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Forord 
Høgskolen i Østfold ønsker at alle studenter skal ha et likeverdig og godt studietilbud, også de 
av våre studenter som har en eller annen form for funksjonsnedsettelse (skjult eller synlig) og 
som av den grunn har behov for særlig tilrettelegging av sin studiesituasjon.  
FNs standardregler legger en sterk forpliktelse på sine medlemsstater om å iverksette tiltak for 
å sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne like muligheter. De inneholder viktige 
prinsipper angående ansvar, handling og samarbeid. De påpeker områder som er av 
avgjørende betydning for livskvalitet og for å oppnå full deltaking og likestilling.  
I NOU 2001:22 Fra bruker til borger foreslås det tiltak for å skape full tilgjengelighet til 
transport, byggverk og uteområder, informasjon og informasjons- og 
kommunikasjonsteknologien jf. kapittel 2.1.3. For å nå de mål utvalget foreslår anbefales 
forpliktende handlingsplaner med bindende tidsfrister, nasjonale standarder for tilgjengelighet 
og økonomiske virkemidler i form av stimuleringstilskudd. 
NOUen er fulgt med bl.a. opp med St.meld. nr. 40 (2002-2003) Nedbygging av 
funksjonshemmende barrierer - Strategier, mål og tiltak i politikken for personer med nedsatt 
funksjonsevne. Kapittel 5.2 omhandler universiteter og høgskoler. Kravet om lokale 
handlingsplaner blir opprettholdt. Krav og forventninger til disse blir tydeliggjort gjennom 
departementets årlige tildelingsbrev og etatsstyring ved utdanningsinstitusjonene.  
Høgskolen i Østfold vedtok i 2000 Handlingsplan for funksjonshemmede studenter 2000 – 
2003. Denne planen ble revidert i 2004. Revisjonen har i hovedsak ført til endringer i form og 
oppdatering i forhold til terminologi. I tillegg er det nærmere presisert hvem som har ansvar 
for gjennomføring av tiltak.  
Folk med nedsatt funksjonsnivå skal ha de samme muligheter, rettigheter og plikter som 
resten av befolkningen, og dette skal skje gjennom praktisk og organisatorisk tilrettelegging. 
Målet er å tilrettelegge studiesituasjonen slik at studenter med nedsatt funksjonsevne møter så 
få hindringer som mulig.  
Høgskolen i Østfold ønsker å arbeide for å fremme positive holdninger gjennom menneskelig 
samhandling og legge til rette for et læringsmiljø til beste for alle studenter og ansatte ved 
høgskolen. Da sikrer vi best mangfold og de rikeste muligheter for vekst og utvikling.  
Ved Høgskolen i Østfold ble det i 2003 opprettet et læringsmiljøutvalg (LMU) i henhold til § 
44 i Lov om universiteter og høgskoler.  Læringsmiljøutvalget skal i følge mandatet være et 
rådgivende og kontrollerende organ som skal medvirke til at reglene i § 44 nr. 1, 2, og 3 blir 
gjennomført. Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak som gjelder læringsmiljø, og nøye 
følge utviklingen i spørsmål som gjelder trygghet og velferd for studentene. Utvalget skal ta 
initiativ til tiltak som kan fremme studiekvalitetsarbeidet generelt i høgskolen og uttale seg 
om fastsetting og rullering av høgskolens kvalitetssikringssystem.  
Høgskolens styre har ansvar for at det i utformingen av det fysiske arbeidsmiljøet, så langt det 
er mulig og rimelig, sørges for at læringsmiljøet er utformet etter prinsippet om universell 
utforming. 
 

