representantene og gjennomføre en forventningsavklaring.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-252
Levi Gårseth-Nesbakk
Mariell Opdal Jørstad

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 16.juni 2021

Møtedato
16.06.2021

UNIVERSELL UNDERVISNING - TILRETTELEGGING UNDER KORONAPANDEMIEN
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget ber Nord universitet om å ha økt fokus på universell undervisning.
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Saksframstilling
Kunnskapsdepartementet har i sitt notat (lenke til notatet finnes nederst i saken) til
universiteter og høyskoler i forbindelse med koronapandemien spesielt trukket frem at
studentenes fysiske og psykiske læringsmiljø skal ivaretas så langt det lar seg gjøre. Videre
presiseres det at «studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har
rett til egnet individuell tilrettelegging. Departementet forventer at virusutbruddet kan føre til
at flere studenter vil ha slike behov». Studentenes rett til tilrettelegging skal derimot ikke være
en uforholdsmessig byrde for institusjonen, og skal helles ikke føre til reduksjon av de faglige
kravene som stilles i den enkelte utdanning.
Tilrettelegging ved digital undervisning og eksamen
Digital undervisning sett fra et tilretteleggingsperspektiv gir store muligheter. Eksempelvis kan
hørselshemmede studenter få tekstede forelesningsvideoer, svaksynte studenter har
mulighet til å zoome inn på tekst og bruke den tiden de trenger for å få med seg hele synsfeltet.
Videre kan studentene som eventuelt sliter sosialt av ulike årsaker, oppleve en tryggere
undervisningssituasjon ved digital undervisning fordi studentene opplever at de har bedre
kontroll. Når det er sagt, så er studentene avhengig av at disse digitale læringsressursene
tilrettelegges for dem. Likestillings- og diskrimineringsloven sier at alle nettløsninger rettet
mot studenter innen 2021 skal være universelt utformet. Dette vil berøre områder som
nettsider, e-læringsplattformer, digitale læremidler, digital eksamen og apper. Her har Nord
universitet en stor og viktig oppgave å ta tak i.
Når det gjelder å få tilrettelegging ved eksamen handler det ofte om bruk av pc med lese- og
skriveverktøy, utvidet tid, eget rom, tilrettelagt arbeidsplass og så videre. Under
koronapandemien har en del av denne tilretteleggingen blitt løst ved at studentene nå
studerer hjemmefra. Det er likevel viktig å tenke på at utvidet tid på eksamen også gjelder ved
hjemmeeksamen.

Erfaringer ved Nord universitet
Fakultetene har i forbindelse med denne saken blitt spurt om hvordan de jobber med
tilrettelegging, både i forhold til undervisning og i forhold til eksamen. Søknader om
tilrettelegging sendes til eksamenskontoret, men fakultetene bistår selvsagt de studentene
som har behov for hjelp. FSH kan også melde om at studenter som søker om tilrettelegging
ved eksamen i medikamentregning på bakgrunn av dyskalkuli ikke blir imøtekommet. Dette i
forhold til forsvarlighet i profesjonene de utdannes til.
Erfaringer fra eksamenskontoret er at studentene med lese og skrivevansker har hatt mest
utfordringer med eksamen med multiple choice. Det har vært veldig mange spørsmål, og fordi
de har utfordringer med lesingen har det vært vanskelig. Mange av disse studentene har
opplesningsprogram/retteprogram på sine PC-er, men det tar en del ekstra tid for dem
uansett. Dette gjelder spesielt eksamen på FBA og FSH.
Flere studenter uavhengig om dem har tilrettelegging eller ikke mener at hjemmeeksamen
har vært mye større i omfang enn en ordinær skoleeksamen, noe som gjør at studentene
opplever en del stress og noen opplever at tiden på eksamen ikke er tilstrekkelig for å levere
en god besvarelse.
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Det som har vært mest positivt med denne perioden har kanskje vært for dem som sliter med
å delta på en ordinær eksamen mener de har prestert bedre siden det har vært færre
forstyrrelser under eksamen siden de har fått sitte hjemme alene og jobbet med den.
Eksamenskontoret har også fått tilbakemelding om at studenter synes opplegget på
undervisningen har fungert mye bedre i vår enn den gjorde i høst.
KOLT har også hatt mulighet til å uttale seg, og kan fortelle om at de er kjent med både
mulighetene og utfordringene knyttet til universell utforming, og at dette er med i kursene de
tilbyr de ansatte.
Drøfting
Universiteter og høgskoler er etter lovverket pliktig til tilrettelegging for studenter (og
ansatte). Som nevnt tidligere skal eksisterende nettløsninger rettet mot studenter være
universelt utformet innen 2021.
Læringsmiljøutvalget bes på bakgrunn av dette om å diskutere hvordan Nord universitet skal
ta tak i problemstillinger knyttet til universell undervisning og tilrettelegging når det gjelder
digital undervisning og eksamen.

Kilde:
Kunnskapsdepartementet (2020): Informasjon om regelverk for universitets- og
høyskolesektoren ifm. covid-19:
https://www.regjeringen.no/contentassets/5d55fe8ddb1141d38482ffc3de0fbdee/informasj
om-om-regelverk-for-universitets--og-hoyskolesektoren-ifm.-covid-19.pdf
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-251
Maria Håkensen Andersen
Synne Hansen

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 16. juni 2021

Møtedato
16.06.2021

GODT LÆRINGSMILJØ I DIGITAL UNDERVISNING - OPPFØLGINGSSAK
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til etterretning, og sender dokumentet ut fakultetene, SPA-er
og andre det vil være relevant for.
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Saksframstilling
Studentene ble på LMU-møtet 27.april bedt om å komme med en liste med gode eksempler
fra digital undervisning det siste året som kan brukes som inspirasjon. I tillegg ble de spurt om
å definere studentenes rolle i undervisningen. Dette ble sendt ut til alle studenter med verv
på Nord universitet, og ble tatt opp på studentting i Bodø. Svarene som følger kom inn her,
samt i samtaler med enkeltstudenter.
Gode eksempler på bruk av digital undervisning
- Foreleser setter av tid i starten av forelesningen til at studentene skal være sosiale med
hverandre. Studentene ble delt opp i breakout-rooms hvor de skulle bruke fem
minutter på å fortelle om hvordan de har det for tiden og hva de skulle den dagen.
Dette ble opplevd som litt kleint i starten, men etterhvert ble det en vane og en
hyggelig start på dagen som studentene så fram til.
- God bruk av pauser går generelt igjen hos studentene. En mister konsentrasjonen
raskere over skjerm enn i den virkelige verden, og oftere pauser bidrar til at en kobler
seg på samtaleemnet igjen.
- Hybridløsninger hvor deler av klassen sitter fysisk i forelesningssal og deler sitter
hjemme over Teams/Zoom oppleves som positivt av studentene. Både de som er
tilstede fysisk og de som følger undervisningen digitalt føler seg sett.
- Studentene trekker fram at å bli spurt av foreleser om en følger med, eller sette av
bolker med tid hvor studentene kan stille spørsmål, virker oppklarende. Dette gjør at
studentene får tid til å koble seg på igjen, sjekke at de har forstått gjennomgangen så
langt og spørre hvis noe er uklart.
- Opptak av og forhåndsinnspilte forelesninger oppleves som positive. Det trekkes fram
at 20 minutter lange videoer er en optimal lengde, da studentene klarer å holde
konsentrasjonen og få noe ut av videoer med denne lengden. Forhåndsinnspilte
videoer fungerer godt i kombinasjon med digitale seminarer hvor fokuset ligger på
spørsmål/oppklaringer. Dette gir studentene mulighet til å se opptakene når det
passer og få svar på spørsmål i etterkant hvis noe var uklart.
- Bruk av Kahoot/quiz i forelesninger for å sjekke at studentene har forstått er godt tatt
imot.
- Studentene mener at å holde Canvas-rom ryddige og oversiktlige gjør det lettere å
studere digitalt. At PowerPoint-er, videoer, oppgaver og informasjon legges ut aktivt
fører til bedre forståelse og arbeidsflyt hos studentene.
- Forelesere som er nevnt med navn og som studentene anbefaler å kontakte for å lære
av: Torbjørn Pedersen, Kristian Åtland, Annelin Seppola, Petter Pettersen.
Studentenes rolle i undervisningen
Dette punktet er mye diskutert, både på Nord og i resten av landet. Skal studentene ha på
kamera, er man pliktig til å delta i diskusjoner og breakout-rooms, og er studentene ansvarlige
for å bidra med noe til undervisningen? Det har vært vanskelig å få et konkret svar fra
studentene på dette, men noe har kommet fram av samtalene.
Fra samtaler og tilbakemeldinger virker det som at de fleste studentene er enige om at
kamerabruk og deltakelse ikke burde være et krav i digital undervisning. Det er et ønske om
at foreleser i større grad skal fokusere på å lage god undervisning som gjør det naturlig for
studentene å delta og bidra. Ovenfor finnes noen eksempler på dette. Ved å ha egne

22/21 Godt læringsmiljø i digital undervisning - oppfølgingssak - 15/02692-251 Godt læringsmiljø i digital undervisning - oppfølgingssak : Godt læringsmiljø i digital undervisning - oppfølgingssak

seminarer som kun går på spørsmål, legge til rette for at tilbakemeldinger tas inn og gi
studentene en trygghetsfølelse kan foreleserne på en naturlig måte få mer aktive studenter.
Kamerabruk er et vanskelig tema, og studentene har heller ikke et klart svar på hvordan dette
løses best mulig. En kommentar som har gått igjen er at det er et ønske om at forelesere heller
forklarer hvorfor det er ønskelig med kamera, istedenfor å starte en skjennepreken ovenfor
studentene om at de må bruke kamera. Ved å forklare hensikten med å bruke kamera og vise
respekt ovenfor studentene, er det større sjanse for at noen skrur på sitt egen kamera.
Studentene merker også at det er enklere å delta aktivt i undervisning hvor de kjenner
medstudentene. I mindre klasser eller klasser med godt samhold er det mindre skummelt å
stille spørsmål, ha på kamera og delta i breakout-rooms. Ved å forsøke å lage noen sosiale
bånd mellom studentene, selv om dette også er vanskelig i tiden vi er i, kan en få en mer aktiv
klasse.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-253
Levi Gårseth-Nesbakk
Karoline Amundsen Wik

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 16.juni 2021

Møtedato
16.06.2021

SHOT 2021 - RESULTAT OG VIDERE OPPFØLGING
Forslag til vedtak:
LMU tar resultater fra SHoT 2021 til etterretning og foreslår følgende tiltak for videre
oppfølging av resultatene fra undersøkelsen….
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Saksframstilling
Bakgrunn
SHoT tilleggsundersøkelse 2021 ble gjennomført 1.mars – 5.april 2021. Formålet er å
kartlegge hvordan studentenes helse – og trivselsituasjon har vært det siste året.
Undersøkelsen var en kortere variant av den ordinære SHoT-undersøkelsen som
gjennomføres hvert fjerde år, og inkluderer et utvalg av temaer som også fanger opp forhold
knyttet til koronapandemien. Målgruppen for SHoT er alle heltidsstudenter i Norge inkludert
utenlandske studenter. Norske studenter i utlandet er også inkludert.
Resultatene fra tilleggsundersøkelsen viser at studentene ved Nord universitet er tydelig
preget av pandemi. Nedenfor presenteres noen av nøkkelfunnene fra undersøkelsen:
• Færre oppgir god livskvalitet sammenlignet med tidligere undersøkelse.
• ½ sliter psykisk
• ¼ har noen gang seriøst tenkt å ta sitt eget liv
• 54% oppgir at de er ofte/svært ofte ensomme
• Tilfredshet med studiested har gått drastisk ned sammenlignet med undersøkelsen i
2018
• 77% av studentene vurderer den digitale undervisningen som dårligere/mye
dårligere
o 8 av 10 studenter mener at mangelen på kontakt med medstudenter og
mindre engasjerende forelesninger er de viktigste utfordringene med digital
undervisning
• Flere trener oftere enn før, selv om færre oppgir at de har god fysisk helse.
• 80% av studentene ved Nord oppga at de har/kommer til å ta vaksine mot Covid-19.
Hovedtendensen i undersøkelsen er at studentene tilknyttet Nord følger den nasjonal
trenden. Det er tydelig at studentenes helse og trivsel har gått ned under pandemien, og
enkelte funn er svært bekymringsverdige. Derfor er det viktig at Læringsmiljøutvalget tar
stilling til resultatene fra SHoT 2021 og diskutere eventuelle tiltak som kan iverksettes for å
øke studentenes helse og trivsel.
Vedlagt finner man en oversikt over resultatene fra SHoT 2021. Det vil også bli gitt en
grundigere presentasjon av resultatene i møtet.

