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1. Om Universell 
Visjoner 
Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet som 
en nasjonal pådriverenhet, koordinator og et senter for 
inkludering, universell utforming, tilrettelegging og 
læringsmiljøutvalg i høyere utdanning.  

Universell har i 2018 fire hovedarbeidsområder, som gjenspeiles i 
fire visjoner for arbeidet:  

1. Høyere utdanning skal være tilgjengelig for alle 
 

2. Læringsmiljøutvalgene (LMU) skal aktivt involveres i 
institusjonenes arbeid med læringsmiljø 
 

3. Universell utforming skal være et fag- og 
kunnskapsområde i høyere utdanning 
 

4. Fagskoleutdanning skal være tilgjengelig for alle 

Visjonene er utdypet i konkrete mål i del 2, og operasjonalisert i 
oppgaver i del 3.  

Roller 
Universell bekler flere roller. Universell er:  

• pådriver for gjennomføring av tiltak i samarbeid med 
oppdragsgivere og utdanninginstitusjonene, og gjennom 
dette forsterke god praksis og endre det som ikke fungerer 
 

• rådgiver og samarbeidspartner for departementer, 
direktorater og offentlige etater, utdanningsinstitusjoner 
og andre oppdragsgivere innen enhetens 
hovedarbeidsområder  
 

• kunnskapsutvikler og formidler innen enhetens 
hovedarbeidsområder 
 

• nettverksbygger for ansatte i universitets- og 
høgskolesektoren og andre samarbeidspartnere innen 
hovedarbeidsområdene 

Universell 2018 
• • • 

 
Nøkkeltall 2018: 
- 4 årsverk 
- 4 mill driftstilskudd  
- 1,9 mill prosjektmidler  

 

Nettsted 

www.universell.no 
www.vuu.no  

Samarbeid 
- Departementer 
- Utdanningsinstitusjoner 
- Studentorganisasjoner 
- Offentlig etater og 

direktorater 
- Interesseorganisasjoner 

Kontakt 
Universell 
NTNU 
Kolbjørn Hejes vei 4 
7491 Trondheim 
 
Epost: 
kontakt@universell.no 

Twitter: 
Universell_no 

Facebook: 
facebook.com/universell 

Universell er 
organisatorisk tilknyttet 
NTNU, men har en tydelig 
nasjonal rolle og uttaler 
seg på selvstendig 
grunnlag i alle saker. 

 

 

http://www.universell.no/
http://www.vuu.no/
mailto:kontakt@universell.no
https://twitter.com/universell_no
https://facebook.com/universell
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Konkretisering av visjoner og mål  
1. Høyere utdanning skal være tilgjengelig for alle 

Universell skal utvikle, formidle og tilby kunnskap om inkludering, universell utforming og 
individuell tilrettelegging som strategier for et inkluderende læringsmiljø ved norske 
utdanningsinstitusjoner.  
 
Universell skal bidra til at ansatte som har betydning for utvikling et inkluderende læringsmiljø 
tilbys kompetanse, nettverk, møteplasser og gode verktøy til bruk i arbeidshverdagen.  
 
Universell skal utarbeide anbefalinger for god praksis for inkludering på tvers av sektorer, 
departement, utdanningsinstitsujoner og offentlige etater og direktorater. 
 
 

2. Læringsmiljøutvalgene (LMU) skal aktivt involveres i institusjonenes arbeid med læringsmiljø 
Universell skal utvikle, formidle og tilby kunnskap og erfaringer om hvordan LMU kan 
organiseres, synliggjøres og bli en viktig premissleverandør for et godt læringsmiljø.  
 
Medlemmer av læringsmiljøutvalgene skal tilbys kompetanse, nettverk, møteplasser og verktøy 
for å sikre et velfungerende læringsmiljøutvalg.  
 
 

3. Universell utforming skal være et fag- og kunnskapsbegrep i høyere utdanning 
Universell skal bidra til å utvikle universell utforming som fag- og kunnskapsbegrep i høyere 
utdanning, slik at universell utforming er et gjennomgående og naturlig faglig tema i relevante 
studieprogram og emner. 