 3



1. Avklaringer og definisjoner 

1.1 Nedsatt funksjonsevne og funksjonshemming  
Med nedsatt funksjonsevne menes tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens 
funksjoner. Dette kan for eksempel dreie seg om nedsatt bevegelses-, syns- eller 
hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon, eller ulike funksjonsnedsettelser pga. allergi, 
hjerte- og lungesykdommer. Synonymt med nedsatt funksjonsevne brukes redusert 
funksjonsevne eller funksjonsnedsettelse 
Det er ingen selvfølge at personer med nedsatt funksjonsevne blir funksjonshemmet. En 
funksjonsnedsettelse behøver ikke resultere i begrensninger i samfunnsmessig deltakelse.  
Funksjonshemming oppstår når det foreligger et gap mellom individets forutsetninger og 
omgivelsenes utforming eller krav til funksjon.  
Funksjonshemming vil derfor være situasjonsbestemt. For å forenkle det litt kan vi dele inn i 
noen hovedgrupper av ”funksjonshemmede” som tar høyere utdanning, og dette kan være 
studenter med: 

- synshemming 
- forflytningshemming 
- hørselshemming 
- lese- og skrivevansker 
- psykiske lidelser 
- kroniske sykdommer (astma, allergier, tretthetssyndromer, hjertelidelse osv. osv) 
- belastningsskader (rygg, nakke, arm) 

 
Noe av dette kan være midlertidig (for eksempel senebetennelser og beinbrudd). 
 
Planen vil ta for seg problemstillinger knyttet de områder der studenter med nedsatt 
funksjonsevne kan møte hindringer. Dette gjelder: 
 
• fysisk tilgjengelighet ved høgskolen, herunder sikkerhetsspørsmål 
• pedagogisk tilgjengelighet, herunder tilrettelegging og tilgjengelighet av litteratur, 

hjelpemidler, informasjonsteknologi 
• kommunikasjon og informasjonstilgang 
• sosialt liv, tilrettelegging av aktiv deltakelse i studentaktiviteter. 
 
I tillegg vil det være viktig å arbeide med samarbeidsspørsmål og bevisstgjøring for alle 
ansatte ved høgskolen om et felles løft som gir lik mulighet til utdanning for alle grupper 
studenter.  

1.2 Krav om tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne  
Det fysiske læringsmiljøet skal utformes i tråd med § 44 i universitets- og høgskoleloven.  
Her blir det presisert at lokaler, adkomstveier, sanitæranlegg og tekniske innretninger 
skal være utformet på en slik måte at funksjonshemmede kan studere ved institusjonen, 
samt krav til at læringsmiljøet skal være utformet etter prinsippet om universell 
utforming. 
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Sentralt i tenkningen om universell utforming er at hensynet til alle brukergrupper skal 
innarbeides i løsningene så langt det er teknisk og praktisk mulig. Tilleggsløsninger eller 
kompenserende løsninger skal bare brukes når dette er absolutt nødvendig 
Det er vedtatt en nasjonal handlingsplan for universell utforming (som blant annet 
inkluderer tilgjengelige nettsider) og en ny antidiskrimineringslov er under utredning. 
 

 
Arbeidsregler som fremmer universell utforming 
• Gi like muligheter for bruk. Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for alle.  

• Være fleksible i bruk. Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og 
ferdigheter.  

• Være enkle og intuitive i bruk. Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens 
erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå.  

• Gi forståelig informasjon. Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til 
brukeren på en effektiv måte uavhengig av forholdene knyttet til omgivelsene eller brukerens 
sensoriske ferdigheter.  

• Ha toleranse for feil. Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige 
konsekvenser eller minimalisere utilsiktede handlinger. 

 
 
 

1.3 Hovedmål for Høgskolen i Østfold 
• Tilgjengelighet for alle skal være et nøkkelbegrep.  
• Tilrettelegging skal først og fremst ta sikte på å kompensere for en ulempe.  
• Særordninger skal brukes i den grad det er nødvendig.  
• Ved bygningsmessige endringer og innføring av nye systemer skal avdelingene 

vurdere hvordan forandringene vil virke for studenter med funksjonshemning  
• Høgskolen i Østfold skal tilstrebe en universell utforming som gjør at høgskolen skal 

kunne brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for 
tilpassing og en spesiell utforming.  

 
Ansvar: Rektor og høgskoledirektør 

2 Fysisk tilgjengelighet ved høgskolen 
Mål:  
Lokalene som Høgskolen i Østfold disponerer skal være godt tilrettelagt for studenter 
og ansatte med nedsatt funksjonsevne. 
 