Vedlegg:
Resultater SHoT 2021
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Tilleggsundersøkelse

Studentenes helseog trivselsundersøkelse

Nord universitet
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Om institusjon
Aldersfordeling

Kjønn

Hva er din sivilstatus?
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Immigrant
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Forhold på studiestedet
Tilfredshet med studiebyen
Hvor fornøyd du er med byen du studerer i (nå under covid-19-pandemien) når det
gjelder (0-100 poeng):
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Trivsel med studiet
Oppgi hvor fornøyd du er med disse faglige forholdene (nå under covid-19-pandemien)
(0-100 poeng):
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Deltakelse i fadderordning
Deltok du i fadderordning eller lignende på ditt næværende studieprogram da du var ny
student?
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Økonomi
Økonomiske vansker
Har det i løpet av de siste 12 månedene hendt at du/husholdningen har hatt vansker
med å klare de løpende utgiftene, for eksempel til mat, transport, bolig?
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Under pandemien
I hvilken grad har korona-pandemien påvirket økonomien din?
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Hjelp fra familien
Får du økonomisk hjelp fra familien din?

Hvor mye får du i året?
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Studieferdigheter
Studiehverdagen under pademien
Omtrent hvor stor andel av forelesningene har du fulgt digitalt siden start av studieåret
i august 2020 fram til nå? (10-90)

Omtrent hvor mange dager har du hatt tilbud om fysisk undervisning på campus (eller
andre steder) de siste 14 dagene?

Omtrent hvor mange dager har du hatt tilbud om digital (online) undervisning de siste
14 dagene?
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Omtrent hvor mange dager har du tilbragt på campus i løpet av de siste 14 dagene
(undervisning, selvstudium, kollokvier og sosialt)?

Hvordan synes du den digitale undervisningen fungerer så langt sammenlignet med
tradisjonell undervisning?
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Utfordringer med digital undervisning
Hva synes du er de viktigste utfordringene med digital undervisning så langt?

Manglende utstyr

Ustabil internettforbindelse

Har ikke god arbeidsplass hjemme
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Foreleser som mangler teknisk kompetanse

Savner kontakt med medstudentene

Savner kontakt med faglæreren
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Mindre engasjerende
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Stryk
Har du strøket til eksamen etter at du begynte på høgskole/universitet?
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Studieprogresjon
Studieprogresjon (samlet)
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Studietime
Hvor mange timer brukte du anslagsvis på studiene i løpet av forrige uke? (0-100)
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Livsstil og helseatferd
Aktiviteter under pandemien
I hvilken grad har du siden studiestart i august 2020 brukt mer eller mindre tid på
følgende aktiviteter som følge av covid-19-pandemien?
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Trenning og mosjon
Hvor ofte driver du mosjon? (Gjennomsnittlig)

Moderat til høy fysisk aktivitet: 150 min/uke
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Røyking og snus
Røyker du?

Bruker du snus eller lignende?
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Alkoholbruk
Alkoholbruk er målt med AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test).

Hvor ofte drikker du alkohol?

Problemfylt alkoholbruk
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Hvor mange alkoholenheter (en liten øl, et glass vin, eller en drink) drikker du typisk på
en dag du drikker?
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BMI (kroppsmasseindeks)
BMI kategori
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Psykisk helse og trivsel
Livskvalitet
Livskvalitet er målt med Satisfaction With Life Scale (SWLS).

Livskvalitet totalt
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Psykiske plager
Psykiske plager er målt med en kortversjon av Hopkins Symptom Checklist (HSCL-5 ).

HSCL5 3-delt
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Ensomhet
Ensomhet er målt med skalaen «The Three-Item Loneliness Scale» (T-ILS), en
kortverajon av the UCLA Loneliness Scale.

Hvor ofte føler du at du savner noen å være sammen med?

Hvor ofte føler du deg utenfor?

Hvor ofte føler du deg isolert fra andre?
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Søvn
Insomni (kroniske søvnproblemer)

Søvnlengde (gjennomsnitt på hverdager)
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Selvskading
Har du noen gang skadet deg selv med vilje på en eller annen måte (uten intensjon om å
ta ditt eget liv)

Har du noen gang seriøst tenkt på å skade deg selv med vilje?
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Selvmord
Har du noen gang forsøkt å ta ditt eget liv, ved å ta en overdose piller eller på en annen
måte?

Har du noen gang seriøst tenkt på å ta ditt eget liv?
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Hjelpsøking
Har du søkt hjelp for psykiske vansker i løpet av det siste året?
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Fysisk helse
Egen helse
Hvordan er helsen din nå?
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Somatiske plager
Somatiske plager
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Hjelpsøking
Har du søkt hjelp for fysiske plager i løpet av det siste året?
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Covid-19
Bekymring for smitte
Jeg bekymrer meg for at jeg kommer til å bli smittet av covid-19

Jeg bekymrer meg for at noen i min nære familie kommer til å bli smittet av covid-19

Jeg bekymrer meg for at andre i min slekt kommer til å bli smittet av covid-19
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Smitte og karantene
Har du vært smittet av covid-19?

Har du vært i karantene pga. covid-19?
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Testing
Har du testet deg for covid-19?

Angi hvor mange ganger:
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Vaksinere
Kommer du til å vaksinere deg mot covid-19?
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HELHETLIG PLAN FOR STUDIESTART OG MANDAT FOR MOTTAKSORDNING
FOR HELE NORD UNIVERSITET
Forslag til vedtak:
LMU vedtar helhetlig plan for studiestart og mandatet for mottaksordningen «Første
semester», eventuelle innspill vil bli tatt med…
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Saksframstilling
Bakgrunn
I September 2020 ble det innsendt et ønske fra leder i SOT og SOB til LMU om å nedsette en
arbeidsgruppe for å utforme et mandat for Velkomsten for hele Nord universitet.
Arbeidsgruppen som ble nedsatt besto av Mariell Opdal Jørstad/Karoline Wik
(studieavdelingen), Johan Petter Skogseth (Regional leder i Trøndelag
for Studentinord), Magdalenda Handeland (nestleder i fadderperioden i Bodø), Monica Jotun
(Studentinord) og arbeidsgruppeleder Amanda Tunsberg, (leder i SOT).
I perioden desember 2020 til februar 2021 har arbeidsgruppen hatt flere møter, med fokus
på å utarbeide et forslag til mandat for Velkomsten for hele Nord universitet. Forslaget ble
sendt på en høringsrunde til førstesemesterutvalgene (lokale og overordnet),
studentorganisasjonene SOB, SON, SOH og SOT. Det ble gitt tilbakemeldinger på at mandatet
ikke nødvendigvis ivaretok de lokale forutsetningene slik de har vært og vil være. Det er også
sånn i dag at flere av studiestedene gjør mye av de samme aktivitetene som Velkomsten gjør
i Bodø, men at det ikke går under «merkevaren» Velkomsten.
Som et resultat av høringsrunden og et tidligere innspill fra rektor ble det satt ned en utvidet
arbeidsgruppe hvor kommunikasjonsenheten, opptakskontoret og internasjonalt kontor ved
Nord også var representert, arbeidsgruppen fikk i oppgave å utarbeide en helhetlig plan (se
vedlegg) for studiestart. Planen tar for seg tiltak fra studenten får tilbud om studieplass og til
undervisning starter opp. Det er viktig at planen gir mulighet for lokale tilpasninger, derfor er
det også sendt ut et ønske til alle førstesemesterutvalgene om å komme med innspill til
planen. Det er ønskelig å ha en overordnet plan for studiestart hvor man legger ved lokale
planer som vedlegg slik at man får samlet alt en plass. Dette gjør at man får en bedre
overordnet oversikt over lokale tiltak, bidrar til kompetanseoverføring mellom studiesteder
og man får en mer «felles» studiestart for hele Nord. LMU ble orientert om helhetlig plan for
studiestart (OS-9/21) på møtet 27.04.21, den ble også lagt fram for overordnet
førstesemesterutvalg på deres møte 25.05.21 for innspill.
Arbeidsgruppen har også jobbet med et mandat for «Velkomsten» for hele Nord (se
vedlegg), som var bakgrunnen for at man satt ned arbeidsgruppen til å begynne med.
Arbeidsgruppen ønsker at man lager en mer felles «merkevare» for mottaksordningen ved
studiestart, i dag har studiested Bodø tiltaket «Velkomsten» og de andre studiestedene har
flere av de samme tiltakene, men som går under «merkevaren» «Første semester». For å
skape en felles «merkevare» for hele Nord har arbeidsgruppen utarbeidet et mandat for
mottak av nye studenter, som de foreslår at går under navnet «Første semester». Tanken
bak endringen av navn på ordningen er at man får et mer strømlinjeformet Nord.
Oppgavene som er beskrevet i mandatet vil også være heldigitale og gjelde for hele Nord.
Det vil også være muligheter for lokale tiltak, men disse vil gå utenfor den felles ordningen
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som er beskrevet i mandatet og vil heller stå beskrevet i den helhetlige planen på det
enkelte studiested. Mandatet er sendt på høringsrunde hos førstesemesterutvalgene og
innspillene som kom fra høringsrunden er tatt med i utarbeidelsen av mandatet.
Vedlagt finner man forslag til helhetlig plan for studiestart og forslag til mandat for «Første
semester» - mottaksordning. Det er ønskelig at helhetlig plan for studiestart og mandatet er
vedtatt før sommeren slik at man kan starte videre arbeid fram mot studiestart. Derfor vil
LMU kunne komme med innspill i møtet, men det er ønskelig at man kan vedta helhetlig
plan og mandatet i møtet med forbehold om eventuelle innspill som kommer fra utvalget.
Vedlegg:
1: Forslag til helhetlig plan for studiestart
2: Forslag til mandat for mottaksordingen «Første semester»
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Forslag til mandat for «Første semester» – mottaksordning for nye
studenter
Formål
«Første semester» er et samarbeidsprosjekt mellom Nord universitet, Studentinord og SON.
Gjennom dette prosjektet legges det til rette for å tidlig opprette god kontakt med de som er
ny student, slik at man kan hjelpe de i oppstarten av sitt nye liv som student hos Nord.
Dette mandatet tar for seg mottak av nye studenter (norske og internasjonale), det vil si før og
når studenten ankommer studiested. Mandatet er et vedlegg til opprinnelig mandat for «Første
semester».
«Første semester» skal bidra til å gjøre overgangen til nye studenter så smidig som
mulig. Spesielt for nye studenter som er tilflyttet studiestedet, og kanskje ikke kjenner noen
eller har familie i nærheten, vil det være viktig med et mottak som oppleves trygg og
inkluderende. Nye studenter har erfaringsmessig stort behov for informasjon, og «Første
semester» skal være et naturlig sted å henvende seg til for å få den hjelpen man trenger.
Mottaksordningen til «Første semester» skal kunne bidra med å gi studentene oversikt over
elementære ting som bolig, fadderperioden, rådgivning, informasjon om universitetet, de ulike
fakultetene og ellers det som er nødvendig i en etableringsprosess. En god og trygt mottak
skal også være et bidrag for å rekruttere flere studenter til universitetet.
Oppgaver
Hovedoppgaven til mottaksordningen er å ønske nye studenter velkommen til
Nord universitet. Det er muligheter for lokale tilpasninger for mottak, men dette mandatet tar
for seg en felles mottaksordning for hele Nord. Dette for å øke følelsen av samhold, et
strømlinjeformet Nord og at man kan tilby de nye studentene likeverdig tilbud uavhengig av
studiested. Aktivitetene som er presentert i tabellen nedenfor baser seg på en heldigital
løsning, og vil foregå fra midten av juli til undervisning har startet. Det vil være
studentansatte (med bistand fra fadderordninger) som har ansvaret for å utføre disse
oppgavene.
Aktivitet
Tiltaksplan
Hvem
Chat
Chaten til Nord er åpen fra
Studentansatte
kl.09.00-20.00 mandag-søndag
f.o.m 19.07
Oppfølging:
Kommunikasjonsenheten
ved Nord og
studentorganisasjonene/
organisasjonskonsulent
Telefon
Bemannet fra 09.00-20.00
Studentansatte
mandag-søndag f.o.m 19.07 for
nye studenter som ønsker å
Oppfølging:
kontakte studentansatte pr. tlf.
Studentorganisasjonene/
organisasjonskonsulent
Ringe nye studenter