 
Universell skal legge til rette for økt kompetanse om universell utforming blant vitenskapelige 
ansatte, samt stimulere lærestedene til å øke omfanget og kvaliteten på undervisningen innen 
tematikken.   
 
 

4. Fagskoleutdanning skal være tilgjengelig for alle 
Universell skal kartlegge norske fagskolers behov for støtte i arbeidet med studenter med 
nedsatt funksjonsevne, samt utrede tiltak for inkludering, universell utforming og tilrettelegging 
i fagskoleutdanningene.   
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Målgrupper og nettverk 
1. Ansatte ved universiteter, høyskoler og fagskoler 

Universell skal gi støtte, nettverk og kompetanse til de som arbeider i direkte kontakt med 
studentene, gi beslutningsgrunnlag til institusjonens styre og ledelse, og gi kunnskap og verktøy 
for vitenskapelig og administrativ ansatte som arbeider innenfor Universells områder.  
 

2. Medlemmer av læringsmiljøutvalgene (LMU) 
Universell skal gi kompetanse og nettverk til ansatte og studenter som er medlemmer av 
institusjonenes læringsmiljøutvalg (LMU).  
 

3. Departementer, offentlige etater og direktorater 
Universell skal samarbeide med og formidle kunnskap til aktuelle departementer, offentlige 
etater og direktorater.  

 
4. Interesseorganisasjoner og kompetansesentra 

Universell skal søke innspill fra og samarbeid med student- og interesseorganisasjoner og andre 
kompetanseenheter innen enhetens arbeidsområder. 
 

5. Samarbeidspartnere i Norden og EU 
Universell skal bidra internasjonalt ved å delta i aktuelle prosjekter og nettverk innen 
hovedarbeidsområdene. Dette gjelder spesielt samarbeidspartnere og oppdragsgivere i Norden 
og EU.  

 

Strategier, virkemidler og arbeidsmetodikk 
For Universell er det viktig å implementere politiske strategier inn i enhetens arbeid.  Eksempler på 
dette er tolkning og forståelse av lover, forskrifter, utredninger og annet regelverk. En av Universells 
viktige arbeidsoppgaver er å forstå hvordan lovverk og politiske dokumenter kan føre til god praktisk 
bruk innen enhetens hovedarbeidsområder i utdanningssektoren. I denne sammenheng er enkelte 
dokumenter viktigere enn andre. Dette gjelder:  

• FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) 
• Likestillings og diskrimineringsloven med forskrifter 
• Universitets- og høyskoleloven  
• Fagskoleloven 
• Plan- og bygningsloven med forskrifter og veiledere 
• Kvalitetsmeldingen for høyere utdanning (Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i 

høyere utdanning 
• Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019 
• Fagskolemeldingen (Meld. St. 9 (2016-2017): Fagfolk for fremtiden) 

Alle disse dokumentene (inkludert forarbeider og senere oppfølging) må settes i sammenheng med 
spørsmål som berører utdanningssektoren generelt, og Universell sine arbeidsområder spesielt. 
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Tilsvarende skal Universell bruke sine roller og nettverk, samt utviklet kunnskap til å bidra ved 
utvikling, gjennomføring og evaluering av nye sentrale strategiske dokument innen 
hovedarbeidsområdene.   

Universell skal videre tilby utdanningsinstitusjonene og andre samarbeidspartnere tjenester av høy 
kvalitet. Dette skal gi et grunnlag for å styrke god praksis på et område, eller endre eksisterende 
praksis der dette er nødvendig. Arbeidet skal kvalitetssikres gjennom systematisk og metodisk 
arbeid basert på: 

- planlegging  
- informasjonsinnhenting 
- formidling 
- utprøving og implementering av tiltak 
- tilbakemeldinger 
- evaluering og forbedring  

Utviklingsarbeid gjøres i samarbeid med utdanningsinstitusjonene, aktuelle departementer, 
offentlige etater og direktorater, studentorganisasjoner og interesseorganisasjoner. Relevans, 
medvirkning, imøtekommenhet, respekt og nøyaktighet er viktige premisser for samarbeidet. I alle 
større prosjekter inviteres deltakere fra sektoren og andre kompetanseenheter inn i arbeidet. 
Universells referansegruppe bistår på tvers av saksområder. 

