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Inkluderende læringsmiljø i høyere utdanning

Inkludering, universell utforming og 
tilrettelegging



Still gjerne spørsmål i chat 
eller via vår PADLET. Lenke 
legges ut i chat.

Vi skal også bruke MENTI. 
Følg lenke i chat.

Hver bolk inneholder en 
introduksjon med påfølgende 
åpning for spørsmål og 
diskusjon:

1. Avklaringer
2. Samfunnsoppdraget
3. Om målgruppen
4. Forstå lovkrav og 

rammeverk
5. Eksempler: Hvordan 

vurdere tilrettelegging?

Agenda



Forventningsavklaring og avgrensninger

Del 1: Avklaringer



Første-
linje

Lokale 
støtte-

systemer

Universell

• Nasjonal pådriver og støttetjeneste for 
lærestedenes arbeid med:
• Universell utforming av læringsmiljø
• Tilrettelegging for studenter med nedsatt 

funksjonsevne
• Læringsmiljøutvalgene (LMU)
• Universell utforming som fagbegrep i 

relevante utdanninger

• Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet 
og plassert ved NTNU

• Målgruppe: Ansatte ved universiteter, 
høyskoler og fagskoler

• universell.no

Om Universell

http://www.universell.no/


Hva trenger du av påfyll for 
ditt arbeid med studenter med 
nedsatt funksjonsevne?

• Gå til www.menti.com
• Bruk kode: 25 41 537

Forventningsavklaring 

http://www.menti.com/
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• Mangfold
• Inkludering
• Diskriminering

• Funksjonshemmet
• Funksjonshemming
• Funksjonsnedsettelse
• Nedsatt funksjonsevne
• Funksjonsvariasjon

• Tilgjengelighet
• Brukbarhet
• Universell utforming 

Begreper – hva er rett å bruke?
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FUNKSJONSVARIASJON



Funksjonsnedsettelse oppstår kontekstuelt og relasjonelt



Funksjonsnedsettelse

Læremåter

Perspektiver

Ferdigheter

Styrker

Livserfaring

Handlinger

Språk

Religion

Adferd

Verdier

Preferanser

Kultur

Preferanser

Kjønn

Synlig og usynlig mangfold/ funksjonsnedsettelse



”Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser 
på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor 
utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og spesiell 
utforming.”

Universell utforming

https://www.youtube.com/watch?v=zl53ownJU1c
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FN-konvensjonen (CRPD)
Med tilrettelegging menes nødvendig og 
hensiktsmessig endring når det er behov for å sikre at 
mennesker med nedsatt funksjonsevne kan nyte eller 
utøve alle menneskerettigheter og grunnleggende 
friheter på lik linje med andre.

- Individuelt perspektiv
- Ut fra studentens reelle behov
- Utenfor den ordinære løsningen
- Avhengig av støtteapparat
- Hjelpemidler
- Tilrettelegging kan også være universell utforming

Hva er tilrettelegging?
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Universell utforming er alltid løsningen man skal strekke seg etter. Det gir kvalitet for alle. 
Tilrettelegging må til der hvor universell utforming ikke er mulig eller hensiktsmessig. 

Individ 
(støtte)

Gruppe 
(tilrettelegging)

Generelt, alle 
(universell utforming)

Universell utforming og individuell tilrettelegging 
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Spørsmål? 
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Oppdrag, betydning, gjennomstrømming
Del 2: Samfunnsrelevans



FN-konvensjonen Artikkel 24:
• Mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til 

utdanning. Det skal sikres et inkluderende 
utdanningssystem på alle nivå.

Regjeringens strategi for inkludering
• Inkludering og likestilling av personer med 

funksjonsnedsettelse er en forutsetning for et 
bærekraftig velferdssamfunn og for at den enkelte skal 
kunne leve frie og selvstendige liv

Universell utforming
• Universell utforming er hovedstrategi for inkludering. 

Der uu ikke er mulig, skal det sørges for gode 
individuelle løsninger

Samfunnsoppdrag



FNs Bærekraftsmål



Sikre inkluderende, rettferdig og god 
utdanning og fremme muligheter for 
livslang læring for alle

4.a) Etablere og oppgradere utdanningstilbud 
som ivaretar hensynet til barn, personer med 
nedsatt funksjonsevne og kjønnsforskjeller, og 
sikrer trygge, ikke-voldelige, inkluderende og 
effektive læringsomgivelser for alle.