Alle nye studenter som takker
Studentansatte
«ja» til studieplass hos Nord skal Fadderansvarlige/fadderstyre
ringes opp av en av de
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studentansatte i
mottaksordningen eller en
representant fra fadderordningen. Oppfølging:
F.o.m 24/7.
Studentorganisasjonene/
organisasjonskonsulent
Alle nye studenter som tas opp
og takker «ja» til studieplass via
suppleringsopptaket skal ringes
opp av en av de studentansatte i
mottaksordningen.
Studentansatte deltar på
nettmøtet den 21.07

Nettside for studiestart på
Nord.no

Et tilbud som går ut til alle nye
studenter.
Felles møteplattform for nye
studenter, Studentinord og Nord
universitet.
-Nettsider med sanntid
-Mazemap
- Infoskjermen GO
-Opplegget for studiestart
- (Studentdemokratiet sine
nettsider)

Kommunikasjonsenheten
ved Nord

Kommunikasjonsenheten
ved Nord og Studentinord

Administrering av mottaksordningen
Administrering av mottaksordningen er et samarbeid mellom studentorganisasjonene SON,
SOB, SOH og SOT. Ordningen finansieres av tilskudd fra Studentinord og Nord universitet
som tildeles SON til fordeling til mottaksordninger på hvert studiested.
Ansatte:
• Det vil være studentansatte som er ansatt i mottaksordningen fra midten av juli og ut
august.
• Det vil være ansatte gjennom fadderordningen som vil bistå med å ringe opp studenter
som har takket «ja» til studieplass ved Nord, disse vil være ansatte en kortere periode
(ca. 2-3 dager).
SOB har en egen organisasjonskonsulent som kan gjøre de formelle aktivitetene som lønn,
kontrakt og rapportering, derfor vil studentene formelt sett være ansatt i SOB. Detaljer for
administreringen er vist i tabellen nedenfor.
Aktivitet
Tiltaksplan
Hvem
Lønn og timelister
Studentansatte i chat/telefon sender inn
Hilde Hardy
månedlige timelister til Hilde Hardy

Rekrutering

Studenter som er ansatt gjennom
Regional
fadderordningen og får sin lønn der vil sende studentleder
timelister til studentleder for sin region, som
så sender det videre til organisasjonskonsulent
i SOB.
Rekruteringen av studentansatte vil være et SON,SOB,SOH
samarbeidsprosjekt mellom
og SOT
studentorganisasjonene SON,SOB,SOH og
SOT.
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Opplæring

Rapportering
Organisering
Hvem
Studentansatt

Ansatt fra
fadderordning

Rekruteringen av ansatte gjennom
fadderordningen er det den lokal
studentorganisasjon som har ansvaret for.
Opplæring i Chat vil bli gitt av
kommunikasjonsenheten ved Nord.

SON,SOB,SOH
og SOT

Opplæring av telefonvakt og ringing av nye Studentinord
studenter vil være et samarbeidsprosjekt
mellom studentorganisasjonene, Nord og
Nord
Studentinord. Det vil også utarbeides en liste
over kontaktpersoner ved hvert enkelt
studiested som man kan henvende studentene
videre til, eller hvis man som studentansatt
ønsker å få svar på spørsmål.
Til Nord universitet og Studentinord
Hilde Hardy
Arbeidsoppgaver
• Nord chat
• Bemanning av mottakstelefon
• Ringe suppleringsopptak
• Bistår ansatte fra fadderordningen med å
ringe studenter fra ordinært opptak, hvis
det er kapasitet
• Ringer studenter som har takket «ja» til
studieplass hos Nord

Antall
Totalt 4 stk.
• 2 stk. fra Nordland
• 2 stk. fra Trøndelag
Vil jobbe på skift
dag/kveld
Totalt 6 stk.
• 1 fra Helgeland
• 2 fra Trøndelag
• 3 fra Bodø

Mottaksordning - kontaktpersoner og samarbeidspartnere:
Boligkontoret
Internasjonalt Kontor
Lokal koordinator (tilsvarende org.kons)
Studentrådsleder
Kommunikasjonsavdelingen
Opptakskontoret
Studentvert
Studentrådgiver

Skal
Skal
Skal
Skal
Skal
Skal
Skal
Skal

Mottaksordning - støttefunksjoner:
Studieveileder som har ansvar for førsteårsstudenter fra hvert fakultet
Fadderansvarlig/Fadderleder/Faddersjef
Studentorganisasjon (SOT, SOB, SOH)
Studentprest
Drift Nord universitet
IT Nord universitet

Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
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STUDIEBAROMETERET 2020 - RESULTATER
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Saksframstilling
Studiebarometeret er en nasjonal undersøkelse som gjennomføres på høsten hvert år.
Studenter på 2. året på bachelorstudier og på 2. året på masterstudier blir spurt en rekke
spørsmål om studiet de går på og om læringsmiljøet.
På mange av spørsmålene svarer studentene ut fra en Likert-skala som går fra 1 (lite fornøyd)
til 5 (veldig fornøyd). Flere delspørsmål slås sammen til indekser av hovedområder.
Studentene gir også en totalvurdering av studieprogrammet sitt ved å svare på spørsmålet
«jeg er alt i alt fornøyd med det studiet jeg går på». Svarresultater på studieprogrammer med
få svar offentliggjøres ikke.
Studieprogrammer slås sammen til en samlet institusjonsskår.
Studenter ved norske høyere utdanningsinstitusjoner er godt fornøyd med kvaliteten på
studieprogrammene de går på. Årets resultater samsvarer i stor grad med resultatene fra
tidligere år. Variasjonen i overordnet tilfredshet mellom utdanningstypene er små selv om
noen skiller seg ut. På studieprogramnivå er variasjonen større selv om de fleste
programmene ligger nær det nasjonale gjennomsnittet på 4,0 (på en skala fra 1 til 5, der 5 er
mest positiv).
Studieprogrammer slås sammen til en samlet institusjonsscore. Studiebarometeret 2020 viser
at studentenes totalvurdering («jeg er alt i alt fornøyd med det studiet jeg går på»)
opprettholder det gode resultatet fra 2019, 4,1 som er det beste resultatet Nord universitet
har oppnådd noen gang. Samtidig som at sektorsnittet for første gang er nede på 4,0.

Figur 1: Alt i alt fornøyd

Spørsmålene i undersøkelsen er gruppert i hovedområder, som hver består av flere
enkeltspørsmål innenfor et overordnet tema. Unntatt er Overordnet tilfredshet, som angir ett
spørsmål: «Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på».
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Figur 2: Oversikt hovedområder

Indeksoversikten ovenfor oppsummerer resultatene av undersøkelsens hovedområder.
Indikatorene er beregnet ved å legge sammen vurderingen av alle enkeltspørsmålene innenfor
hvert tema, og er gjennomsnittsverdier for studieprogrammet. Til høyre for figuren
sammenlignes resultatene med tall for fjoråret, samt resultatet nasjonalt. Grønt indikerer
positive avvik, mens rødt indikerer negative avvik.
Sammenlignet med det nasjonale snittet er resultatet i 2020 omtrent der man kan forvente,
ingen endringer i verken positiv eller negativ retning større enn 0,1.
Sammenlignet med Nord universitet for 2019 er det flere med negativ endring, deriblant faglig
og sosialt læringsmiljø som har gått ned med 0,2 siden 2019. Det er rimelig å knytte deler av
disse endringene til studiesituasjonen som har vært i den pågående koronapandemien.
Vi vil i denne fremstillingen konsentrere oss om det følgende:
• Faglig og sosialt læringsmiljø
• Medvirkning
• Utvalgte spørsmål knyttet til studenttilværelsen under Koronaepidemien
Nedenfor vises tabell og figur med en oversikt over indeks og enkeltspørsmål innenfor
hovedområdet Faglig og sosialt læringsmiljø. Søyle der tallbakgrunn er sort med hvit skrift
viser nasjonalt snitt.
Studentene er i varierende grad fornøyd med det faglig og sosiale læringsmiljøet, både for
indeksen og innenfor enkeltspørsmålene utmerker Fakultet for biovitenskap og akvakultur
(FBA) og Fakultet for lærerutdanning og kulturfag (FLU) seg med å ligge over både det
nasjonale snittet og snittet for Nord. Dette til forskjell mot 2019 der samtlige fakultet lå over
eller på nasjonalt snitt. I 2020 var svarprosenten betydelig lavere for noen studieprogram og
fakultet enn i 2019, det innebærer at hvis enkeltprogram har veldig lav score så vil effekten
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være større på fakultetssnittet enn tidligere. Dette sammen med koronapandemien er
hovedårsaken til det den negative utviklingen i faglig og sosialt læringsmiljø.

Figur 3: Faglig og sosialt læringsmiljø

Den underliggende tabellen viser program som ligger under eller lik verdien 2,9 for alle
spørsmål knyttet Faglig og sosialt læringsmiljø, fordelt på spørsmål og fakultet.

Fakultet for samfunnsvitenskap

2,3
2,8

MASAMF120H Master i
samfunnsvitenskap

GSY Bachelor i sykepleie

BAØKLED Bachelor i
økonomi og ledelse

BASYS Bachelor i sykepleie,
4-årig nett- og
samlingsbasert

BASYM Bachelor i
sykepleie

BASOA Bachelor i sosialt
arbeid

BAREGN Bachelor i
regnskap

Fakultet
Handelshøgskolen

BAPARAD Bachelor i
paramedisin

Spørsmålstekst
Hvor tilfreds er du med: Det faglige miljøet blant
studentene på studieprogrammet

BAINT Bachelor i
internasjonale relasjoner

Det er for hele nord 9 studieprogram som scorer under eller lik verdien 2,9 for ett eller flere
spørsmål innenfor kategorien faglig og sosialt læringsmiljø. Det er rimelig å anta at
koronasituasjonen har hatt påvirkning her, dette er også en nasjonal trend.

2,9
3,5

2,6

Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

3,9

3,5

3,1

2,7

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Hvor tilfreds er du med: Det sosiale miljøet blant
studentene på studieprogrammet

Handelshøgskolen
Fakultet for samfunnsvitenskap

2,4
2,8

3,0
3,8

2,4

Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

3,7

3,3

2,9

2,9

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Hvor tilfreds er du med: Miljøet mellom
studentene og de faglig ansatte på
studieprogrammet

Handelshøgskolen
Fakultet for samfunnsvitenskap

3,0
3,2

2,7
2,9

2,9

Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Tabell 1: Program med lave verdier

Samt en oversikt over program som ligger over eller lik 4,5.

2,9

3,1

2,7

3,0

TPSF Bachelor i
teaterproduksjon og
skuespillerfag

4,5 4,3

4,9

4,6

4,6 4,5

4,9

4,6

4,5 4,4

4,4

4,3

MAGLUL1-7
Grunnskolelærerutdanning
master 1-7 samlingsbasert

BADYR Bachelor i dyrepleie

MALOGO Master i logopedi

Fakultet for biovitenskap og akvakultur

MAMUS Master i musikk- og
ensembleledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap

BACPS Bachelor i nordområdeog nordiske studier

Fakultet
Handelshøgskolen

BABLUD Bachelor
barnehagelærerutdanning

Spørsmålstekst
Hvor tilfreds er du med: Det faglige miljøet blant
studentene på studieprogrammet

BAANIMAL Joint Bachelor
Degree in Animal Science
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4,5
4,5

4,5

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Hvor tilfreds er du med: Det sosiale miljøet blant
studentene på studieprogrammet

3,7

Handelshøgskolen
Fakultet for samfunnsvitenskap
Fakultet for biovitenskap og akvakultur

4,0
4,4

4,5

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

3,7

Hvor tilfreds er du med: Miljøet mellom studentene Handelshøgskolen
og de faglig ansatte på studieprogrammet
Fakultet for samfunnsvitenskap
Fakultet for biovitenskap og akvakultur

4,8
4,0

4,2

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

4,5

Tabell 2: Program med høye verdier

Når det gjelder Fysisk miljø og infrastruktur er spørsmål knyttet til dette hovedområdet
utelatt i 2020 for få plass til koronaspørsmål.
Studentene opplever i mindre grad å ha muligheter til medvirkning, dette er en gjenganger
fra alle år. Det gjelder spesielt hvordan studentenes innspill blir fulgt opp av institusjonen samt
muligheter til å gi innspill på innhold og opplegg i studieprogrammet. I år har dette
hovedområdet blitt redusert til ett spørsmål. Resultat er heller ikke 2020 veldig godt. Det kan
tenkes at noe av årsaken ikke bare handler om mangel på muligheter for medvirkning, men
også skyldes mangel på informasjon til studentene om hvordan innspill blir fulgt opp i
etterkant.