I det daglige legger Universell vekt på følgende arbeidsmetodikk: 

1. Prosjekter og utredninger 
Universell skal gjennom prosjekter og utredninger utvikle kunnskap om inkludering, universell 
utforming, tilrettelegging og læringsmiljøarbeid. Prosjektene skal resultere i rapporter og 
veiledere som beslutningsgrunnlag og praktisk bruk for aktuelle målgrupper.  
 

2. Møteplasser, nettverk og støtte 
Møteplassene i form av konferanser og temamøter er Universells arena for nettverk, dialog, 
medvirkning og felles utvikling. Universell tilbyr også et digitalt nettverk gjennom epostlister, 
nettsider og sosiale media. Formålet er å gi sektoren arenaer for faglig diskusjoner, påfyll og 
fellesskap. I tillegg ønsker Universell å gi ansatte ved utdanningsinstitusjonene støtte i sitt 
daglige arbeid med inkludering, universell utforming og tilrettelegging for studenter med 
nedsatt funksjonsevne. Støtte gis gjennom direkte oppfølging etter behov. 

 
3. Formidling 

Universell skal tilby kunnskap til alle målgrupper gjennom foredragsvirksomhet, opplæring/ kurs, 
fasilitering og dialog på saksområder. Universell skal også tilby nettbaserte tjenester for 
opplæring og kompetanseutvikling i sektoren. Dette formidles gjennom Universells nettsider, 
epostlister, nyhetsbrev og sosiale media. 
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2. Tilbud og tjenester 
Faste oppdrag og tilbud  
Universell arbeider prosjektbasert, og satsinger prioriteres ut fra tildelte oppdrag fra 
Kunnskapsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, oppdrag fra andre 
forvaltningsorgan, samt egen analyse av aktuelle problemstillinger i UH-sektoren.  

• Universell arrangerer annenhver år «Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø». 
Konferansen arrangeres i oddetallsår, og tar for seg temaer som nedsatt funksjonsevne, 
universell utforming, individuell tilrettelegging og læringsmiljø. Konferansen er en møteplass 
for alle som jobber med universell utforming, individuell tilrettelegging og læringsmiljø i 
høyere utdanning, i tillegg til samarbeidspartnere i og utenfor universitets- og 
høgskolesektoren. 
 

• Universell arrangerer i partallsår temamøter om inkluderende læringsmiljø (Universellforum) 
og LMU-arbeid (LMU-forum).  
 

• Universell arrangerer årlig et seminar om universell utforming av det fysiske læringsmiljø 
(Bygg-seminaret).  
 

• Universell drifter to nettsted: 
o www.universell.no er enhetens primære kanal for informasjon og kunnskap innen 

hovedarbeidsområdene. Her finnes det fagstoff, rapporter, veiledere, nyheter og 
aktivitetskalender.   

o www.vuu.no omhandler universell utforming av læringsmiljø – og er en veileder/ 
kursportal for ansatte.  
 

• Universell tilbyr direkte oppfølging av lærestedene og andre samarbeidspartnere. Dette kan 
være foredrag, kurs og rådgivning om ulike tema, deltakelse på møter og liknende. Innen 
hovedarbeidsområdene er slike oppdrag kostnadsfrie for bestiller. 
 

• Universell driver utredningsarbeid innen alle hovedarbeidsområdene. Dette kan være på 
bestilling fra departementer, læresteder eller etter eget initiativ. Arbeidet er prosjektbasert.  

http://www.universell.no/
http://www.vuu.no/
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Prioriterte oppgaver for 2018 

1. Overordnede satsinger på tvers av fagområder 
Universell skal tydeliggjøre ansvarsområder, roller, avgrensninger og arbeidsmetoder for enheten, 
og være mer aktiv og synlig i formidling og implementering av tiltak innen hovedarbeidsområdene. 
Dette skal sikres gjennom å øke kvaliteten på enhetens tilbud og tjenester, samt gjennom å styrke 
samarbeid og dialog med oppdragsgivere og målgrupper.  