Delmål 4



• Kvalitet
• Digitalisering
• Universell utforming
• Reguleringer og lovkrav
• Plikter og rettigheter

Sektorregulering



• Flere har høyere utdanning 
(35 % av befolkningen)

• Viktigere for personer med 
funksjonsnedsettelser. 

• Personer med nedsatt 
funksjonsevne har 4,5 
ganger høyere sjanse for å 
være i arbeid dersom de har 
tatt høyere utdanning. 

Betydning av utdanning for arbeidsdeltakelse



• Hindre frafall av tilfeldige 
årsaker

• Utdanning bør gjenspeile 
samfunnet for øvrig

• Gjennomsnittstudenten 
finnes ikke 

Gjennomstrømming 
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Spørsmål til 
samfunnsrelevans?  



Studenter, funksjonsvariasjon og opplevde barrierer
Målgrupper



• 293 287 studenter i Norge

• Stor grad av funksjonsvariasjon i 
studentmassen
• Nesten hver fjerde student - 23,6% 

- rapporterer til Eurostudent om en 
funksjonsnedsettelse

• 69 200 studenter

Oversikt



3,0 %

3,3 %

3,8 %

5,1 %

6,7 %

7,5 %

0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % 6,0 % 7,0 % 8,0 %

Fysiske problemer/ bevegelse

Sensoriske problemer (hørsel/ syn)

Langvarige helseutfordringer

Lærevansker (ADHD/ Dysleksi mv)

Psykiske problemer

Kroniske sykdommer

23 % av studenter i Norge rapporterer funksjonsnedsettelse
N=8 220

Funksjonsnedsettelse



3%

19%

78%

Synlig/usynlig 

1. Andre kan se min nedsettelse umiddelbart 2. Andre vil merke over tid at jeg har en nedsettelse
3. Min nedsettelse er ikke synlig/merkbar for andre

Synlig/ usynlig funksjonsnedsettelse



22,4 %

27,2 %
30,2 %

15,8 %

4,4 %

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %

30,0 %

35,0 %

1: Ikke begrenset 2 3 4 5: Alvorlig begrenset

Studenter med nedsatt funksjonsevne (N= 8 220)

Eurostudent VI – Begrensninger i studiet
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Fysiske barrierer, pedagogiske barrierer, digitale barrierer, sosiale 
barrierer, barrierer i organisering og kommunikasjon (N= 723)
• 27 % rapporterte om digitale barrierer

- 18 % i digitale læremidler
- 10 % i digitale verktøy (programvare)
- 10 % i digitale læreplattformer 

• 85 % rapporterer om pedagogiske barrierer
- 52 % i eksamen
- 47 % i egenstudier
- 41 % i forelesning
- 36 % i innlevering av oppgaver
- 20 % i seminarer og prosjektarbeid

• Studiebarometeret (2018) viser at studenter med nedsatt 
funksjonsevne er i gjennomsnitt litt mindre tilfreds med studiet 
og studiehverdagen enn andre

Studenter rapporterer om barrierer 
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Spørsmål om målgruppe 
og barrierer? 



Del 3: Føringer og 
endringer i lovverk og 
reguleringer
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DETALJ

Detaljer ligger 
i forskrifter, 
standarder og 
veiledere.

Finnes for alle 
sektorlover. 

SEKTOR

Sektorlovene 
regulerer og 
udtyper 
spesifikke 
forhold. 

• Bygg
• Utdanning
• Transport
• Allmenn 

ferdsel
• Etc

Forbyr 
diskriminering 
blant annet 
grunnet nedsatt 
funksjonsevne.

Overbygning for 
universell 
utforming og 
tilrettelegging

LDLEU

EU-lovgigninven 
påvirker Norsk 
lov og praksis.

Særlig viktig nå 
er WAD (web-
direktivet) og 
EAA (European 
Accessibility Act) 

FN

Menneske-
rettigheter

Likestilling og 
ikke-
diskriminering

Norge har 
ratifisert og 
lover må 
innrettes etter 
konvensjonen. 