Figur 4: Medvirkning
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Her ligger Nord universitet på nasjonalt snitt, mens fakultetene fluktuerer over eller under.
Særlig positiv er det at FLU og FBA ligger 0,3 over nasjonalt snitt. FSH ligger lavest. Nedenfor
vises en tabell over studieprogram med høyeste og laveste verdi:
Spørsmålstekst
I hvilken grad opplever du følgende?
Studentene har mulighet for å gi
innspill på innhold og opplegg i
studieprogrammet

Studieprogram
BACPS Bachelor i nordområde- og nordiske studier
BAENG Bachelor i engelsk
MABIO Master i biovitenskap
321 Bachelor i husdyrfag - velferd og produksjon
BAFAR Bachelor i farmasi
BASYM Bachelor i sykepleie
BAØKLED Bachelor i økonomi og ledelse
BASY Bachelor i sykepleie
BASYS Bachelor i sykepleie, 4-årig nett- og samlingsbasert
MBATR MBA

Verdier
4,3
4,3
4,0
3,9
3,9
2,6
2,6
2,5
2,3
2,1

Tabell 3: Medvirkning programfordelt

Studentene ble spurt hvordan de opplevde det faglige utbyttet av undervisningen etter
12.mars og resten av vårsemesteret, sammenlignet med vanlig undervisning før 12.mars.

Figur 5: Undervisning etter 12 mars

Den store majoriteten av respondentene mener at det faglige utbyttet av undervisningen har
blitt dårligere. Slår man sammen kategoriene «Mye dårligere» og «Dårligere», gjelder det 62
prosent av studentene. Ytterst få mener at det faglige utbyttet har blitt bedre: til sammen 7
prosent svarer «Bedre» og «Mye bedre». Dette resultatet er noe bedre enn nasjonalt snitt.
Nedstengningen 12. mars 2020 medførte at undervisningen brått måtte foregå digitalt for alle
studentene.

Figur 6: Undervisningen etter 12 mars -påstander

I undersøkelsen ble studentene spurt om hvor enige de var i ulike utsagn som omhandlet den
digitale undervisningen etter 12. mars.
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Studenter ved Nord universitet skiller seg ikke nevneverdig ut sammenlignet med studenter
nasjonalt. Sammenlignet med de faste spørsmålene i Studiebarometeret (altså ikke de
koronaspesifikke) er det imidlertid relativt store andeler som svarer i den negative enden av
skalaen på disse spørsmålene. Selv om omtrent halvparten virket tilfreds med den nettbaserte
undervisningen, var det en ikke ubetydelig andel som ikke var tilfreds.

Figur 7: Psykososiale forhold etter 12 mars

Resultatene peker mot at et flertall av studentene opplevde seg mer ensomme og savnet det
sosiale studiemiljøet, samtidig med at studiemotivasjonen ble lavere og de opplevde det som
vanskeligere å strukturere studiehverdagen. Her er det store forskjeller mellom og Nord
universitet og nasjonalt snitt. Da særlig spørsmålene «Jeg følte meg mer ensom» og «Min
studiemotivasjon ble lavere». Spørsmålene er utformet som utsagn, slik at innenfor disse
spørsmålene er lav snittverdi positiv. Nords studenter opplever altså mindre grad av
ensomhet, og lav studiemotivasjon sammenlignet med sektoren samlet.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Studentombudet tiltrådte i sin stilling 1. oktober 2018. Studentombudet jobber ut fra
mandat vedtatt av universitetsstyret 8. mars 2018, senere endret 30. januar 2020. I henhold
til mandatet skal studentombudet rapportere om sin virksomhet til rektor ved at det
utarbeides årsrapporter. Disse legges fram for styret som en orienteringssak.
Studentombudets årsrapport ble lagt frem for styret 11. mars 2021, og legger nå frem som
en orienteringssak for Læringsmiljøutvalget.
Årsrapport 2020
Rapporten gir en oversikt over studentombudets virksomhet i perioden 1. januar 2020 til 31.
desember 2020. Årsrapporten inneholder statistikk for henvendelser gjennom året, også
sammenlignet med tall for 2019. Studentombudet mottok 140 henvendelser i 2020. Av disse
er 19 henvendelser vurdert å falle utenfor ordningen.
Det var i 2020 en nedgang i antall henvendelser fra 2019 hvor antall henvendelser var 155,
hvorav 12 var utenfor ordningen. Nedgangen skyldes trolig at studentombudet på grunn av
pandemien ikke var like synlig og tilgjengelig på de ulike studiestedene i 2020 som året før.
Årsrapporten gir en oversikt over studentombudets virksomhet i rapportperioden basert på
de henvendelser studentombudet har fått.

Vedlegg:
Studentombudets årsrapport 2020
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Forord
Universitetsstyret ved Nord universitet vedtok 8. mars 2018 å opprette ordningen med
studentombud. Hanne Seljesæter tiltrådte stillingen som det første studentombudet ved Nord
universitet 1. oktober 2018, og har dermed vært operativ i drøyt to år.
Studentombudet rapporterer årlig om studentombudets virksomhet. Formålet med rapporten er å gi
et bilde av virksomheten i året som har gått. I rapporten presenteres statistikk for 2020, også
sammenlignet med tall for 2019.
Året 2020 har vært et spesielt år også for studentombudet. Arbeidet med å få profilert ordningen har
vært utfordrende og dette gjenspeiles også i færre henvendelser i 2020 enn i 2019. Det har også vært
krevende som studentombud å skulle gi god veiledning til studentene når rammeverket var i stadig
endring.
For at studentombudet skal være et godt tilbud for studentene, er det viktig å gi fortløpende
informasjon for å øke studentenes kunnskap om ordningen, i tillegg til å bedre tilgjengeligheten til
studentombudet uavhengig av studium og studiested.
Rapporten legges fram for rektor og som orienteringssak for styret, i samsvar med mandatet for
studentombudets arbeid.

God lesning!

Bodø, 22. februar 2021
Hanne Seljesæter
Studentombud ved Nord universitet
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Om studentombudet
Fra 1. august 2019 ble ordningen med studentombud lovfestet. Det innebærer at alle studenter ved
Nord universitet har rett til tilgang til et studentombud.
Studentombudet er et gratis juridisk lavterskeltilbud for studenter ved Nord universitet som har
spørsmål om sine rettigheter som student. Studentombudets oppgave er å bidra til at studentenes
rettssikkerhet styrkes.
Studentombudet er uavhengig av universitetets organisasjon og skal påse at saker som omhandler
studenter får en forsvarlig og korrekt behandling, at ulike problemer blir løst på lavest mulig nivå og
at studentenes rettigheter blir ivaretatt.
Studentombudet har ikke myndighet til å avgjøre saker, men skal være en upartisk bistandsperson
som kan gi studentene råd og veiledning om deres rettigheter og plikter i studiesituasjonen, hjelpe
studentene med å finne løsninger på problemer som kan oppstå og skissere ulike alternativ i en sak.
Studentombudet er organisatorisk plassert i avdeling for HR og økonomi, men har en uavhengig
stilling i forhold til Nord universitets organisasjon og er heller ikke partsrepresentant for
enkeltstudenter overfor universitetet.
Studentombudet skal aktivt informere om sin funksjon til studentene ved Nord universitet, og gi
nødvendig opplæring til studenttillitsvalgte om studentenes rettigheter og plikter.
Studentombudet ved Nord universitet har i sitt arbeid lagt til grunn følgende verdier; uavhengig,
konfidensiell, nøytral og uformell. Verdigrunnlaget vil ha betydning for hvordan man utøver rollen,
blant annet i møter med studentene og organisasjonen for øvrig.

Om rapporten
Dette er tredje rapporten fra studentombudet. I studentombudets mandat var det opprinnelig
fastsatt at ombudet skulle rapportere om sin virksomhet til rektor gjennom halvårsrapporter.
Mandatet ble endret 30. januar 2020 på dette punktet og det skal nå legges fram årlige rapporter.
Rapportene legges fram for rektor og som orienteringssak for styret.
I styremøte 11. september 2019 la studentombudet fram halvårsrapport for perioden 1. oktober
2018 til 31. juni 2019. I styremøte 30. januar 2020 ble årsrapport for perioden 1. januar 2019 til 31.
desember 2019 presentert.
Rapporten er skrevet etter modell fra de andre studentombudene i Norge. Det er ikke utarbeidet
noen fastlagt mal for rapportene til studentombudene, og de vil dermed i noe varierende grad være
egnet for sammenligning.
Rapporten gir en oversikt over studentombudets virksomhet, og er basert på de henvendelser
studentombudet har fått. Rapporten er ikke egnet til å gi et fullstendig bilde av Nord universitet sin
saksbehandling og praksis som sådan, men kan kun si noe om ombudets erfaringer og funn i dette
utvalget av saker.
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Henvendelser
Studentombudet har mottatt 140 henvendelser i 2020. Henvendelser som gjelder informasjon om
studentombudsordningen er da holdt utenfor. Det samme gjelder spørsmål som er kommet i
forbindelse med møter, stands og andre arrangement. Av de 140 registrerte henvendelsene er 19
henvendelser vurdert å falle utenfor ordningen ut fra ombudets mandat. I 2019 mottok
studentombudet 155 henvendelser og 12 av disse ble vurdert å falle utenfor ordningen.

Oppfølgning av henvendelsene
Studentombudet registrerer alle henvendelser som mottas. Henvendelsene kommer på e-post, SMS,
telefon, drop-in på kontoret og via melding på Facebook. Det varierer hvordan henvendelsene følges
opp, hvor mye studentombudet involveres, og hvor mye tid det tar å følge opp henvendelsene.
Noen henvendelser besvares raskt med en kort e-post. Andre saker krever mye oppfølgning over lang
tid. Det er studenten selv som avgjør i hvilken grad studentombudet skal involveres i en sak.
I noen tilfeller har studentombudet deltatt sammen med studenten i møter med fakultetet. Dette
har dreid seg om krevende saker hvor studenten ønsket å ha med studentombudet som en
uavhengig støtteperson. Tilbakemeldingene fra studentene etter slike møter har vært at det var til
god hjelp at studentombudet var med i møtet. Også ansatte har opplevd det som positivt at
studentombudet har deltatt i møter sammen med studenten.
Flere studenter har også tatt kontakt i forbindelse med klager og har ønsket veiledning knyttet til
skriving av klager. Studentombudet bistår med veiledning og – om studenter ønsker det –
gjennomlesning av klagen. Studentombudet skriver imidlertid ikke klager på vegne av studenter.
Mange studenter ønsker en uavhengig person å diskutere saken sin med, uten at de ønsker at saken
skal bli tatt videre.
Studentombudet har mottatt 3 henvendelser fra ph.d-kandidater. Studentombudet behandler slike
henvendelser i den grad det gjelder forholdet som student og ikke forholdet som ansatt.