Universell skal: 

• Utvikle nettstedet www.universell.no som informasjonskanal og kunnskapsbase, blant annet 
gjennom å tilby digitale kurs og opplæringsmoduler innen aktuelle tema. 
 

• Tilby utdanningsinstitusjonene tettere oppfølging gjennom oppsøkende virksomhet og 
direkte kontakt med enkeltinstitusjoner. Tett og hyppig kontakt med lærestedene vil være 
en naturlig følge av et tydelig, synlig og målrettet tilbud til ulike målgrupper for Universell. 
 

• Utvikle egen kunnskap innen alle arbeidsfelt, gjennom deltakelse på nasjonale og 
internasjonale møteplasser.  
 

• Være en tydlig og målrettet aktør gjennom formidling av faglige innspill og synspunkter på 
arbeidsområdene. Dette gjøres gjennom hyppig fordragsvirksomhet, høringer og uttalelser 
og tverrsektorielle nyhetsbrev om aktuelle tema i aktuelle fora.  
 

• Utrede og evaluere ulike langsiktige modeller for arbeidet med inkludering, universell 
utforming og tilrettelegging. Universell skal ta i bruk en modell for kvalitet og kvalitetssikring 
av egne tjenester rettet mot sektoren, og gjennom dette øke sannsynligheten for 
gjennomføring av gode tiltak. 
 
 

2. Inkluderende læringsmiljø (IL) 
Universell skal: 

• Videreutvikle, ferdigstille og implementere «Veileder for kvalitetssikring av tilbud og 
tjenester for studenter med nedsatt funksjonsevne». Implementering av veileder 
gjennomføres i dialog med interessenter i UH-sektoren, og sluttprodukt tilbys som digitale og 
fysiske kurs til utdanningsinstitusjonene.  
 

• Gjennomføre prosjekt om «mentorordningen» som tilbys studenter med nedsatt 
funksjonsevne gjennom NAV i samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Mentorordningen 
følger studenter som har høyere utdanning som tiltak som en del av arbeidsavklaring, og 
prosjektet skal gi anbefalinger til fremtidig bruk og organisering.  
 

http://www.universell.no/
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• Gjennomføre prosjektoppdrag om samarbeid med Forleggerforeningen for å sikre at 
studenter som har behov for det får tilgang til studielitteratur i tilgjengelige formater. 
Oppdraget er fra Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet, og utføres i samarbeid 
med Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.  
 

• Tilby seminar om universell utforming av bygg og uteområder i UH-sektor. Målgruppen er 
ansatte som arbeider med eiendom og drift.  
 

• Arrangere «Universell-forum» som temamøte for relevante kontakter i UH-sektor. Seminaret 
arrangeres i 2018 i samarbeid med Universitetet i Agder.  
 

• Skrive norsk veileder om universell utforming av læring. Veilederen er en videreføring av EU-
prosjektet fra 2016, og skal inngå i kurspakke om universell utforming av læringsmiljø. 
Veilederen skal presenteres i fysisk utgave, og på portalen vuu.no som presenteres i nytt 
design i 2018.  
 

• Lage digitale kurspakker til institutt for fysikk ved NTNU og tilby coaching til fem utvalgte 
faglærere innen universell utforming av læring som en del av pilotprosjekt og NTNUs satsing 
«NTNU Toppundervisning». 

 
• Tilby utdanningsinstitusjonene en tilpasset opplæringsmodul om universell utforming av IKT. 

Modulen skal være en sektortilpasset videreutvikling av kurspakken DIFI tilbyr gjennom sitt 
e-læringssystem.  
 

• Etablere pilotprosjekt for å utvikle kvaliteten i universitets- og høyskolepedagogikken 
gjennom integrering av perspektiver som mangfold, funksjonsnedsettelse, universell 
utforming og tilrettelegging. Oppdraget følger «kvalitetsmeldingen for høyere utdanning».  
 

