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• 4 studentrepresentanter 

• 4 ansatte (viserektor for utdanning, eiendomsdirektør, 

dekan, direktør for studieadministrativ avdeling). 

 

Observatører: 

Studentsamskipnaden i Bergen,  Rådet for studenter med 

funksjonsnedsettelse, Universitetsbiblioteket, IT-avdelingen 

og Personal- og organisasjonsavdelingen.   

  

Utvalget har hatt 4 møter i studieåret 2011- 2012, og har 

behandlet 40 saker. 

 

Sammensetning: 
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Eksempel på saker fra studieåret 2011/2012 

• Dialogmøter med fakultetene 

• Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet 2011-2013 

• Handlingsplan for likestilling 

• Læringsmiljøprisen 

• Studentombud 

• Avvikling av Rådet for studenter med 

funksjonsnedsettelse 

• Serviceerklæring for studentarbeidsplasser 

• Rutiner for rapportering av klager på læringsmiljøet 
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Arbeidsform: 1. dialogmøter med fakultetene 

• siden 2009 har LMU arrangert dialogmøter med fakultetene 

• alle LMU-møter arrangeres på fakultetene 

• Tilsynsrunde: en befaring til lesesaler, undervisningsrom, 

kantiner med mer. Oppsummeringene fra rundene blir meldt 

tilbake til hvert fakultet. 

• drøfter læringsmiljø og problemer/utfordringer knyttet til dette 

med representanter for studenter og ansatte  

• Formål: å oppnå en gjensidig rapportering og å identifisere 

mulige felles oppgaver og utfordringer når det gjelder det 

helhetlige læringsmiljøet 
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       Tema som er i fokus på dialogmøtene: 

 

• Undervisningslokaler 

• Lesesaler og andre studentarbeidsplasser 

• Møteplasser for studentene 

• Det psykososiale læringsmiljøet 

• Studentutvalgenes rolle i læringsmiljøarbeidet 

• Retningslinjer for håndtering av læringsmiljøspørsmål 
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2. Oppfølging av Handlingsplan for styrking av universitetets 

læringsmiljø 2011-2013 

• vedtatt av universitetsstyret 24. oktober 2010  

• formulerer overordnete ambisjoner og mål i 

læringsmiljøarbeidet 

• påpeker konkrete utbedringer som bør gjennomføres i løpet 

av en kortere eller lengre tidsperiode 

• inneholder tiltak rettet mot det fysiske, psykososiale og 

organisatoriske læringsmiljøet 

• følges opp av LMU to ganger i året med status for alle 

tiltakspunktene i planen 

• en kontinuerlig oppfølging av handlingsplanen for å oppnå en 

mer dynamisk plan 

• skal revideres i 2013 
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3. Universitetet i Bergens læringsmiljøpris 

• opprettet i 2009 

• formål: ”å gi anerkjennelse til miljøer eller enkeltpersoner ved 

universitetet som lykkes i å legge forholdene spesielt godt til 

rette for studentenes læring gjennom bevisst faglig, 

pedagogisk og sosial innsats eller ved annen spesiell innsats 

for tilrettelegging av det fysiske eller psykososiale 

læringsmiljøet ved institusjonen”.  

• forslag må være begrunnet gjennom en helhetlig beskrivelse 

av læringsmiljøet og ledsaget av egnet dokumentasjon. 

• studentene nominerer kandidater 

• prisen er på kr. 50 000 samt diplom 
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  Effekt av tiltakene: 

• LMU ved UiB er aktivt og synlig 

• Vi har en detaljert oversikt over læringsmiljøet og utfordringer 

knyttet til dette 

• En kontinuerlig forbedring av læringsmiljøet 

 

 

 

   TAKK FOR MEG! 