Antall henvendelse fordelt pr fakultet
Mange studenter oppgir ikke hvilket fakultet de tilhører når de tar kontakt. Studentombudet ber
heller ikke om å få opplyst fakultetstilhørighet med mindre det er nødvendig for saken.
Fakultetstilhørigheten var i 2020 ukjent i et stort antall henvendelser. Dette innebærer at det ikke er
mulig å fastslå den faktiske fordelingen av henvendelser fra de ulike fakultetene. Studentombudet
skal være et lavterskeltilbud og det bør derfor ikke være et krav om å oppgi fakultetstilhørighet når
studentene tar kontakt.
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Antall henvendelser fordelt per fakultet
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Fakultetene:
FBA: Fakultet for biovitenskap og akvakultur
FLU: Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag
FSV: Fakultet for samfunnsvitenskap
FSH: Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
HHN: Handelshøgskolen

Antall henvendelser pr måned
Det er tidspunktet for henvendelsen som registreres, ikke når saken er avsluttet. Antall henvendelser
har økt etter hvert som ordningen har blitt bedre kjent, men dette endret seg etter lock-down i mars
2020. I midten av mars kom noen henvendelser knyttet til koronasituasjonen, deretter avtok antall
henvendelser betydelig slik tabellen viser.
Det vil være variasjoner i antall henvendelser gjennom året med en naturlig nedgang i
sommermåneden. I 2019 var det et stort antall henvendelser i begynnelsen av studieåret i august. Da
var studentombudet til stede på mange infomøter m.m. og besøkte de ulike studiestedene og fikk
informert om tilbudet. Dette var ikke mulig i 202 på grunn av pandemien. I 2020 var antall
henvendelser høyest i september. Det ble da lagt ut info om studentombudet på Nord sin Facebookside, noe som medførte mange henvendelser de 2-3 påfølgende ukene. Tilsvarende kom det et stort
antall henvendelser i oktober som følge av at Studentorganisasjonen i Bodø, SOB, la ut info på sin
Facebook-side og på Instagram.
Det varierer hvor mye tid som medgår til oppfølgning av hver henvendelse. Noen besvares raskt med
en kort e-post mens andre saker krever oppfølgning over lang tid. Antall henvendelser per måned gir
derfor ikke noe godt bilde av arbeidsmengden per måned.
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Antall mottatte henvendelser per måned
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Antall henvendelser fordelt per sakskategori
Henvendelsene er sortert etter ulike sakskategorier etter hva som synes å være hovedinnholdet i
henvendelsen. Hva som omfattes av de ulike kategoriene framgår av vedlegg 2. Her må bemerkes at
henvendelsene ofte passer inn i flere av kategoriene, men hovedårsaken vil normalt være avgjørende
for hvilken kategori henvendelsen plasseres i.

Antall henvendelser per kategori
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Av 140 henvendelser er 19 vurdert å falle utenfor ordningen da de omfatter spørsmål knyttet til
f.eks. bolig eller arbeidsforhold. Av de øvrige henvendelser er det flere som er blitt videresendt til
andre personer eller enheter ved universitetet men de er likevel tatt med i statistikken fordi det har
7

11/21 Studentombudets årsrapport 2020 - 19/02471-6 Studentombudets årsrapport 2020 : Studentombudets årsrapport 2020

medført arbeid for studentombudet å hjelpe studentene videre. Flere studenter synes det er
vanskelig å vite hvor de skal henvende seg og tar kontakt med studentombudet uten at de
nødvendigvis de har en sak hvor de har behov for bistand fra studentombudet.
Kategorien studierelatert utgjør en stor andel av henvendelsene. Det er også svært stor variasjon i
denne kategorien. Henvendelsene omfatter blant annet undervisning, pensum, studieplaner,
emnebeskrivelser og endringer i studietilbudet.
En del henvendelser i 2020 har vært relatert til korona. Studentombudet har likevel ikke skilt disse ut
som en egen kategori, men henvendelsene inngår i kategoriene som fremgår av tabellen ovenfor.
Koronarelaterte henvendelser knytter seg først og fremst til praksis, eksamen og undervisning. Det
har imidlertid ikke vært så mange koronarelaterte henvendelser som en kanskje kunne forvente.

Profileringen av ordningen
Det følger av studentombudets mandat at ombudet aktivt skal informere studentene om sin
funksjon, og dette utgjorde en stor del av studentombudets arbeid det første året hvor det var viktig
å nå ut i organisasjonen med informasjon om tilbudet og gjøre dette kjent både overfor studenter og
ansatte. Arbeidet med å informere om tilbudet er en kontinuerlig prosess der ulike
informasjonskanaler benyttes.
Det er generelt en utfordring å nå ut med informasjon til studenter på alle studiestedene og være
tilgjengelig for alle uavhengig av studium og studiested. Dette har vært ekstra krevende i 2020 da det
ikke har vært mulig å reise ut til studiestedene, stå på stands osv. Ved oppstart av studieåret i august
deltok studentombudet på noen infomøter for nye studenter i Bodø. I tillegg ble det lagt ut infovideo
på canvas til alle studentene. Tidlig på høsten ble det lagt ut info om studentombudet på Nord sin
Facebook-side. Dette førte til en betydelig økning i antall henvendelse i en periode på 2-3 uker.
Senere på høsten la Studentorganisasjonen i Bodø, SOB, ut info om studentombudsordningen på
Facebook og Instagram, noe som igjen førte til en økning i henvendelser for en kort periode.
Den markante økningen i antall henvendelser når det ble publisert info om ombudsordningen kan
tolkes som at det er et klart behov for tilbudet men at mange studenter ikke kjenner til ordningen.

Nettverk, samarbeid og utvikling
Møter med studenter og ansatte
Siden oppstarten i stillingen har møter med studenter og ansatte har vært viktig for å avklare roller
og forventninger, samt å informere om ordningen. I 2020 har studentombudet i liten grad deltatt i
møter bortsett fra møter i de utvalgene hvor studentombudet har observatørstatus;
Læringsmiljøutvalget, Utdanningsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget. I tillegg til disse utvalgene deltar
studentombudet på møter i førstesemesterutvalget i Bodø og har høsten 2020 deltatt på møter i
smittevernforum. Å være til stede i råd og utvalg er nyttig for å få informasjon om aktuelle saker
universitetet jobber med og hvilke utfordringer studentene møter i studiehverdagen.
I oktober 2020 deltok studentombudet på Utdanningsseminaret som ble holdt i Saltstraumen i regi
av studieavdelingen.
Det ligger til studentombudets mandat å gi opplæring til studenttillitsvalgte. Høsten 2020 deltok
Studentombudet på digitalt kurs for studenttillitsvalgte i samarbeid med studieavdelingen,
Studentinord og Studentorganisasjonen Nord.
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Nettverksbygging eksternt
Studentombudet inngår ikke i et fagmiljø og fagfellesskap ved universitetet og det er derfor nyttig og
nødvendig å være å være en del av et nettverk for studentombud, for erfaringsutveksling og
kompetansebygging. Dette er også svært verdifullt for utviklingen av ordningen med studentombud
ved Nord universitet.
Studentombudet er med i nasjonalt og skandinavisk nettverk for studentombud. Samlingene i disse
nettverkene ble avlyst i 2020 pga pandemien. Studentombudet har likevel gjennom året hatt kontakt
med andre ombudskolleger for å drøfte problemstillinger og rolleforståelse.

Utvalgte tema
I de to foregående rapportene ble noen utvalgte tema omtalt. Det har også i 2020 vært en del av de
samme temaene som har gått igjen i henvendelsene. Med bakgrunn i henvendelsene i 2020 kan
noen tema særlig trekkes fram.

Veiledning
Flere studenter har kontaktet studentombudet og uttrykker misnøye med veiledningen de har fått i
forbindelse med arbeidet med bachelor- eller masteroppgave, eller at de har opplevd relasjonen til
veileder som vanskelig. Noen opplever at karakteren de får – og begrunnelsen for denne – ikke
samsvarer med de rådene de har fått fra veileder underveis og opplever derfor sensuren som
urettferdig og at de ikke har fått den veiledningen de mener å ha krav på. Noen studenter ønsker
også å bytte veileder fordi de opplever dårlig kommunikasjon med veileder. Flere studenter har tatt
opp spørsmålet om hva de har rett til og kan forvente med hensyn til omfang og kvalitet på
veiledningen.
Så vidt studentombudet kjenner til er det ikke retningslinjer ved Nord universitet knyttet til
veiledning og relasjonen veileder – student som sier noe om veiledningens innhold og kvalitet.
Studentombudet anbefaler Nord vurdere om det bør utarbeides retningslinjer for veiledning.

Psykososialt læringsmiljø
Noen ansatte har tatt kontakt med studentombudet for å få råd om hvordan man følger opp saker
hvor det er konflikt mellom studenter, eller at en student opplever det vanskelig å finne seg til rette i
en gruppe eller opplever å bli mobbet eller utestengt fra miljøet i klassen. Det kan stilles spørsmål i
hvilken grad det er universitetets ansvar å ta tak i dette og det forventes vel at studenter selv – eller
ved de studenttillitsvalgte - tar tak i og ordner opp i slike situasjoner. På den annen side har
universitetet ansvar for å legge til rette for et godt læringsmiljø. Dette følger av universitets- og
høyskoleloven § 4-3.
De ansatte som har tatt kontakt har etterspurt rutiner eller retningslinjer for å oppfølgning av slike
saker der de som ansatt opplever å ha lite å tilby. I tilfeller hvor det er snakk om en student som
utviser dårlig atferd overfor medstudenter har en mulighet for å se slik atferd i sammenheng med
skikkethetsvurderingen, men reglene for skikkethetsvurdering er ikke egnet overfor studenten som
føler seg utstøtt eller utfrosset i klassen eller generelt til å sikre et godt læringsmiljø i klassen.
Studentombudet anbefaler universitetet vurdere om det bør utarbeides retningslinjer for håndtering
av saker knyttet til studentenes psykososiale læringsmiljø.
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Korona
Man skulle kanskje tro at antall henvendelser til studentombudet ville øke som følge av pandemien,
og at mange henvendelser ville være relatert til pandemien, men dette var ikke tilfelle i 2020.
Studentombudet kjenner til at ombudskolleger ved andre utdanningsinstitusjoner gjorde de samme
erfaringene.
Som det fremgår av tabellen ovenfor var det færre henvendelser til studentombudet våren og
forsommeren 2020 enn det var i tilsvarende periode i 2019. Det kan være flere årsaker til nedgangen
i antall saker i denne perioden. En forklaring kan være at Nord brukte mye ressurser på informasjon,
tilrettelegging og oppfølgning av studentene i denne vanskelige situasjonen, og at studentene
opplevde at de fikk nødvendig hjelp og oppfølgning fra fakulteter og enheter ved Nord.
En annen forklaring på nedgangen i antall henvendelser kan være at det fra mars og resten av året
var mindre kontakt mellom studentene og dermed mindre informasjonsutveksling mellom
studentene. Mange studenter som tar kontakt med studentombudet gjør dette på bakgrunn av at de
har snakket med andre studenter, om ulike problemstillinger, om rettigheter, m.m.
Det kan vel også tenkes at noen studenter hadde nok med å «overleve» som student i den vanskelige
tiden og at man ikke maktet å ta tak i problemstillinger og utfordringer som man ellers kanskje ville
tatt opp med enheter på universitetet eller med studentombudet.

Tillitsvalgtordningen
Tillitsvalgtordningen var også tema i studentombudets tidligere rapporter. De tillitsvalgte spiller en
viktig rolle i kontakten mellom studentene og universitetet og studentombudet har tidligere påpekt
betydningen av god opplæring av studenttillitsvalgte slik at de skal bli best mulig i stand til å utøve
rolle på en god måte. Det er derfor svært positivt at man nå har kommet i gang med opplæring av
studenttillitsvalgte. Kurset som ble gjennomført 2. oktober 2020 var et samarbeid mellom
studiedirektøren, studentombudet, Studentinord og Studentorganisasjonen Nord. Til tross for at det
ikke var mulig å ha et fysisk kurs ble det en presentasjon av ulike tema som er aktuelle for de
tillitsvalgte. Å delta i tillitsvalgtopplæring er også en god anledning for studentombudet til å
presentere og informere om studentombudet og om ombudets rolle og funksjon.

