
Nasjonal pådriver
for tilgjengelighet til

høyere utdanning

8. nasjonale konferanse om

inkluderende
læringsmiljø
Clarion Hotell & Congress Trondheim, 14. - 16. oktober 2012



Program
Søndag 14. oktober

18.00 Mottakelse på Rockheim 
 Rockheim er det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock. Mottakelsen 

inkluderer omvisning på senteret og servering av tapas og drikke. 

Mandag 15. oktober

09.00 Registrering

10.00 Åpning av konferansen
 Velkommen ved studiedirektør Gunnar Bendheim fra Høgskolen i Sør-

Trøndelag. Hilsen fra Kunnskapsdepartementet ved rådgiver i Universitets- og 
høgskoleavdelingen Lars Arne Aasen.

 Praktisk informasjon

10.30	 Læringsmiljøet	for	studenter	med	nedsatt	funksjonsevne
 1. Presentasjon av data fra vårens læringsmiljøundersøkelse ved avdelingsled-

er i TNS Gallup, Truls Nedregård
 
 2. Konklusjoner og utfordringer ved prosjektleder for Universell, Kjetil Knarlag

12.00	 Pause

12.15		 Ute	av	øye	–	ute	av	sinn?
 Mangfoldet i studentmassen byr på utfordringer både for studenter og lærest-

eder. Betraktninger rundt disse problemstillingene ved generalsekretær i Unge 
Funksjonshemmede, Martin Kaasgaard Nielsen og kommunikasjonsansvarlig 
i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Ove Helset.

13.00		 Lunsj

14.00	 Inclusive	Education:	A	key	concept	in	managing	diversity
 Foredrag som tar for seg konseptet inkluderende utdanning ved Executive 

Director Ann Heelan og Assistant Director Mary Quirke, begge fra AHEAD, 
Irland.(Foredraget er på engelsk)

15.30	 Produktutstilling,	kaffe	og	kake

Program



16.15	 Kognitiv	utredning	av	studenter	som	sliter	med	gjennomføring	–	har	
det	noe	for	seg?

 Presentasjon av prosjekt ved Universitetet i Tromsø ved klinisk nevropsykolog 
og universitetetslektor Jørgen Sundby, Universitetet i Tromsø.

	 Programmet	avsluttes	kl.	17.00

19.00	 Middag

Tirsdag 16. oktober

08.00 Registrering

09.30	 Posterpresentasjoner,	produktutstilling	og	utsjekking

A.	Vil	–	vil	ikke!	Kunnskapsutvikling	om	høyere	utdanning	og	studenter	
med	funksjonsvansker.

 
 Hvordan kan ergoterapeuter bidra til en bedre studiehverdag for 

studenter med usynlige funksjonsnedsettelser? 
 Prosjektpresentasjon ved førsteamanuensis Eva Magnus og 

høgskolelektor Sissel Horghagen, begge fra Høgskolen i Sør-
Trøndelag.

B.	Aspergers	syndrom	–	et	annerledes	møte	med	verden	
 
 Hvordan møter mennesker med Aspergers syndrom verden og 

studielivet? Foredrag ved Anders Haugen, masterstudent i utdan-
ning og oppvekst ved NTNU.
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C.	Go	Campus!
 Go Campus er et prosjekt om å mestre overgangen fra vi-

deregående skole til høyere utdanning for elever med psykiske 
vansker. 

 Prosjektpresentasjon ved prosjektleder for Go Campus, Bene-
dicte Blytt



B.	Rethinking	education	to	include	students	with	disabilities	in
all	aspects	of	higher	education,	it	is	no	problem
 Videreføring av mandagens foredrag om inkluderende utdan-

ning, hvor vi ser på strategier og konkrete eksempler på hvordan 
dette kan oppnås.

 Workshop med Executive Director Ann Heelan og Assistant 
Director Mary Quirke fra AHEAD. Workshopen vil foregå på 
engelsk.

A.	Mestring	av	sorg
 Hva skjer når man er i sorg, og hva kan man som veileder bistå 

studenter som opplever sorg?
 Minikurs i sorgmestring ved Birte Andersen Gresseth, student-

prest i Trondheim.
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C.	Stolthet	og	fordom	–	veien	til	en	god	dialog
 Hvordan øke den gjensidige forståelsen og styrke dialogen mel-

lom studenter med tilretteleggingsbehov og ansatte ved lærest-
edene?

 Workshop som viderefører mandagens foredrag med gen-
eralsekretær i Unge funksjonshemmede, Martin Kaasgaard 
Nielsen og kommunikasjonsansvarlig i Funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon, Ove Helset.

11.30		 Lunsj

12.30	 Informasjon	om	eksterne	tilbud	og	tjenester	
	 1.	Fremtidens	studielitteratur
 Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek har de senere årene gjennomgått omfat-

tende endringer til beste for både studenter og utdanningsinstitusjoner. Hva 
viser fremtiden når det gjelder tilgangen til tilgjengelig studielitteratur? 

 Foredrag ved direktør i NLB, Øyvind Engh
 
 2.	NAV	jobbstrategi	for	personer	med	nedsatt	funksjonsevne
 Unge arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne møter ofte utfordringer når 

de skal ut i arbeidslivet. Gjennom å samle innsatsen er målet at flere skal 
slippe til.

 Presentasjon av utfordringer og muligheter i dette prosjektet ved fylkeskoordi-
nator for jobbstrategien i Sør-Trøndelag, May-Liz Flatholm.



13.50	 Pause

14.20	 Universell	utforming	av	læringsmiljø
 Et av Universells viktigste oppdrag er å fremme universell utforming som 

strategi for et inkluderende læringsmiljø. Vi arbeider nå med en ny nettportal 
som som skal gi faglig påfyll og gode eksempler på universell utforming av 
alle sider av studentenes læringsmiljø. 

 Prosjektleder for Universell, Kjetil Knarlag gir en innføring i universell utform-
ing av læringsmiljø, og en smugtitt inn i portalen.

15.00	 Universell	utforming:	Sansenes	bolig
 Universell utforming blir gjerne oppfattet som et sett av regler og krav, men 

er det alt? Camilla Ryhl er professor i arkitektur og underviser blant annet ved 
Bergen arkitekthøgskole og ved Kunsthøgskolen i Bergen. I dette foredraget 
viser hun at opplevelsen av et rom eller en bygning i stor grad handler om å 
stimulere flere sanser. Hvordan kan arkitektur bidra til å gi sanseopplevelser 
også for mennesker med sansetap?

16.00	 Avslutning	av	konferansen
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