Status 
Høgskolen i Østfold har i dag avdelinger i Fredrikstad (Kråkerøy og Gamlebyen), 
Sarpsborg og Halden. Lokalene som høgskolen disponerer, er definert som offentlige 
lokaler/bygninger hvor det i byggeforskriftene stilles strenge krav om tilgjengelighet. 
Kravene gjelder heiser, handikaptoalett, rullestolramper, lys, luft, lyd, etc.  
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Ved Avdeling for helse- og sosialfag på Kråkerøy ble det tatt hensyn til disse 
forskriftene ved utbyggingen i 1994, 1996 og 1999. Ved utbyggingen i 1999 ble det i 
tillegg installert automatiske døråpnere.  
Ved Akademiet for scenekunst i Gamlebyen, Fredrikstad, ble det ved etableringen søkt 
om dispensasjon fra kravet om heis opp til 2. etasje. Begrunnelsen var at studiet stiller 
så vidt strenge fysiske krav til studentene at de må kunne bevege seg i trapper. Det er 
imidlertid lagt til rette med rampe til 1. etasje. Dispensasjonssøknaden ble godkjent av 
Arbeidstilsynet og bygningsmyndighetene. 
I Sarpsborg er bygningsmassen relativt gammel og lite tilrettelagt for folk med nedsatt 
funksjonsevne. Her har det blitt oppgradert og tilpasset etter behov. Det er planer om 
renovering av bygningsmassen.  
I Halden er det nytt høgskolesenter som er tilpasset dagens krav til tilgjengelighet. 

 
Tiltak:  

• For studenter med behov for spesiell tilrettelegging utover det som allerede er 
løst i eksisterende bygningsmasse, skal det tilrettelegges og gjøres tilpasninger 
så snart som praktisk mulig. 

 
Ansvar: Kontorsjef ved den enkelte avdeling i samarbeid med bygningsmessig drift. 

  

2.1 Evakuering  
Studenter med nedsatt funksjonsevne har samme plikt og rettighet, som alle andre, til å 
forlate bygninger og rom ved en eventuell evakuering. 
Det tas hensyn til studenter med nedsatt funksjonsevne når en legger timeplan og ved 
organisering av undervisningen. Dette gjelder både tilgjengelige rømningsveier og ved 
varsling.  
 
Tiltak 

• I instruksen for brann og evakuering skal det innarbeides egne rutiner for 
studenter med nedsatt funksjonsevne der ordinære rutiner ikke kan følges.  

• Den brannansvarlige skal gi studenter med nedsatt funksjonsevne og deres 
medstudenter spesiell orientering om evakueringsrutiner og trening på disse.  

• De brannsoneansvarlige skal sikre at alle kommer seg ut av bygningene ved en 
evakuering, også studenter med nedsatt funksjonsevne. 

• Dersom en sterkt hørselshemmet har fast arbeidsplass og delvis oppholder seg 
alene der, bør det installeres visuell varsling for brannalarm.  

• Ved brannøvelser skal studenter med nedsatt funksjonsevne rent unntaksvis 
kunne varsles på forhånd.  

 
      Ansvar: Avdelingsleder, brannvernleder og brannsoneansvarlige.  
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2.2 Tildeling av parkeringsplasser for studenter med 
forflytningshemming  

Høgskolen har satt av et antall parkeringsplasser tiltenkt forflytningshemmede. Disse 
kan benyttes av studenter og ansatte med godkjent bevis for slik parkering. Ved 
tidsbegrenset behov kan det utstedes særskilt parkeringsbevis som gjelder på 
høgskolens område. 
 
Ansvar: Kontorsjef ved den enkelte avdeling 
 

2.3 Tilgjengeligheten til og mellom høgskolens bygninger  
Mål: Høgskolen skal til enhver tid sikre tilgjengeligheten til høgskolens lokaler (også 
midlertidige). Det foretas jevnlige runder for å påse dette. 
 
