
Virksomhetsplan 2016
Hovedmål 

Tre hovedoppgaver 

1. Universell arbeider for at lærestedene skal tilby
studenter med nedsatt funksjonsevne et inkluderende
læringsmiljø av høy kvalitet, med kvalitetssikrede tilbud
og tjenester basert på strategien universell utforming.
Individuelle løsninger skal tilbys den enkelte der hvor
universell utforming ikke er tilstrekkelig eller
hensiktsmessig løsning.

2. Universell arbeider for å koordinere og styrke
lærestedenes læringsmiljøutvalg (LMU) slik at utvalgene
får hensiktsmessig rolle, funksjon og gjennomslagskraft i
organisasjonen.

3. Universell arbeider for å utvikle universell utforming som
fagbegrep i høyere utdanning, og å bistå og stimulere
relevante fagmiljø med å implementere universell
utforming som en naturlig del av læringsutbyttet for
studentene.

Strategi 

Kompetanseutvikling, nettverk og formidling 

1. Universell vil avdekke funksjonshemmende barrierer og
utvikle og formidle kunnskap om universell utforming og
individuell tilrettelegging som virkemidler for inkludering.
Dette skal gjøres i samarbeid med sektoren, student- og
interesseorganisasjoner, offentlig forvaltning og
internasjonale kontakter.

2. Universell skal utvikle og aktivt formidle kompetanse og
dokumentasjon om hvordan LMU kan organiseres og
synliggjøres og bli en viktig premissleverandør for et godt
læringsmiljø. Utvikling av feltet gjøres i samarbeid med
studentorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og KD.

3. Universell skal gjennom økonomiske tilskudd, direkte
påvirkning og bruk av nettverk stimulere til faglig utvikling

Nøkkelinformasjon 
• • •

Universell arbeider på 
oppdrag fra 
Kunnskapsdepartementet 
og er plassert ved NTNU. 
Universell har alle høyere 
utdanningsinstitusjoner 
som målgruppe. 

Nøkkeltall 2016: 

- 3,2 årsverk
- 2,3 mill driftstilskudd

(KD/ NTNU)
- 1,8 mill prosjektmidler

(BLD)
- 130 000 fra Erasmus +

Nettsted 
 www.universell.no

 www.vuu.no  
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blant ansatte og økt omfang og kvalitet på undervisning om universell utforming. Tiltak og 
utvikling skjer i samarbeid med fagdepartement og faglige fyrtårn i sektoren.  

 

Prioriterte oppgaver 2016 
Universell arbeider prosjektbasert innen hovedarbeidsområdene. Satsning prioriteres ut fra tildelte 
oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, oppdrag 
fra andre forvaltningsorgan, samt egen analyse av aktuelle problemstillinger i UH-sektoren.  

1. Inkluderende læringsmiljø 
Universell skal: 

• Levere metodeveileder for kvalitetssikring av tilbud og tjenester for studenter med nedsatt 
funksjonsevne i høyere utdanning. 

• Levere rapport om institusjonenes tilbud og tjenester for studenter med lese- og 
skrivevansker/ dysleksi. Rapporten skal gi råd til departementer og veiledning til 
utdanningsinstitusjonene.  

• Ferdigstille Erasmus+ prosjekt om «universell utforming av læring».  
• Levere rapport til Nordisk Ministerråd og Nordens Velferdssenter (NVV) om studenter med 

funksjonsnedsettelser og studiemobilitet mellom de nordiske land. 
• Tilby sektoren 6 nyhetsbrev om aktuelle tema.  
• Tilby forumsmøte om inkluderende læringsmiljø. 
• Levere veileder om studiesituasjonen for studenter med ADHD og Asperger syndrom 
• Tilby seminar om universell utforming av bygg og uteområder i UH-sektor. 
• Videreutvikle nettsted om universell utforming av læring (www.vuu.no), og prosjektere et 

nettkurs for ansatte i sektoren. 
• Utrede konsekvenser av mentorordningen som tilbys gjennom «utdanning som tiltak» via 

NAV. 
• Utvikle nettkurs om tilgjengelighet i høyere utdanning for ansatte i NAV. 

http://www.vuu.no/
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• Tilby lærestedene og andre samarbeidspartnere oppdatert kunnskap om universell 
utforming av IKT som en del av et «digitalt læringsmiljø». Dette berører blant annet digital 
eksamen, e-læringssystemer, nettsider og innholdsproduksjon, 

• Samarbeide med relevante offentlige aktører om utvikling av felles arbeidsfelt  
• Samarbeide internasjonalt med relevante aktører i Norden og Europa om aktuelle tema 
• Delta aktivt i aktuelle fora og nasjonale/ internasjonale møteplasser for innhenting og 

formidling av ny kunnskap, samt representere UH-sektor etter behov.  
 

2. LMU 
Universell skal: 

●  Arrangere «LMU-seminar» om utvalgenes organisering, rolle, funksjon og oppgaver i 
forbindelse med fusjon 

●  Tilby lærestedene kompetanse og støtte i hvordan utvikle et «velfungerende 
læringsmiljøutvalg», særlig med tanke på LMU i fusjonsprosesser. Støtte gis på forespørsel i 
form av utredninger, foredrag og besøk til utvalgene.  

●  Oppdatere rapport om ruspolitikk til bruk for LMU. 

●  Kartlegge og rapportere om LMU-arbeid ved institusjonene. LMU-arbeid og funksjon etter 
fusjon vil vies spesiell oppmerksomhet.  

●  Tilby sektoren 6 nyhetsbrev om aktuelle tema for LMU. 

●  Starte utviklingen av nettkurs om LMU-arbeid for studenter og ansatte.  

● Bruke LMU aktivt for implementering av «god praksis» innen andre hovedarbeidsområder. 
Dette gjelder blant annet mobilitet og overgang mellom studier og arbeidsliv. 

● Delta aktivt i aktuelle fora for innhenting og formidling av aktuell kunnskap for utvalgenes 
arbeid.  

 

2. Universell utforming som fag- og kunnskapsområde  
Universell løser prosjektoppdrag fra BLD om kompetanseheving om universell utforming i høyere 
utdanning. I denne sammenheng skal Universell: 

• Tilby og forvalte stimuleringsmidler om universell utforming som fagbegrep i høyre 
utdanning. Midler tilbys i samarbeid med BLD, og prioriteres etter satsninger i «Regjeringens 
handlingsplan for universell utforming».  

• Være en partner for dialog om utvikling av utdanningsprosjekter og satsninger i sektoren.  
• Rapportere om nytteverdien av ordningen med økonomisk støtte/ stimuleringsmidler 
• Tilby foredrag til aktuelle miljø om universell utforming, med spesiell vekt på uu sett i et 

samfunnsperspektiv og generell kompetanseheving og utvikling av tematikken. 
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• Arrangere en «tenketank» om universell utforming som kunnskapsområde, hvor målgruppen 
er vitenskapelig ansatte og ledere av fagmiljø. 

• Arrangere workshop for presentasjoner til internasjonal konferanse om universell utforming 
i York. Arbeidet er i samarbeid med KMD.  

• Tilby sektoren nettsider om universell utforming som fag- og kunnskapsområde. Dette skal 
utvikles til en fagportal.  

• Delta på nasjonale og internasjonale arenaer for innhenting og formidling av kunnskap om 
tematikken.  
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