Oppsummering og veien videre
Det har vært et spesielt år, hvor det har vært særlig utfordrende å nå ut til studentene med
informasjon om studentombudsordningen og å være tilgjengelig for alle studentene. Studentene har
en lovfestet rett til tilgang på et studentombud. For at studentene skal kunne benytte seg av denne
retten forutsetter det at de kjenner til ordningen med studentombud og at studentombudet er
tilgjengelig for studentene. Det viktigste arbeidet for studentombudet i 2021 vil være å gjøre
ordningen bedre kjent i organisasjonen og for øvrig utvikle tjenesten videre slik at det blir et best
mulig tilbud for våre studenter.
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Vedlegg
Mandat
Vedtatt av universitetsstyret 8. mars 2018, endret 30. januar 2020 til å skulle rapportere årlig.
Studentombudets oppgave er å ivareta rettssikkerheten til studentene ved Nord universitet.
Studentombudet skal være en uavhengig bistandsperson som har som oppgave å gi studentene råd
og hjelp i saker der studentene har tatt opp eller ønsker/vurderer å ta opp forhold knyttet til sin
studiesituasjon. Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling, og at
studentenes rettigheter blir ivaretatt.
Studentombudet skal aktivt informere om sin funksjon til studentene ved Nord universitet, og gi
nødvendig opplæring til studenttillitsvalgte om studentenes rettigheter og plikter.
Studentombudet er organisatorisk plassert i avdeling for HR og økonomi, men har en uavhengig
stilling i forhold til Nord universitets organisasjon. Studentombudet har ikke instruksjonsmyndighet
overfor enhetene ved Nord universitet.
Studentombudet skal bidra til at saker kan løses nærmest der de oppstår; dvs. på lavest mulig nivå i
organisasjonen. Ombudet har selv ikke myndighet til å avgjøre saker, og er heller ikke klage- eller
ankeinstans for saker som er behandlet og avgjort av andre enheter eller beslutningsorganer ved
universitetet.
Studentombudet skal årlig rapportere om sin virksomhet til rektor ved at det utarbeides
årsrapporter. Disse skal legges fram for Universitetsstyret som orienteringssak. Rektor orienteres
fortløpende om spesielt alvorlige saker, eller saker som er av prinsipiell betydning. Studentombudet
kan på eget initiativ også fremme slike saker direkte for universitetsstyret.
Studentombudet skal selv avgjøre om hun /han vil bistå en student i en sak eller ikke. Det skal alltid
gis en begrunnelse når ombudet avslår å bistå i en sak, og avslaget kan ikke overklages. Dersom
studentombudet ikke selv kan bistå i en sak, skal ombudet henvise studenten videre til rette instans.
Studentombudet har bare innsyn i den enkelte saks dokumenter i den grad studenten det gjelder,
har gitt samtykke til innsyn. Studentombudet har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 om alle
forhold hun/ han blir kjent med gjennom sitt virke. Verken studenter eller noe organ ved
universitetet har innsynsrett i studentombudets saker.
Både studenter og ansatte skal kunne varsle studentombudet om kritikkverdige forhold knyttet til
studiesituasjonen ved Nord universitet. Det skal kunne varsles konfidensielt dersom det bes om det.
Det er kun universitetsstyret som kan treffe beslutninger om eventuell innskrenkning eller
nedleggelse av studentombudets mandat.
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Kategoribeskrivelser
Henvendelsene er sortert etter ulike saksområder etter hva som synes å være hovedinnholdet i
henvendelsen. Beskrivelsen av hver kategori er ikke uttømmende.
Eksamen
Kategorien omfatter alle former for eksamen, og omfatter situasjoner eller spørsmål knyttet til blant
annet:
• Formelle feil på eksamen, klage
• Eksamenskarakter, klage
• Begrunnelse for eksamenskarakter
• Andre forhold som angår eksamen
Praksis
Kategorien omfatter obligatoriske praksisperioder, og omfatter blant annet:
• Formelle feil under praksisperioden
• Klage på forhold som har oppstått på praksisstedet
• Rettigheter og plikter i praksisperioden
• Andre forhold som er relatert til praksisperioden
Studierelatert
Kategorien omfatter spørsmål eller situasjoner knyttet til blant annet:
• Pensum
• Obligatoriske aktivitet
• Undervisning
• Endring av studietilbud
• Studie- og emneplaner
• Kvalitet og evaluering
• Andre forhold som er relatert til studiet, unntatt eksamen/praksis
Dispensasjon/tilrettelegging
Kategorien omfatter spørsmål og situasjoner knyttet til blant annet:
• Forsinkelsesregler
• Antall eksamensforsøk
• Utsatt tid for innlevering
• Dispensasjon for obligatorisk oppmøte/innlevering
• Tilrettelegging grunnet funksjonsnedsettelse, graviditet, fødsel, amming
• Andre forhold som handler om tilrettelegging og dispensasjoner
Administrativt
Kategorien omfatter spørsmål eller situasjoner som oppstår i forbindelse med:
• Saksbehandlingstid
• Begrunnelse for vedtak som ikke gjelder for vurdering av faglige prestasjoner
• Klage på vedtak som ikke gjelder vurdering av faglige prestasjoner
• Veiledningsplikt etter forvaltningsloven
• Informasjon og kunngjøringer
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•

•

Andre saksbehandlingsregler etter forvaltningsloven, for eksempel informasjon om
begrunnelse, klagerett, klagefrist og fremgangsmåten for klage, partsrettigheter og
innsynsrett
Annet som gjelder Nord universitet sin saksbehandling som forvaltningsorgan

Læringsmiljø
Kategorien omfatter spørsmål eller situasjoner som oppstår i forbindelse med:
• Fysisk læringsmiljø
• Psykososialt læringsmiljø, ansattes opptreden, medstudents opptreden, konflikt
• Organisatorisk læringsmiljø, studentorgan, studentrepresentanter
• Andre forhold relatert til helse, miljø og sikkerhet
Opptak
Kategorien omfatter spørsmål eller situasjoner som oppstår i forbindelse med:
• Opptak til studieprogram eller enkeltemner ved Nord universitet
• Masteropptak
• Andre forhold som knytter seg til opptak
Utveksling
Kategorien omfatter spørsmål eller situasjoner som oppstår i forbindelse med:
• Adgang til utveksling
• Avtaler som blir inngått i forbindelse med utveksling
• Andre forhold som ikke er regulert
Disiplinærsaker/skikkethet
Kategorien omfatter spørsmål eller situasjoner som oppstår i forbindelse med:
• Mistanke om fusk/vitenskapelig uredelighet
• Skikkethetsvurdering
• Andre saker som gjelder bortvisning/utestengning
Personvern
Kategorien omfatter spørsmål eller situasjoner som oppstår i forbindelse med:
• Oppbevaring og behandling av personopplysninger
Annet
Kategorien omfatter spørsmål eller situasjoner som oppstår i forbindelse med saker som ikke passer
inn i kategoriene over, men som er relatert til studiesituasjonen.
Utenfor ordningen
Kategorien omfatter saker som faller utenfor studentombudets mandat og oppgaver. Dette gjelder
for eksempel:
• Studenter ved andre utdanningsinstitusjoner
• Spørsmål eller situasjoner knyttet til Studentsamskipnaden, Lånekassen eller NAV
• Henvendelser som ikke er relatert til studiesituasjonen
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Saksframstilling
Bakgrunn
Læringsmiljøutvalget har utarbeidet en handlingsplan for 2020-2022. Ved dette
saksfremlegget forsøker man å orientere Læringsmiljøutvalget om status på handlingsplanen
når det kommer til fysisk læringsmiljø og tilrettelagt læringsmiljø.
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.
Under er utklipp fra LMUs handlingsplan om fysisk læringsmiljø:

Som visst i tabellen arbeides det kontinuerlig med saker knyttet til det fysiske læringsmiljøet,
og det er dermed ikke noe som er satt opp eksempelvis for vår 2021. Saksbehandlerne ønsker
spesielt å trekke frem følgende:
Ved utvalgsmøte i desember (14.12.20), orienteringssak 9/20 - Status på
Læringsmiljøutvalgets adressering av handlingsplan, ble det bekreftet av IT at det fantes
infoskjermer på alle studiestedene ved Nord. Hvorvidt disse var hensiktsmessig plassert,
hvordan de ble brukt og administrert var derimot usikkert. Kommunikasjonssjef ønsket også
en diskusjon på hvorvidt det var riktig at kommunikasjonsenheten skulle ha det overordnede
ansvaret for skjermene. Med bakgrunn i dette, ble det i februar-møtet (18.02.21) lagt fram
en egen sak om infoskjermene, vedtakssak 6/21 - Info-skjermer - plassering, bruk og
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administrering av skjermene. Etter en diskusjon ble følgende vedtak vedtatt:
LMU ber kommunikasjonsenheten ved Nord se nærmere på helhetlig
kommunikasjonsstrategi/plan – inkludert bruk av info-skjermer – og hvordan man mest
hensiktsmessig skal håndtere kommunikasjon på de ulike områdene, samt hvordan nå ut til
ansatte og studenter. Studentinord sin kommunikasjonsenhet kan med fordel kobles på.
Kommunikasjonsenheten har blitt bedt om å se nærmere på dette, men vi har per dags dato
ikke noe status på det.
På de største studiestedene og de fleste byggene finner man permanent og sentral overvåking
og styring av inneklima (måleapparatur). På mindre studiesteder og eldre bygg vil det noen
ganger være nødvendig med fysiske målinger via mobile apparatur. Dette håndteres via
eiendomsdrift og innhentes via henvendelser til eiendomsdrift.«lokal»@nord. Avhengig av
lokale forhold, har man noen steder egne apparaturer, mens andre ganger brukes
Statsbygg/annen lokal utleiers apparatur.
Hva gjelder universelt utformede studentboliger på alle studiesteder, opplever Studentinord
at man har vesentlig flere universelt utformede boliger enn det som etterspørres. I stor grad
er dette for tiden mer et gode for noen studenter som er heldige å få en større bopel. Likevel
har Studentinord fokus på universell utforming hver gang nye bygg planlegges, og det jobbes
for å tilfredsstille kravet om 20 prosent universelt utformede boliger i alle nybygg. Under er
en oversikt over universelt utformede boenheter ved alle studiesteder:
Studiested
Bodø
Mo i Rana
Levanger

Husbyfaret
Steinkjer

Namsos
Nesna

Antall universelt utformede boliger
136 universelt utformede boliger
12 universell 1-roms
41 stk, herav;
3 hybler med eget bad
10 hybler med delt bad
27 1-romsleiligheter
1 2-romsleiligheter
1 hybel
2 dubletthybler, eventuelt 2-romsleilighet på Guldbergauner. Her er
utfordringen av badene har for smale døråpninger/for liten radius inne for
å kunne snu en rullestol
0 universelt utformede boliger
4 universelt utformede boliger
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Tilrettelagt læringsmiljø
Tilrettelagt læringsmiljø omhandler de tilfeller hvor universell utforming ikke løser behov som
studenter med funksjonsnedsettelse, eller andre særskilte behov har. Derfor er det nødvendig
med tilrettelagt læringsmiljø for noen av studentene.
Under er utklipp fra LMUs handlingsplan, med en oversikt over hva som skal/skulle gjøres når
det gjelder tilrettelagt læringsmiljø:

12/21 LMUs adressering av handlingsplan - fysisk og tilrettelagt læringsmiljø - 15/02692-255 LMUs adressering av handlingsplan - fysisk og tilrettelagt læringsmiljø : LMUs adressering av handlingsplan - fysisk og tilrettelagt læringsmiljø