Tiltak 

• Automatiske døråpnere skal prioriteres ved oppussing.   
• Ramper for rullestolbrukere sjekkes med tanke på eventuelle forbedringer, 

eventuelt nye behov for ramper må vurderes. 
• Utearealet gjennomgås årlig med tanke på å lette tilgang for studenter, både 

forflytningshemmede og synshemmede.  
• Det skal med jevne mellomrom foretas en gjennomgang av hindringer og 

gjenstander, som er til hinder eller som kan medføre skade, med tanke på 
fjerning og omplassering. 

 
Ansvar: Bygningsmessig drift i samråd med avdelingene og ev. utleier.  

 

2.4 Tilgjengelighet i bygningene, fellesarealer, undervisningsrom, 
laboratorier, bibliotek etc.  

 
Tiltak 

• Sikre at belysning i ganger, auditorier og undervisningsrom er gode nok. 
• Sikre fremkommeligheten for forflytningshemmede og synshemmede  
• Skilting og informasjonstavler skal være tilgjengelige og tydelige. I tillegg skal 

det være muligheter for hjelp i ekspedisjonene.  
• Inneklima, renhold mm.vurderes med vektlegging på å finne tilstrekkelig 

utbedringer tilpasset astmatikere og allergikere. 
• Høgskolen skal ha tydelig merking av dører, heiser, trapper etc. 
• Vurdere og eventuelt utbedre dårlige akustiske forhold og lysforhold 
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• Se til at utstyr for hjelpemidler, tilkobling til data, leselamper og annet 
nødvendig utstyr er tilgjengelig  

• Bibliotekene skal være tilrettlagt for forflytningshemmede og kunne gi 
informasjon etc. til syns- og hørselshemmede.  F.eks ved bruk av lese-TV, stor 
terminalskjerm etc.  

• Det skal reserveres lesesalsplasser etter behov for studenter med nedsatt 
funksjonsevne. 

• Laboratorier og lignende gjennomgås med tanke på tilgjengelighet for 
studenter med nedsatt funksjonsevne. 

 
Ansvar: Bygningsmessig drift i samarbeid med avdelingene 
 

3 Opptak 

3.1 Studieveiledning 
Alle avdelinger og i fellesadministrasjonene har studieveiledere som kan svare på 
generelle spørsmål vedrørende studietilbudene. De gir også veiledning i forhold til valg 
av studium. 

 

3.2 Opptak  
Søkere med generell studiekompetanse søker ordinært opptak. Se Samordna opptak eller 
Høgskolen i Østfold  for lokalt opptak. (Søknadsfrist15. april.) 
Søkere kan be om spesiell vurdering når særlig tungtveiende grunner gir grunn for å tro at 
søkerens opptaksgrunnlag ikke gir et riktig bilde av kvalifikasjonene. For å få spesiell 
vurdering må en oppfylle kravene til generell studiekompetanse og ev. spesielle 
opptakskrav. (Søknadsfrist for å søke om særskilt vurdering er 1. mars.) 
Vurderingen av søknad om opptak til grunnstudier utenom poengreglene ligger i dag på 
den enkelte høgskole. Samordna opptak foretar poengberegningen og sender ut svarene 
normalt ved hovedopptaket i juli.    
Forhåndsløfte om opptak kan gis dersom søker oppfyller opptakskravene og eksempelvis 
har spesielle behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet. 
Opptak til påbyggingsstudier ligger på den enkelte avdeling, men registreres og 
samordnes i fellesadministrasjonen. 
 
Opptakskomité 
For å kvalitetssikre opptaksarbeidet faglig og i forhold til rettssikkerheten har HiØ en 
opptaksansvarlig som sammen med en opptakkomité forestår opptaket. Komiteen består 
av en representant fra hver avdeling. Opptaksansvarlig er saksforbereder og sekretær for 
utvalget.  
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4 Oppstart av studieåret 
For å sikre at den enkelte student skal få en best mulig oppstart av studietiden, er det 
viktig at høgskolen så snart som mulig er klar over hvilke behov den enkelte student har 
for tilpassinger. Den enkelte student har et særskilt ansvar for selv å fremme og 
presentere sine behov for tilrettelagte tiltak. 
  
