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Tildeling av stimuleringsmidler 2010 

Universell lyste i september 2010 ut prosjektmidler for universell utforming som faglig 

innhold i aktuelle utdanninger. Våre midler for 2010 ble i slutten av desember delt ut til 11 

aktuelle prosjekter ved 8 ulike utdanningsinstitusjoner. 

Behandlingen av innkommende søknader ble gjennomført i samarbeid med 

Informasjonsprogrammet for universell utforming (Husbanken og Statens bygningstekniske etat) 

og i samråd med Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet. 

Prosjektene skal gjennomføres i 2011, og følgende utdanningstinstitusjoner fikk midler i denne 

omgang:  

Tildelinger: 

Høgskolen i Sør-Trøndelag fikk totalt kr. 82 000 til implementering av universell utforming i 

emnene webdesign og brukervennlighet. 

Høgskolen i Bergen fikk totalt kr. 180 000,- til gjennomgang og implementering av universell 

utforming i fagplanene ved tre institutter, til utvikling av tverrfaglig valgfagsemne og til 

formidling av resultater til andre ingeniørutdanninger. 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo fikk totalt kr 395 000,- til undervisningstiltak i 

universell utforming på arkitektstudiet, formidling av kompetanse på egenutviklet nettsted og til 

utredning av konseptet cityLAB. 

Kunsthøgskolen i Oslo fikk totalt kr. 300 000,- til videreføring av pilotprosjekt i universell 

utforming og til oppbygning av fast tverrfaglig kursenhet i lys og farge på bachelornivå. 

Bergen arkitektskole fikk totalt kr. 48 000,- til utvikling av arkitekstudentkonkurranse om 

universell utforming. 

Universitetet for miljø- og biovitenskap fikk totalt kr. 360 000,- til fagutvikling av emner ved 

Institutt for landskapsplanlegging og Institutt for matematiske realfag og teknologi, og til et 

felles seminar mellom aktuelle fagmiljøer ved UMB. 

NTNU fikk totalt kr. 180 000,- til masterkurs og workshop på arkitektstudiet, til 

kompetanseutvikling av ansatte og til gjennomføring av nordisk nettverksseminar om universell 

utforming for arkitekter. 

Diakonhjemmet Høgskole Rogaland fikk totalt kr. 125 000,- til markedsføring av eksisterende 

studium til prioriterte grupper og til kvalitetsforbedring og evaluering av etterutdanningstilbud i 

universell utforming. 