Lovhierarki
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Likestillings- og 
diskriminerings

-loven

• Diskrimineringsvern
• Tilretteleggingsplikt generell (uu)
• Tilretteleggingsplikt individuell

Universitets-
og 

høyskoleloven

• Overordnet, få detaljer
• Studentens rett på tilrettelegging
• Under utvikling 2018 ->

Forskrift om 
studier og 
eksamen

• Lokale føringer for 
(uu) og 
tilrettelegging

Struktur: Lovhierarki (eksempel)



Tilrettelegging

Universell 
utforming

Likebehandling

Inkludering

Likeverd

§ 1: Formål
• Fremme likestilling og hindre 

diskriminering 
• Med likestilling menes likeverd, 

like muligheter og like 
rettigheter

• Likestilling forutsetter 
tilgjengelighet og 
tilrettelegging.

• Bygge ned samfunnsskapte 
funksjonshemmende barrierer, 
og hindre at nye skapes

Likestillings- og diskrimineringsloven (LDL)
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Diskriminering

Diskriminering på bakgrunn av (bl.a) funksjonsnedsettelse 
er forbudt. 

• Generelt forbud (§§ 6-11)

• Plikt til universell utforming (§§ 17-18)

• Plikt til tilrettelegging (§§ 20-23)

Hva er diskriminering?



Direkte forskjellsbehandling: 
• Handling som har som formål eller hensikt å behandle 

ulikt – at man behandles dårligere enn andre på grunn av 
funksjonsnedsettelsen

• Eksempel: Anta at en gruppe studenter ikke kan ta en 
spesiell type utdanning. 

• «Studenter med dysleksi kan ikke bli....»

Indirekte forskjellsbehandling
• Tilsynelatende nøytrale handlinger, unnlatelser mv. som 

fører til at personer stilles dårligere enn andre.
• «… når ulike tilfeller behandles likt…»
• Eksempel: En studieforskrift, en LUB, en 

eksamensforskrift eller liknende

Forskjellsbehandling
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Lovlig forskjellsbehandling

• Krever saklighet:
• formålet må fremstå  som legitimt

• Helse og sikkerhet 

• Økonomiske hensyn kan være et annet

• Eksempel: Saklige faglige krav i en LUB eller emnebeskrivelse. 

• Eksempel 2: Arbeidskrav kan være praktisk-pedagogisk 
begrunnede men ikke faglig begrunnede. 

Lovlig forskjellsbehandling
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• Er en form for lovlig forskjellsbehandling som ikke er diskriminerende 
• Skal bygge opp under lovens formål
• Bygger på en erkjennelse av at forbud mot diskriminering ikke er tilstrekkelig 

for å oppnå reell likestilling. 
• Særbehandling  kan imidlertid  komme i konflikt med likebehandlingsprinsippet.
• Positiv særbehandling omfatter i hovedsak iverksettelse av aktive tiltak som har 

som formål å fremme likestilling for bestemte grupper i samfunnet. 

Særbehandling vs tilrettelegging
• Mens positiv særbehandling retter seg mot grupper som er mer utsatt for 

diskriminering enn andre eller som møter andre strukturelle barrierer, er 
individuell tilrettelegging rettet mot enkeltindividet og enkeltindividets 
særskilte behov. 

Positiv særbehandling



Typisk antakelse 1
Lik behandling er rettferdig / forskjellsbehandling er urettferdig.
Diskuter: når oppleves tilrettelegging som urettferdig?

Likhet – rettferdighet - inkludering



• § 17: Plikt til universell utforming
• § 18: Plikt til universell utforming av IKT
• § 19: Plikt til å arbeide aktivt for å fremme universell utforming
• § 21: Rett til individuell tilrettelegging for elever og studenter

Plikten til tilrettelegging sammenfaller med UHL. Er tatt inn i 
lovutvalgets arbeider i NOU 3: 2020.

Plikten til universell utforming er tatt inn i NOU 2020:3.

Hva er diskriminering etter LDL (forts.)