Følgende prosedyrer gjelder: 
I velkomstbrev etter opptak oppfordres studenter med særlige behov å ta kontakt med 
aktuell avdeling for å tilkjennegi sine behov.  
For studenter som har blitt tatt opp på særskilt grunnlag ber høgskolen den enkelte melde 
fra skriftlig til avdelingenes studieadministrasjoner slik at en kan forberede oppstart på 
best mulig måte.  
Studenter med varige funksjonsnedsettelser som er tatt opp på ordinær måte, må ta 
kontakt skriftlig kontakt med avdeling/studiested slik at en kan planlegge tilrettelegging 
av studietilbudet.   
 
Ansvar: Studiedirektør og kontorsjef ved den enkelte avdeling 

 
 

5 Tilrettelegging under studiet  
Mål:  
Høgskolen i Østfold har som mål å legge til rette for at alle studenter skal få, så langt det 
er fysisk, økonomisk og praktisk mulig, likeverdige studieforhold. 
 
Tiltak: 

• En egen informasjonsfolder for studenter med nedsatt funksjonsevne utarbeides. I 
informasjonsfolderen framgår det hvordan saksgang generelt skal være 
vedrørende tilrettelegging.  

 
Ansvar: Avdelingsleder - avdelingene samarbeider med Studentrådgivningen og 
Studentsamskipnaden ved behov. 

 

5.1 Tilrettelegging av undervisning og undervisningsopplegg 

5.1.1 Individuell utdanningsplan 
Alle studenter som er tatt opp til studier av 60 stp omfang eller mer, har lovfestet rett til 
individuell utdanningsplan. En slik plan skal sikre tettere og mer forpliktende 
oppfølging av den enkelte student. Ved Høgskolen i Østfold har en i tillegg en 
obligatorisk utdanningssamtale i tilknytning til godkjenning av utdanningsplanen. Det 
skal da avklares eventuelle individuelle behov for spesiell tilrettelegging slik at 
studentene kommer gjennom definert læringsmål på normert tid.  
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5.1.2 Undervisningsrom 
Dersom en students nedsatte funksjonsevne krever utforming av lokaliteter og utstyr 
utover eksisterende standard, skal dette tas opp med den enkelte driftsenhet/avdeling. I 
slike tilfeller skal det også kunne samarbeides med Hjelpemiddelsentralen i Østfold. 

 
I forbindelse med timeplanlegging og romdisponering skal en i så stor grad som mulig 
legge til rette for en hensiktsmessig plassering av undervisningsrom for studenter med 
funksjonsnedsettelse. 

 
Rutiner for gjennomføring: 
Studenten melder skriftlig fra om sitt behov når han/hun har fått studieplass (eget brev). 
Avdelingsleder har ansvar for å registrere/kartlegge behov, og melde disse behov til 
øvrige berørte driftsenheter som f.eks. bygningsmessig drift, bibliotek og IT-drift  
Avdelingsleder peker ut kontaktperson for studenten og til eksterne samarbeidspartnere 
som trygdekontor, hjelpemiddelsentral ol  
IT-drift og driftenheten skal ha oversikt og ansvar for tilgjengelig utstyr, samt 
vedlikehold og nyanskaffelser Biblioteket vil formidle kontakt og undersøke 
tilgjengelighet til utstyr for utlån av lydbøker, punktbøker, forstørret tekst, elektronisk 
tekst ol. Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) har hovedansvar for produksjon av 
pensumlitteratur i lyd og i blindeskrift.  

 

5.1.3 Pedagogisk tilrettelegging: 
Tiltak 

• Undervisningspersonalet, bibliotekpersonalet, og eventuelt andre faggrupper 
skal gjøres kjent med de vansker studenter med funksjonsnedsettelser møter i 
undervisningen og hvordan de kan overvinnes. 

• Det skal legges vekt på å utvikle og å ta i bruk gode og strukturerte 
undervisningsformer 

• Det skal legges til rette for at studenter kan ta notater fra forelesninger f.eks. 
ved opptak på kassett, ved å få kopier av forelesers notater og/eller 
transparenter, ved PC-bruk etc. 

