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HANDLINGSPLAN  FOR  STUDENTER  MED  FUNKSJONS-
NEDSETTELSER    2009-2013 

 
 
 
Visjon 
Det teologiske Menighetsfakultet skal være tilgjengelig for studenter med funksjonshemminger 
og funksjonsnedsettelser på lik linje med andre studenter. Studiehverdagen skal så langt det er 
praktisk mulig og faglig forsvarlig være tilrettelagt for studenter med nedsatt funksjonsevne, slik 
at denne studentgruppen kan fungere på lik linje med institusjonens øvrige studenter. Handlings-
planen sees som et redskap til å implementere tiltak som bidrar til dette. 
 
Generell målsetting 

• Institusjonen skal ha universell utforming, det vil si ha tilfredsstillende fysisk tilgjengelighet 
– gjelder bygg, anlegg og lokaler. 

• Institusjonen skal sikre at alle studenter får lik rett til undervisning, veiledning og praksis, 
samt at studenter med nedsatt funksjonsevne får eksamen (vurdering)/prøving tilrettelagt på 
en måte som oppveier de utfordringer funksjonsnedsettelsen medfører. 

• Institusjonen er med på ”Pådriverforum” på feltet ”tilgjengelighet til høyere utdanning for 
studenter med funksjonsnedsettelser” via kontaktpersonen (institusjonsansvarlig). 

 
Prinsipper 

• I tilretteleggingen fokuseres det både på det enkelte menneske, så vel som på omgivelsene. 
• Institusjonen arbeider aktivt for utforminger og ordninger som virker inkluderende. 
• Institusjonen foreslår tilrettelegging som kompenserer for ulempe. Institusjonens forpliktel-

ser på dette området er beskrevet i FOR 2005-11-02 nr 1367: Forskrift om opptak, studier 
og eksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet, § 31 – Særordninger til eksamen og 
alternative vurderingsformer. 

• Institusjonen etablerer særordninger i den grad det er nødvendig og mulig. 
• Institusjonen har felles ansvar for å tilstrebe likeverdige forhold for alle studentene. 
• Institusjonen bør ha nettbasert informasjon for å lette tilgangen for alle brukergrupper. 
• Ved endringer i bygg- og programplaner må det tas hensyn til studenter nedsatt funksjons-

evne. 
 
Vektlegging i perioden 2009-2013 

• Gjennomgang av det fysiske miljøet med tanke på tilrettelegging for ulike grupper av 
studenter med nedsatt funksjonsevne. 

• Informasjon eksternt og internt. 
• Bevisstgjøring av lærere, administrasjon og studentorganer. 
• Skriftliggjøring av rutiner, arbeidsfordeling og praksis. 
• Tilrettelegging av læringsmiljø og undervisning. 
• Rettigheter ved eksamen – med et særlig fokus på psykiske vansker. 
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1. BYGNINGER OG UTSTYR 
 
Det fysiske læringsmiljøet skal utformes i tråd med § 4–3 i universitets- og høgskoleloven. 
Dette innbefatter fysisk tilgjengelighet, dvs. adkomst til undervisningslokaler, administrasjonen, 
lærerkontorer og fakultetets fellesrom, samt seminarrom, bibliotek med lesesalsplasser, PC-av-
delinger, sanitæranlegg og garderobe. 
 
Mål 
Institusjonen skal være utformet etter prinsippet om universell utforming (Diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven av 01.01.2009, § 9 og 12), det vil si at hensynet til alle brukergrupper skal 
innarbeides i løsningene. Tilleggsløsninger skal bare brukes når dette er absolutt nødvendig. 
Spesielt undervisnings- og grupperom skal være funksjonelle for alle. Det skal registreres avvik 
og behov med jevne mellomrom. 
 
Tiltak 
2009-11: 

1. Foreta kontroll/befaring med representanter fra relevante brukergrupper. I denne sam-
menheng vurderes tilgjengelighet (terskler, nytt handikaptoalett for begge kjønn, inngangs-
partiet med en ny, oppvarmet rampe, tunge dører, spesielt i 3. og 4. etasje, ol.), skilting 
(tekststørrelse og heisknapper i blindeskrift inn- og utvendig), lys- og lydforhold (akustikk, 
høyttalerbruk og teleslynge: auditorium 2-4 og ved publikumsskrankene i 1.-3. etasje), 
oppgradering av hvilerommet, kommunikasjonsmuligheter, bibliotek med lesesalsplasser 
og øvrig fysisk læringsmiljø. 

2. Sikre fremdeles tilstrekkelig parkeringskapasitet for studenter med forflytningshemming. 
3. Informere internt om muligheten om avviksmeldinger når det gjelder bygninger og utstyr. 
4. Prioritere tiltak. 
5. Budsjettere med utgifter til forbedringer i 2009/2010 og til ev. innkjøp/leie av utstyr. 
6. Individuell tilrettelegging etter behov. 

 
2012-13: 

1. Utbedre forhold som må endres. 
2. Planlegge tiltak som kan tas over tid. 
3. Budsjettere med kommende utgifter. 

 
Ansvarlige: Direktør og studiekonsulent med særlig ansvar for studenter med nedsatt funksjons-
evne (institusjonsansvarlig). 
 
 
2. UNDERVISNING OG PRAKSIS 
 
Mål 
Institusjonen skal sikre at alle studenter får lik rett til undervisning, veiledning og praksis. 
 
Tiltak 

1. Institusjonsansvarlig informerer lærere og ansatte skriftlig om prosedyrer og praksis når 
det gjelder MFs policy om tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne. 