LMUs delmål på tilrettelagt læringsmiljø er at studentene skal oppleve tilfredsstillende
tilrettelegging uavhengig av studiested og fakultet. Som man ser i tabellen er det flere tiltak
som skal/skulle arbeides med i 2020 og 2021 for å følge LMUs handlingsplan.
Saksbehandlernes kommentarer til utvalgte tiltak i handlingsplan om tilrettelagt
læringsmiljø:
Det skal opprettes en helhetlig og oppdatert oversikt på nord.no med innhold og veiledere til
studenter, fagansatte og administrasjon. Dette eksisterer til en viss grad på nord.no, men
mangler en god del for å kunne si at man har gjennomført tiltaket i LMUs handlingsplan.
Kommunikasjonsenheten er i prosess med å utvikle ny nettside, her vil det være viktig at
LMU følger opp tiltaket i handlingsplanen med kommunikasjonsenheten slik at en eventuell
ny nettside vil ha en helhetlig og oppdatert oversikt på nord.no.
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Nord universitet skal implementerer sentrale føringer innen tilretteleggingsområdet, her
trekkes spesielt implementering av ny UH-lov og eventuelle konsekvenser den nye loven kan
ha for tilrettelegging. Den nye UH-loven (NOU 2020:3 «Ny lov om høyere utdanning») er ikke
vedtatt enda, så arbeidet med å implementere sentrale føringer innenfor tilrettelegging må
ventes med til ny lov er vedtatt.
Mentorordning med utdanningsstøtte fra NAV var et prosjekt som ble påbegynt før
koronapandemien og ble som følge av dette satt på vent. Det jobbes nå med et annet
prosjekt på mentorordning for førsteårsstudenter på enkelte utvalgt studieprogram fra
høsten 2021. Dette prosjektet skal resultere i en fullskala mentorordning fra og med høsten
2022. Erfaringene fra dette prosjektet kan være med å bidra til en eventuell gjenopptaking
av prosjektet med utdanningsstøtte fra NAV.
Generell kommentar til handlingsplanen
Som man ser av handlingsplanen og kommentarer fra saksbehandlerne så er man ikke i rute
med flere av tiltakene. LMUs handlingsplan kan sies å være svært ambisiøs, noe som gjør at
det ikke er lett å rekke over alt med de ressursene man har til rådighet. Dette er noe utvalget
bør ta med seg når ny handlingsplan for 2022 skal utarbeides.
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SPILL - OG RUSPOLICY FOR STUDENTER OG ANSATTE VED NORD UNIVERSITET
Forslag til vedtak:
LMU tar saken til orientering. Nytt forslag til spill – og ruspolicy for studenter og ansatte ved
Nord universitet legges fram for LMU høsten 2021.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Nord universitet har på lik linje med andre lærersteder, ansvar for at ansatte og studenter
skal ha et trygt og inkluderende arbeids- og læringsmiljø. Dette inkluderer også å få på plass
en felles ruspolicy som signaliserer institusjonens holdninger og verdier. Per i dag har ikke
Nord noen ruspolicy, og LMU må dermed, i henhold til handlingsplanen, etterstrebe å få på
plass dette.
En felles ruspolicy kan ses på som et verktøy og en støtte for rusforebyggende arbeid ved
Nord, og kan ta for seg temaer alt fra hvordan man kan tilrettelegge for et godt sosialt
arbeidsbruk. Den kan også si noe om hva man som kollega og medstudent kan gjøre dersom
man er bekymret for andre, og hvor man kan henvende seg for å få hjelp enten til seg selv
eller på vegne av andre.
Det vises til tidligere VS-sak 10/20, OS-sak 7/20 og VS-sak 13/21, ruspolicy ved Nord
universitet. Hvor Læringsmiljøutvalget vedtok å nedsette en arbeidsgruppe som skulle jobbe
fram et forslag til felles ruspolicy for studenter og ansatte ved Nord universitet.
Arbeidsgruppen består av representanter fra studieavdelingen, HR, Studentinord og
studentene selv. Det kom også et forslag fra arbeidsgruppen om å inkludere spill og
spillavhengighet i policyen.
Arbeidsgruppen har jobbet fram et forslag til felles spill- og ruspolicy, hvor man har delt det
inn i studenter og ansatte hver for seg. Dette er gjort da det er praktiske og juridiske
forskjeller på student og ansatt, men det er tatt sikte på å ha en gjennomgående lik policy
for begge parter så langt det er naturlig.
Forslag til felles spill- og ruspolicy for Nord universitet ble lagt fram for LMU på møtet
27.04.21, og LMU kom med innspill som ble tatt med videre til IDF og AMU for videre
innspill. Det skulle så sendes videre til rektor/styret for endelig godkjenning. Som et resultat
av tilbakemeldinger fra IDF og AMU kan ikke spill- og ruspolicyen sendes til rektor/styret for
endelig godkjenning, men må først revideres. Dette gjøres ved at den eksisterende
arbeidsgruppen utvides med en representant fra IDF for ny gjennomgang av policyen, den
reviderte versjonen legges fram på nytt for LMU høsten 2021.
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NORD UNIVERSITET ER TILDELT DEN NASJONALE SEKRETARIATSFUNKSJONEN
FOR STUDENTERS SUKSESS I HØYERE UTDANNING
Forslag til vedtak:
LMU tar saken til orientering.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Kompetansenettverket for studenters suksess i høyere utdanning sitt formål er å bidra til at
universitet og høyskoler kan drive et systematisk arbeid for å sikre at flere studenter fullfører
sin utdannelse og oppnår sin grad. Dette skal oppnås ved å jobbe for å fremme samarbeid og
innsikt på tvers av institusjoner, fag og profesjoner.
I dag ligger sekretariatet til nettverket hos UiB, men skal f.o.m 01.01.2022 overføres til en ny
vertsinstitusjon. I den anledning søkte Nord universitet om å få overta som ny
vertsinstitusjon, og det ble i nettverkets styringsgruppemøte den 20.05.21 fattet vedtak om
at Nord universitet de neste 2+2 årene skal inneha sekretariatsfunksjonen for nettverket.
For Nord er det et ønske å gjøre dette gjennom et tydelig og godt samarbeid mellom Nord
og Studentinord. Derfor vil begge inneha en rolle i sekretariatet, noe som også kommer fram
i søknaden (se vedlegg).
Nord universitet tar med seg denne tillitserklæringen og muligheten dette blant annet gir for
utvikling av egen organisasjon (både for Nord universitet og Studentinord).

Vedlegg:
Søknad om å overta sekretariatet for Kompetansenettverket for studenters suksess i høyere
utdanning
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Søknad om å få overta vertsrollen til
sekretariatet for kompetansenettverket for
studenters suksess i høyere utdanning
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Viser til brev til eierne angående overtakelse av sekriteriatet for
nettverket, og melder oss herved som søker.
Søknadens struktur
I denne søknaden vil vi først beskrive bakgrunnen og motivasjonen for hvorfor vi søker i kapittel 1.
Videre vil vi i kapittel 2 beskrive organiseringen av sekretariatet og hvilke oppgaver vi ønsker å ta tak i
ved en eventuell sekretariatfunksjon. Det er også lagt ved to vedlegg knyttet til søknaden. I vedlegg 1
presenterer vi eksempler på tiltak Nord jobber med for å få studenten til å «lykkes». Vedlegg 2 er en
bekreftelse fra Studentinord på deres samarbeid med Nord ved en eventuell overtakelse av
sekretariatfunksjonen.

1. Hvorfor Nord universitet ønsker å overta sekretariatet
Det å bygge et kompetansenettverk utenfor egen institusjon ser vi på som en viktig nøkkel for å bygge
kompetanse om utdanningskvalitet, få best mulig erfaringsgrunnlag om hvordan studenter kan
ivaretas på en god måte og få rammer som gjør dem i stand til å lykkes med sin høyere utdanning.
Derfor har Nord blant annet vært aktivt med som eier og bidragsyter i Kompetansenettverket siden
dens oppstart.
I dag sitter prorektor for utdanning (Levi Gårseth-Nesbakk) ved Nord som leder av nettverkets
styringsgruppe. Nord har en egen ressursperson (Karoline Wik (vikar)) inn i ressurspersongruppen. Vår
samskipnad, Studentinord, er også eier av nettverket og har i likhet med Nord en egen ressursperson i
ressurspersongruppen. Denne ressurspersonen (Øystein Strømsnes) var tidligere frikjøpt fra deler av
sin stilling, for å arbeide med nettverket som den gang enda var i en prosjektfase. I 2019 var vi også
arrangør av årskonferansen til nettverket, tema var «studenter som inkluderes; lykkes bedre».
Nærmere 160 personer deltok og ut fra tilbakemeldinger i etterkant kan man si at konferansen var
svært vellykket basert på sitt formål.
Nå ønsker Nord å ta skrittet videre som medeier av nettverket, ved å ta på oss rollen som
vertsinstitusjon for nettverket. Det å ta på oss rollen som vertsinstitusjon, ser vi på som en mulighet til
å utvikle egen organisasjon, men også bidra til å utvikle ivaretakelsen av studentene i sektoren
gjennom tettere samarbeid med andre institusjoner.

«Det å ta på oss rollen som vertsinstitusjon, ser vi på som en mulighet til
å utvikle egen organisasjon, men også bidra til å utvikle ivaretakelsen av
studentene i sektoren gjennom tettere samarbeid med andre
institusjoner»
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1.1 Samarbeid – nøkkelen til suksess
Nord universitet ligger i to fylker, Nordland og Trøndelag, og har totalt åtte campus/studiesteder:
Bodø, Mo i Rana, Stokmarknes, Nesna (fram til sommeren 2022), Levanger, Steinkjer, Namsos og
Stjørdal.
Som et flercampus universitet, må vi hele tiden tenke nøye igjennom hvordan vi skal ta vare på
studiekvaliteten, og hvordan vi skal kunne gi god informasjon til - og holde ved like dialogen med
studentene og studentdemokratiet. Et mål på suksess for oss, vil bl.a. være å sikre at studentene
opplever den samme kvaliteten i studiene, uavhengig hvilket studiested en er tilknyttet. De skal også
få det samme tilbudet om utveksling, læringsmetoder og praksis, og få et likeverdig velferdstilbud
uavhengig av studiested.
Som et tiltak har man sammen med studentene og
Studentinord, inngått et trepartssamarbeid på en rekke
områder. Dette for å sikre god informasjonsflyt, og for at
man raskt kan fange opp behov og iverksette eventuelle
nødvendige tiltak.

SAMHANDLING
FOR AT
STUDENTENE
SKAL LYKKES

Et slikt samarbeid viste seg blant annet å være svært verdifullt når
Studentene
nedstengingen som følge av Covid-19 kom i mars 2020. Her var det
nødvendig med tiltak både på kort- og lengre sikt for å sikre undervisning og eksamen, slik at
studentene ikke skulle bli forsinket i sitt studieløp. Studentenes stemme var spesielt viktig her for å
komme fram med gode løsninger og for at negative effekter av smitteverntiltak skulle bli minst mulig
merkbare.
Nord scoret høyere enn landsgjennomsnittet på studiebarometret når det kom til hvor fornøyde
studentene var med studieprogrammet sitt i 2020. Vi scoret 4,1 på en skala fra èn til fem, og det er
identisk med resultatet for 2019. Vi mener at trepartssamarbeidet er en av årsakene til det gode
resultatet.
Nedenfor er det presentert eksempler på områder hvor man samhandler for å legge til rette for at
studenten skal lykkes:
•
•
•
•
•
•

Læringsmiljøutvalget
Førstesemesterutvalg på hvert studiested
Ledermøte mellom Nord universitet og Studentinord
Møte mellom ledelsen av Nord universitet og Studentorganisasjonen Nord
Oppfølgingsmøte mellom universitetet, Studentinord og Studentorganisasjonen Nord
vedrørende ekspertgruppens rapport om tiltak for studenter under pandemien
Arbeidsgrupper (når man setter ned forskjellige arbeidsgrupper er det naturlig å etterstrebe
trepartssamarbeid)
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Dette trepartssamarbeidet har vært svært viktig for oss, og vi ser positive ringvirkninger av et slikt
samarbeid. Derfor er det viktig for oss å bruke denne erfaringen inn i arbeidet som vertsinstitusjon for
kompetansenettverket. Vi ønsker derfor å samarbeide med Studentinord i en eventuell
sekretariatsfunksjon, her er tanken å utnytte kompetansen som ligger i samskipnaden og sammen
stille sterkere. Nettverket er eid av både universitet, høyskoler og samskipnader, så da er det naturlig
for oss at de er representert i et sekretariat.
Vedlagt i vedlegg 2 finner man bekreftelse fra Studentinord om deres deltagelse i en eventuell
sekretariatsfunksjon.

