
 
  
  

 

 

*Nasjonal pådriver i høyere utdanning: Inkluderende læringsmiljø – LMU – Universell utforming 
 

 

 

Invitasjon til nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø 

 
Universell inviterer alle høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og andre samarbeidspartnere til å 
delta på den 12. nasjonale konferanse om inkluderende læringsmiljø. Konferansen arrangeres i 
Trondheim den 17. og 18. oktober 2017, på Clarion hotel og Congress på Brattøra.  
 

 
Konferansen vil gi ansatte som arbeider med universell utforming og individuell tilrettelegging av 
studentenes læringsmiljø faglig påfyll, og et nettverk å støtte seg til i det daglige arbeidet.  
 
 
Smakebiter fra programmet 

 Lansering av veileder for kvalitetssikring av tilbud og tjenester for studenter med nedsatt 
funksjonsevne. 

 Paneldebatt: hvordan utvikle bærekraftige handlingsplaner som organisasjonen stiller seg bak?  

 Hvordan løse krav til universell utforming av IKT? Nytt lovverk gir retningslinjer, men også nye 
muligheter. 

 Tilgjengeliggjøring av studielitteratur: et sceneskifte for ansvar og oppfølging. 

 Mentalist Vidar Hansen avslører det uforløste potensialet som ligger i det nonverbale i 
veiledningssamtalen.   

 Magnus Nohr: foreleser, pedagog og dyslektiker, gir opplæring i bruk av digitale verktøy for 
studenter, faglærere og støtteapparat. 

 Vi har i tillegg 8 ulike parallelle sesjoner med både bredde og dybde innen ulike tema og 6 ulike 
muligheter til å nettverksbygge og diskutere utvalgte tema i dialoghjørnet! Det arrangeres også 
kurs for nye tilretteleggere og for nye LMU-representanter.  

 
  



 

  

   

 

Noen av våre foredragsholdere:  
 

Forholdet mellom universell utforming av læring og individuell 
tilrettelegging: Paddy Turner (UK) deler erfaringer fra arbeid med 
faglærere og tilretteleggere i England.    
 
 
 

 
Når tilrettelegger blir hobbypsykolog – hvordan strekke til i møte med 
studenter som har store helseutfordringer? Studentpsykolog, Egon 
Hagen deler tips til å håndtere de vanskelige samtalene.  
 
 
 

 
Fra mottaker til arbeidstaker. Psykolog og underviser, Arnhild Lauveng 
snakker om muligheter og utfordringer for studenter og arbeidstakere 
som har en pasientbakgrunn. Nytt perspektiv i debatten om skikkethet 
til utdanning og arbeid! 
 
 

 
 

I tillegg deler Universell for første gang ut Universellprisen. Prisen hedrer ansatte som har utviklet 
tjenester, initiativ, tiltak eller prosjekt som bidrar til en mer inkluderende utdanning.  
 
Påmeldingsfrist til konferansen er onsdag 27. september 2017, og påmelding skjer via vår nettside 
www.universell.no/trondheim2017 Her finner du også program og annen praktisk informasjon. 
 

Vi ønsker alle interesserte hjertelig velkommen til Trondheim i oktober for faglig påfyll, inspirasjon 
og nettverksbygging! 
 

http://www.universell.no/trondheim2017