2. Institusjonsansvarlig oppdaterer fortløpende hva som finnes av relevante hjelpeordnin-
ger/hjelpemidler. 

3. Institusjonsansvarlig avklarer arbeidsdelingen mellom MF og andre eksterne aktører som 
bistår de involverte studentene. Emnekoordinator/-ansvarlig informeres om den enkelte 
students behov knyttet til gjennomføringen av undervisning, veiledning og praksis. 
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4. Det avklares en arbeidsdeling mellom institusjonsansvarlig, studieveiledere, emnekoor-
dinator/-ansvarlig og bibliotek når det gjelder ansvar for ulike sider av tilrettelegging for 
involverte studenter. 

5. Eksterne timelærere gjøres oppmerksom på av emneansvarlig om det i studentgruppen er 
studenter som har behov for tilrettelegging. 

6. Den avtalte tilretteleggingen tas inn i en individuell utdanningsplan for den enkelte. 
7. Tilrettelegging av praksis skjer i samarbeid med praksisleder og -veiledere uten at faglige 

krav reduseres. 
8. Koordineringsansvarlig/kontaktperson for den enkelte oppnevnes. 
9. Studiesjef fatter endelig vedtak om samlet tilrettelagt studium og vurderingsformer. 
10. Det arbeides for utviklingen av det psykososiale læringsmiljøet. Dette innebærer bl.a vide-

reføring og utnyttelse av eksisterende ressurser (fadderordning, studentprestene, miljøtime-
ne og forskjellige arenaer hvor man kan bygge nettverk og utvikle kultur for gjensidig 
støtte og hjelp).  

 
Ansvarlige: Studiesjef og institusjonsansvarlig. 
 
 
3. LITTERATUR 
 
Mål 
Studenter skal om nødvendig hjelpes til å skaffe pensumlitteratur på alternative medier. 
 
Tiltak 

1. Institusjonsansvarlig skaffer opplysninger om vanlig praksis på andre studiesteder når det 
gjelder alternativ tilgang til pensumlitteratur. 

2. Institusjonen skaffer – så langt det er mulig – oppdaterte oversikter over pensumlitteratur 
som er tilgjengelig på lydbøker, punktbøker, forstørret tekst, elektronisk tekst ol. 

3. Institusjonen skal bistå studenter med særlig behov når det gjelder å skaffe pensumlittera-
tur på alternative medier. Tilrettelegging av litteratur i alternativ form for syns- og lese-
hemmede. 

4. Institusjonen etablerer prosedyrer som tar hensyn til tidsbehovet når det gjelder å skaffe til 
veie relevant pensumlitteratur. 

5. Det etableres en arbeidsdeling mellom institusjonsansvarlig, studieveiledere og bibliotek 
når det gjelder ovenstående. Denne skal være kjent for brukergruppene. 

 
Ansvarlige: Institusjonsansvarlig, studieveiledere og biblioteksjef. 
 
 
4. EKSAMEN 
 
Mål 
Studenter som har fysisk eller psykisk vanskelighet med å gjennomføre eksamen (vurdering)/ 
prøving på vanlig måte, kan søke om tilrettelegging ved eksamen. Institusjonen skal sikre at stu-
denter med nedsatt funksjonsevne får eksamen tilrettelagt på en måte som oppveier de ulemper 
funksjonsnedsettelsen medfører – samtidig som man sørger for at studentene prøves likt. 
 
Tiltak 

1. Eksamensgjennomføring og eventuell særlig tilrettelegging skjer etter vedtak i henhold til 
FOR 2005-11-02 nr 1367: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Det teologiske 
Menighetsfakultet. Studieadministrasjonen gjør dette i samråd med faglærer og den enkelte 
student. 
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2. Bruken av skjemaet ”Søknad om tilrettelegging ved eksamen” gjøres kjent for studentene 
via MF’s hjemmesider og Fronter. 

3. Institusjonsansvarlig skal ta opp spørsmålet om ”Særordninger til eksamen og alternative 
vurderingsformer” når studiesituasjonen tilrettelegges for de aktuelle brukergruppene for 
denne handlingsplanen. 

 
Ansvarlige: Studieveiledere, institusjonsansvarlig og eksamenskonsulent. 
 
 
5. INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON 
 
Mål 
Ekstern og intern informasjon søkes tilpasset studenter med nedsatt funksjonsevne. 
Informasjon til studenter skal opplyse om tiltak/tilrettelegging for studenter med nedsatt funk-
sjonsevne. 
 
Tiltak 

1. Institusjonen må sikre at kontaktperson (institusjonsansvarlig) for studenter med nedsatt 
funksjonsevne er tilstrekkelig kjent blant de aktuelle brukergruppene. 

2. Det etableres rutiner for samlet søknadsgang og vedtak for studenter med særlige behov. 
Søknadsskjema gjennomgås med tanke på at studenter får gi til kjenne ev. særbehov ved 
søknad/opptak. 

3. Denne handlingsplanen skal ligge under del 1 i utdanningsplan med mulighet til avkrys-
sing om at studenten har lest denne. 

4. Institusjonen sikrer at søkere og studenter har tilgang på tilstrekkelig og adekvat infor-
masjon om det å ha nedsatt funksjonsevne på MF i skriftlig informasjonsmateriell, spesielt 
i semesterkatalogen samt på hjemmesidene og Fronter. Det opplyses også til Samordna 
Opptak at Menighetsfakultetet er en institusjon som tilrettelegger for studenter med nedsatt 
funksjonsevne. 

5. Institusjonsansvarlig har ansvar for å informere studentene om hvilke tilrettelegginger som 
finnes, og i hvilke sammenhenger disse kan bli aktuelle (pro-aktiv saksbehandling). 

 
Ansvarlig: Informasjonsleder og institusjonsansvarlig. 
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