Lovkrav: LDL § 18 med forskrift

Hovedkrav: WCAG 2.0 A og AA eller 
tilsvarende

Innhold: Automater
Nettløsninger

Tidsfrist: Nye nettløsninger 
1.1.2019

Eksisterende 
nettløsninger 1.1.2021

Digitalt læringsmiljø – uu av IKT



Hovedområder
• Nettsider
• Digitale læremidler
• Dokumenter som kan lastes 

ned eller leses på nett
• E-læringssystemer med innhold
• Apper

Digitale læremidler
Nettbaserte redskaper som kan 
brukes i det pedagogiske 
arbeidet, og som er utviklet med 
hensikt å støtte læringsaktiviteter

Spesifikt for UH-sektor
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• Nettstedet www.hvl.no
• E-læringssystemet (Canvas)
• Digitalt pensumlistesystem
• Digital eksamen
• Digitale læremidler på nettsider og innholdet i 

Canvas 
• wikier
• Presentasjoner
• Dokumenter (Word, PDF)
• Kompendier
• Lærebøker
• Video-/lydfiler

• Apper med pedagogisk innhold
• Andre digitale tjenester med grensesnitt 

Nærmere om innholdet

http://www.hvl.no/
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Lær og bruk!



• Studentene har rett på egnet individuell 
tilrettelegging av 

• Lærested

• Undervisning

• Læremidler

• Eksamen

• Mål: Likeverdige utdanningsmuligheter

• Omfang: Varig funksjonsnedsettelse – men også 
midlertidighet - av vesentlig karakter, «særskilte 
behov»

• Virkeområde: Lovkravene gjelder universiteter, 
høyskoler og fagskoler

Universitets- og 
høyskoleloven



Lovgivers intensjon
• Individuell tilrettelegging skal bestå i å gjøre en konkret vurdering og 

iverksette tiltak som skal bygge ned de reelle utfordringene for en konkret 
student

• Uforholdsmessighetsvurdering (skjønn) er en sikkerhetsventil
• Kontekst
• Tilretteleggingens effekt for å bygge ned funksjonshemmende barrierer  - altså 

studentens behov
• Kostnadene ved tilretteleggingen
• Virksomhetens ressurser

• Kan være generelle tiltak overfor hele studentgruppen, eller spesifikke tiltak 
rettet kun mot den aktuelle student. 

• Det studentens reelle behov som ligger til grunn – og ikke institusjonell 
praksis, arbeidsbelastning eller krav om likebehandling

Egnet individuell tilrettelegging



• Uforholdsmessig 
byrde?

• Faglige krav?
• Likebehandling?
• Egnet individuell 

tilrettelegging?

Hvordan vurdere?
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• Tilretteleggingsplikten forutsetter et samarbeid mellom institusjon 
og student

• Dersom studenten vet hva som vil tilfredsstille behovet for 
individuell tilrettelegging, må studenten gi informasjon om dette.

• KD mener det beste er at studenten selv avgjør om hun/han vil 
formidle informasjon om seg selv til ny institusjon 

• Tilsvarende har utdanningsinstitusjonen plikt til å aktivt forsøke å 
tilrettelegge, og sette seg inn i tilretteleggingsbehov som kan følge 
aktuell diagnose eller funksjonsnedsettelse. 

• Utdanningsinstitusjonen kan derfor ikke unndra seg ansvaret for å 
etterspørre tilrettelegging for studenten med et 
tilretteleggingsbehov.

Samarbeid og aktivitetsplikt
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• Studenten skal ha anledning til å 
uttale seg, og påklage vedtaket i 
rimelig tid

• Tilrettelegging skal sikre likeverd, 
og ikke medføre en degradering 
av studentens læringsutbytte. 

• Institusjonene har fremdeles 
frihet til å velge graden av 
tilrettelegging.