• Gjennomføre prosjekt om mobilitet for studenter med nedsatt funksjonsevne mellom 
nordiske land. Prosjektet er et oppdrag fra Embedsmannskomiteen for utdanning under 
Nordisk ministerråd og Nordens Velferdssenter (NVC). Oppdraget innebærer å gjennomføre 
seminarer i alle de nordiske landene i løpet av 2018 og 2019.  
 

• Gjennomføre forprosjekt om sikker saksbehandling og kommunikasjon når det gjelder 
studenter med nedsatt funksjonsevne, for å sørge for kvalitetssikring av tilbud og tjenester 
for studenter med nedsatt funksjonsevne, samt bistå oppfylle institusjonenes av forpliktelser 
i GDPR på inkluderingsområdet.    
 

• Oppdatere «NAV-veilederen» i tråd med ny organisering og nye retningslinjer for bruk av 
virkemidler og tjenester som NAV tilbyr studenter med nedsatt funksjonsevne.  
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3. LMU 
Universell skal: 

• Følge opp den eksterne evalueringen av ordningen med LMU som ble bestilt av 
Kunnskapsdepartementet i 2017, i samarbeid med sektoren, myndigheter og andre 
relevante aktører.  
 

• Arrangere nasjonalt seminar for medlemmer av læringsmiljøutvalgene. LMU-forum skal 
arrangeres i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge.  
 

• Arbeide for at LMU har tilstrekkelig kompetanse gjennom utadrettet virksomhet som 
kursing, presentasjoner og besøk, samt oppdatert og digitalt informasjonsmateriell. 
 

• Bidra til at LMU har hensiktsmessige arbeidsoppgaver og saker gjennom deling av gode 
eksempler, kunnskap om- og formidling av viktige nasjonale læringsmiljøspørsmål. 
 

• Samarbeide med NSO om etableringen av et nettverk for studentledere i LMU. 
 

• Utvikle digitalt kurs for nye LMU-representanter 

4. Universell utforming som fag- og kunnskapsområde (uu) 
Universell skal 

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

• Tilby direkte oppfølging av fagmiljø som ønsker å satse på universell utforming som fag- og 
kunnskapsbegrep i utdanningen. 
 

• Gjennomføre FoU-prosjekt i samarbeid med Deltasenteret om utdanningstilbud i universell 
utforming av IKT ved norske utdanningsinstitusjoner. Prosjektet skal kartlegge omfang og 
kvalitet på utdanningstilbud, og etablere metodikk og indikatorer for å måle omfang og 
kvalitet på utdanningstilbud på lang sikt 
 

• Rapportere om nytteverdien av ordningen med økonomisk støtte/stimuleringsmidler 
 

• Tilby foredrag til aktuelle fagmiljø om universell utforming. 
 

• Arrangere en «tenketank» om universell utforming som kunnskapsområde, hvor målgruppen 
er vitenskapelig ansatte og ledere av fagmiljø. Arrangementet gjøres i samarbeid med et 
fagmiljø. 
 

• Utvikle og tilby sektoren nettsider om universell utforming som fag- og kunnskapsområde.  
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5. Fagskoleoppdraget 
Universell skal: 

• Gjennomføre kartlegging av norske fagskolers behov for støtte til arbeidet med studenter 
med ulike funksjonsnedsettelser. Dette innebærer besøk til et utvalg av fagskoler, samt 
gjennomføring av kvalitative og kvantitative undersøkelser blant ansatte og studenter. 
 

• Foreslå tiltak som skal sikre at fagskolene blir i stand til å utforme et inkluderende 
læringsmiljø basert på universell utforming og individuell tilrettelegging etter fagskolelovens 
§ 4a.  
 

• Arrangere seminar for relevante aktører og interessenter i fagskolesektoren om tema som 
mangfold, inkludering, funksjonsnedsettelse og læringsmiljø.  
 

• Rapportere til Kunnskapsdepartementet på fagskoleoppdraget, og gi departementet et 
beslutningsgrunnlag for videre satsning på området.  
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