2. Hvordan tenker vi oss å innlemme sekretariatet i organisasjonen
Ved å være vertsinstitusjon ser vi gode muligheter for å videreutvikle vårt arbeid med å få studenter til
å lykkes, ved å involvere studenter og ansatte ved Nord og Studentinord for å sammen bygge
kompetanse og utvikle det lokale tilbudet hos oss. Det viktigste for oss er allikevel å være en
tilrettelegger for kompetanse – og erfaringsdelingen som skal gi nettverkets medlemmer økt
kompetanse.
Sekretariatet vil legges til studiedirektørens stab, og vil organiseres som et samarbeidsprosjekt med
Studentinord. Stillingsressursene vil bli fordelt mellom disse to institusjonene. Nedenfor er det skissert
hvordan stillingsressursene kan fordeles:
Stilling
Sekretariatsleder
Administrativt ansvarlig

Navn
(Ansatt hos Studentinord)
(Ansatt hos Nord universitet)

Stillingsprosent
50%
75%

Stillingsbeskrivelse:
Sekretariatsleder har ansvar for daglig drift av nettverket og oppfølging av øvrige stillinger. Konkrete
oppgaver inkluderer å; bidra med innlegg på nettside, moderere og svare på spørsmål i
diskusjonsforum, initiere aktiviteter i tråd med de prioriteringene styringsgruppen legger opp til, søke
å hente inn midler fra andre bidragsytere. Denne personene er i resterende 50% stilling ansatt ved
Studentinord, og jobber med oppgaver knyttet til det å få studenten til å «lykkes».
Administrativt ansvarlig er sekretær for styringsgruppen og ansvarlig for å utforme saksfremlegg til
møtene i styringsgruppen, bidrar under planlegging og gjennomføring av arbeidsseminar,
nettsamlinger og konferanser, samt administrering av medlemssystemet og oppfølging
studentmedarbeidere. I sine resterende 25% vil denne personen være ansatt i studiedirektørens stab
og vil jobbe med prosjekter knyttet til studenters suksess i høyre utdanning.
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2.1 Hvilke oppgaver ønsker Nord å ta tak i ved en overtagelse av
sekretariatsfunksjonen?
Videreføring av det faglige arbeidet
Nord vil legge til rette for god drift og videreutvikling av nettverket ut fra vedtakene til
styringsgruppen. Grunnlagsdokumentet og handlingsplanen som styringsgruppen vedtar for
kommende driftsperiode vil være et viktig styringsverktøy for sekretariatet, men også nettverket som
helhet. Det vil det være naturlig å videreføre arbeidet med de felles sektorutfordringene, knyttet til
studentenes læringsmiljø og studentenes mulighet til å «lykkes». Her vil sekretariatet videreføre rollen
med å legge til rette for erfaring- og kompetansedeling for å oppnå økt kompetanse i nettverket.
SFUene som en ressurs i nettverket
Nord universitet har i samarbeid med NTNU fått tildelt to sentre for fremragende utdanning: Engage
og Excited (se vedlegg 1 for mer info). Det er planlagt å bruke SFUene til utviklingen av nettverket da
de kan gi ulike viktige bidrag til kompetansenettverket og styrke sekretariatet, blant annet gjennom:
• Forskingsbasert tilnærming til utdanning (de jobber mye med forskingslitteratur på feltet)
• Systematiske metodikker
• Alternative tilnærminger til tradisjonelle syn på utdanning og hvordan læringsprosesser og
studentoppfølging best kan skje for å skape velfungerende læringsmiljø.

Praktiske driftsoppgaver
Rollebeskrivelser
Det er viktig å tydeliggjøre forventinger og roller knyttet til arbeidet i nettverket, for å få et godt
samspill. Derfor ønsker vi ved overtakelse av en sekretariatfunksjon blant annet å jobbe videre med å
definere rollebeskrivelser for både styringsgruppen, deltidsstillingene knyttet til prosjektsekretariatet
og ressurspersonene ved den enkelte institusjon.
Nettside
Nettsiden bør gå under eget domene, da den i dag ligger under domenet til UiB. Det må også jobbes
for å få nettsiden mer oversiktlig og brukervennlig, slik at den lettere genererer kompetanse- og
erfaringsdeling.
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ORIENTERING OM REKKEVIDDEN AV TILRETTELEGGINGSBESTEMMELSENE I
UNIVERSITETS- OG HØYSKOLELOVEN
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar orientering om rekkevidden av tilretteleggingsbestemmelsene i
universitets- og høyskolelov til orientering.

Vedlegg:
Brev fra KD 25.03.2021
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

21/1511-1

25. mars 2021

Orientering om rekkevidden av tilretteleggingsbestemmelsene i
universitets- og høyskoleloven
Innledning
Departementet har over tid registrert at det kommer frem saker som reiser spørsmål om
universiteter og høyskolers ansvar for tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser
eller andre særskilte behov. Departementet har inntrykk av at praksis for behandling av
søknader om permisjon, utsettelse av eksamen og annen tilrettelegging kan være ulik fra
institusjon til institusjon og internt på institusjonene. Den senere tid har det også vært flere
saker om dette i media. I flere av disse sakene kan det reises spørsmål om i hvilken
utstrekning utdanningsinstitusjonene har gjort reelle vurderinger av kravene i loven om
individuell tilrettelegging. Dette er noe departementet ser alvorlig på. Departementet ser
derfor behov for å gi institusjonene en orientering om innholdet i regelverket og
institusjonenes ansvar.
Vi vil også gjøre oppmerksom på at departementet for tiden utreder behovet for å endre eller
presisere lovens bestemmelser når det gjelder tilrettelegging for studenter med
funksjonsnedsettelse eller utfordringer av mer midlertidig karakter, samt ved graviditet og
fødsel.

De juridiske rammene
Tilretteleggingsbestemmelsene i universitets- og høyskoleloven
Ifølge universitets- og høyskoleloven § 4-3 femte ledd har studenter med
funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov rett til egnet individuell tilrettelegging
av lærested, undervisning, læremidler og eksamen. Tilretteleggingen skal sikre likeverdige
opplærings- og utdanningsmuligheter. I forarbeidene til lovbestemmelsen, Prop. 89 L (2018–
2019) Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (studentombud,
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trakassering og tilrettelegging), fremgår det at formålet var å styrke retten til å få
studiehverdagen tilrettelagt for studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med andre
særskilte behov. Lovendringen ga studentene en sterkere rett til tilrettelegging ved at det kun
er når det foreligger en uforholdsmessig byrde for institusjonene, og de faglige kravene blir
svekket, at det ikke er krav om tilrettelegging. Endringen innebærer at institusjonene må
strekke seg lenger enn før for å tilrettelegge. Lovbestemmelsen skal bidra til at studenter
med funksjonsnedsettelse eller særskilte behov av midlertidig karakter får den samme
muligheten til å ta høyere utdanning som andre studenter. Dette for å bygge ned
samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes. Lovendringen trådte
i kraft 1. august 2019.
Når det gjelder tilrettelegging i forbindelse med graviditet og fødsel, fremgår det av
universitets- og høyskoleloven § 4-5 blant annet at en student som har fått barn, har rett til
utsatt eksamen i perioden mellom tre uker før termin og seks uker etter fødsel. Dette ble
presisert i loven i 2014. I særmerknaden i forarbeidene ble det blant annet vist til at
lovbestemmelsen
"angir en minimumsrettighet for studentene, men institusjonen skal så langt det er mulig
og rimelig bidra til å legge studiesituasjonen til rette for studenter som har særskilte
behov, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-3 femte ledd. Dette innebærer at
utdanningsinstitusjonene ved søknad om utsettelse ut over det § 4-5 fastsetter, må
vurdere om studenten kan gis utvidet utsettelse fordi det er mulig og rimelig sett hen til
studentens særskilte behov", jf. Prop. 59 L (2013-2014) Endringer i universitets- og
høyskoleloven side 59.
Lokale forskrifter ved den enkelte utdanningsinstitusjon
Universiteter og høyskoler har egne lokale forskrifter som regulerer forhold knyttet til studier
og eksamener for studentene ved institusjonen. Her finner man blant annet bestemmelser
knyttet til studentenes forventede progresjon, eksamensoppmelding, permisjon, mv.
Departementet understreker at ved eventuell motstrid mellom institusjonenes forskrifter og
universitets- og høyskoleloven går lovens bestemmelser foran. Det betyr at selv om
utdanningsinstitusjonene har fulgt sine egne forskrifters bestemmelser, kan likevel loven
pålegge institusjonen andre krav og forpliktelser hvis lovbestemmelsen gir studenten en
bedre rettighet.

Departementets vurdering
Generelt om institusjonenes ansvar for tilrettelegging
Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) lever rundt 15 prosent av verdens befolkning med
en eller annen form for funksjonsnedsettelse. En læringsmiljøundersøkelse utført av
Universell og TNS Gallup i 2012 viste også at 15 prosent av studentene ved universiteter og
høyskoler har en form for varig (fysisk eller psykisk) funksjonsnedsettelse som påvirker
muligheten til å gjennomføre høyere utdanning. Dette ble rapportert blant 8600 studenter ved
syv ulike læresteder.
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Universitetene og høyskolene har ansvar for at alle studenter har et godt og inkluderende
læringsmiljø av høy kvalitet. Det innebærer blant annet at de skal sikre at også studenter
med funksjonsnedsettelse og studenter med andre særskilte behov av mer midlertidig
karakter får kvalitetssikrede tilbud og tjenester tilpasset sine behov. Rett til tilrettelegging
følger også av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
(CRPD).
Tilretteleggingen ved universiteter og høyskoler skal ta utgangspunkt i forutsetningene og
behovene til studentene som trenger tilrettelegging. Det må vurderes konkret hva den
enkelte student har behov for. Tilrettelegging kan skje både gjennom generelle tiltak overfor
hele studentgruppen og gjennom spesifikke tiltak rettet kun mot den aktuelle studenten.
Tilretteleggingen kan skje innenfor eller utenfor det ordinære undervisningsopplegget. Retten
til tilrettelegging omfatter både fysiske og andre forhold ved lærestedet, undervisningsopplegget, læremidlene og eksamen. Tilretteleggingen skal sikre likeverdige opplærings- og
utdanningsmuligheter, både når det gjelder kvalitet og omfang.
Formålet med tilretteleggingsplikten i universitets- og høyskoleloven § 4-3 femte ledd er å
sikre like muligheter til å studere, ikke å sette studenter med funksjonsnedsettelse eller
studenter med andre særskilte behov i en bedre posisjon enn andre studenter. Men for å
oppnå likebehandling kan det vise seg nødvendig å iverksette konkrete tiltak tilpasset
behovene til den enkelte student. Et eksempel på slike "særskilte behov" kan være graviditet
eller fødsel. I tillegg har gravide og de som har født, en ytterligere rettighet til tilrettelegging
som følger av universitets- og høyskoleloven § 4-5. Som nevnt fremgår det av
særmerknadene til denne bestemmelsen at tilrettelegging etter § 4-5 også må sees i
sammenheng med tilretteleggingsbestemmelsen i § 4-3 femte ledd. For eksempel er det i
strid med rettskravet i § 4-5 å nekte en student utsatt eksamen når eksamensdatoen faller
innenfor 3 uker før termin og 6 uker etter fødsel. En rigid holdning til tidsfristene i denne
bestemmelsen kan også være i motstrid til kravet om en individuell vurdering av
tilrettelegging etter § 4-3 femte ledd.
Departementet forutsetter at institusjonene gjennomgår og vurderer om institusjonens eget
regelverk og praksis når det gjelder tilrettelegging er i tråd med kravene som følger av loven.
Departementet vil også ta dette opp i styringsdialogen med institusjonene.

Med hilsen

Knut Børve (e.f.)
ekspedisjonssjef
Hege Nygård
ekspedisjonssjef
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Kopi
Universitets- og høgskolerådet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Norsk studentorganisasjon
Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
Universitets- og høgskolerådet
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Adresseliste
Ansgar Teologiske Høgskole
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Atlantis Medisinske Høgskole
Barratt Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Bjørknes høyskole
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen for grøn utvikling
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen for Dansekunst
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Høyskolen for yrkesfag AS
Høyskolen Kristiania
Kunsthøgskolen i Oslo
Lillehammer Institute of Music Production Industries
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn
NLA Høgskolen
Nord universitet
Nordland kunst- og filmfagskole
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Noroff høyskole
Norsk barnebokinstitutt
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
NSKI Høyskole
OsloMet – storbyuniversitetet
Samisk høgskole
Skrivekunstakademiet
Steinerhøyskolen
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
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Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
VID vitenskapelige høgskole
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