• Faglærerne skal ha informasjon om studenter som trenger tilrettelagte opplegg. 
• Når det avtales undervisning med eksterne forelesere, må den som inngår disse 

avtalene gjøre oppmerksom på om det i studentgruppen er studenter som har 
behov for tilrettelegging.  

 
 Ansvar: Studieledere, faglærere. 

 

5.1.4 Praksisperioder 
Der praksis er en obligatorisk del av studiet, kan studenter med nedsatt funksjonsnivå 
søke om å få fortrinn ved valg av praksisplass med tanke på praksisstedets 
hensiktsmessighet, nærhet og tilgjengelighet fra bostedet. Behovet for tilrettelegging 
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meldes til praksiskoordinator. Forholdene forsøkes lagt til rette så langt det er forenlig 
i forhold til det som er praksisperiodens studiekrav og krav til tilstedeværelse i praksis. 

  
Ansvar: Studieleder 

 

5.1.5 Tilrettelegging under eksamen 
Kandidater som har fysisk eller psykisk vanskelighet med å gjennomføre eksamen på 
vanlig måte, kan søke om særordning ved eksamen. (Forskrift om eksamen ved 
høgskolen og i utfyllende regler for særordninger ved eksamen.) (Eget skjema) 
De til enhver tid gjeldende retningslinjer gjøres lett tilgjengelig på høgskolens 
websider. Informasjonsbrosjyrer og annen skriftlig studieinformasjon skal gi 
informasjon om at slike rettigheter finnes. 
Særordningen skal ha som formål å oppveie de ulemper funksjonsnedsettelsen 
medfører, samtidig som man i størst mulig utstrekning sørger for at kandidatene 
prøves likt. 

 
Tilleggskommentarer knyttet til eksamensavvikling: 

• Studentene må selv på eget søknadsskjema søke om særordninger innen gitte 
frister. 

• Frist for søknad går fram av oversikter i semesterkataloger og offentliggjøres 
ved administrative oppslag tilgjengelig for alle studenter, og på internett. 

• Informasjon om prosedyre for søknad, krav til dokumentasjon og frister 
framgår av eksamensforskriften og høgskolens utfyllende bestemmelser og 
veiledning til eksamensforksriften.  

• Søknader om særordninger behandles administrativt ved den enkelte avdeling, 
men kan påklages til høgskolens klagenemnd.  

• Prosedyre for klage er utarbeidet og tilgjengelig for de som ønsker å benytte 
seg av adgangen. 

 
Ansvar: Kontorsjef/Eksamensansvarlig  
 

5.2 Tilrettelegging av velferdstilbud under studietiden 
Alle studenter ved HiØ skal ha et likeverdig velferdstilbud. Studentsamskipnaden vil 
arbeide for at studenter med nedsatt funksjonsevne får et godt sosialt studentliv. 

 

• Det skal kunne tilbys tilpassede boliger/hybler  
• Tilgjengelighet i utearealene ved studentboligene skal ha en universell 

utforming 
• SiØ kan bistå studenter med hjelp ved privat hybelformidling 
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• Tilgjengeligheten for studenter med nedsatt funksjonsevne til studenthusene 
skal prioriteres ved opp-pussing og vedlikehold 

• Studentsamskipnaden har en kontaktperson som kan bistå med hjelp og 
tilrettelegging.  

 
Samskipnadens virksomhet drives i høgskolens lokaler. 
 I tillegg har SiØ egne boliger i Fredrikstad og Halden. På begge steder finnes hybler 
tilrettelagt for rullestolbrukere, i studenthyblene i Fredrikstad er det også valgt 
materialer som er gunstige for allergikere.  Utearealene har universell utforming. 
 
Ansvar: Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ) er studentenes lovfestede 
velferdsorganisasjon, og som, sammen med høgskolen, har ansvar for å tilrettelegge et 
best mulig helhetlig læringsmiljø for alle typer studenter. SiØ har en kontaktperson 
som kan bistå med hjelp når det gjelder tilrettelegging. 
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