Tilrettelegging – et samarbeid



48

Vurderingskriterier

• Effekten av å fjerne barrierer for personer med 
funksjonsnedsettelse

• Om virksomhetens alminnelige funksjoner er av offentlig art
• Kostnader
• Virksomhetens ressurser
• Sikkerhetshensyn
• Vernehensyn

Uforholdsmessig byrde
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Tilrettelegging skal ikke gå på bekostning av faglige krav.
• Vurderingsgrunnlag:  Hva er det faktisk tilretteleggingen avhjelper? 
• KD beskriver disse faglige kravene som at man

• Ikke fritas for obligatoriske deler av undervisningen
• Eks: Medikamentregning og dyskalkuli
• Skal ikke føre til at deler av studiet ikke blir bestått eller avlagt, slik at man 

ikke f.eks. får autorisasjon i et profesjonsstudium
• Det viktigste er at man oppnår fastsatt læringsutbytte (LUB). 
• Man kan likevel ikke kreve hva som helst i en læringsutbyttebeskrivelse 

for å avgrense tilretteleggingsplikten. 

Faglige krav



Prop. 64 L (2017-2018): Endringer i universitets- og høyskoleloven:

All tilrettelegging etter UHL § 4-3 er å regne som enkeltvedtak og skal 
kunne påklages 

- En student som har behov for tilrettelegging av studier, kan søke om dette 
i henhold til universitets- og høyskoleloven (uhl.) § 4-3 femte ledd.

- Institusjonen fatter et vedtak om hvorvidt studenten får tilrettelegging 
eller ikke.

- Vedtaket bør inneholde en begrunnelse som sier noe om institusjonens 
vurderinger av hva som er mulig og hva som er faglig forsvarlig. 

- Enkeltvedtak kan være både skriftlige og muntlige – rådet må være 
å ivareta studentens rettsikkerhet og institusjonenes ønske om 
kvalitet

Krav om enkeltvedtak



Hvor langt går tilretteleggingsplikten?



«Ofte kan det være flere måter å foreta en individuell tilrettelegging på, og det 

kan velges mellom ulike tilpasninger og tiltak. Utgangspunktet er at den som er 

ansvarlig kan velge blant ulike effektive tiltak som dekker 

tilretteleggingsbehovet. 

Det er imidlertid en forutsetning at dette skje i samråd med den som skal 

nyttiggjøre seg tiltaket, og at vedkommendes synspunkt blir hørt. Den som 

tilrettelegger har imidlertid adgang til å velge det minst kostbare eller 

byrdefulle tiltaket, så lenge tiltaket faktisk dekker tilretteleggingsbehovet, og 

gir lik mulighet til eksempelvis å søke om en stilling […]». 

Retten la vekt på Ot.prp. 44 (2007-2008)



Retten bemerker at utdanningsinstitusjonen kan velge mellom 
egnede tiltak dersom det foreligger flere alternativer. Det er 
naturlig at tilretteleggingen fastlegges i samråd med den 
tilretteleggingen skal fungere for, men det er altså pliktsubjektet 
etter loven som velger hvilke tilretteleggingstiltak som skal 
iverksettes.

Det er ingen tvil om at den tilretteleggingen xxx selv har foreslått 
ville kompensert for funksjonsnedsettelsen, men spørsmålet 
retten skal ta stilling til er i første omgang om de tiltakene NHH 
har valgt å innvilge er tilstrekkelige til oppfylle xxx krav på «egnet 
individuell tilrettelegging»

Kort oppsummert læring
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REFLEKTER: Finnes det alternativ tilrettelegging? Finnes det en universelt 
utformet løsning? 
PADLET:

Kunne dette vært løst på en annen måte…? 
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Spørsmål om lovverk? 



Hva er egnet generell eller individuell
tilrettelegging?

Del 5: Hvordan vurdere?



www.menti.com

25 41 537

Tilbake til Menti:

På hvilket område er kravene til egnet individuell 
tilrettelegging mest utfordrende

Diskuter funnene med den ved siden av.

http://www.menti.com/


Digitalt 
læringsmiljø
- e-læring
- Eksamen
- Dokumenter
- Oppgaver
- Studielitteratur

Fysisk 
læringsmiljø
- Læringsarealer
- Arbeidsplasser
- Sosiale arenaer
- Tekniske forhold

Pedagogisk 
læringsmiljø
- læringsaktiviteter
- emneplanlegging
- bruk av digitale 
ressurser
- vurdering og 
eksamen
- praksis

Tilbud og 
tjenester
- Bibliotek
- Veiledning
- Informasjon
- Kommunikasjon
- Organisering

Hva innebærer tilretteleggingsplikten i daglig 
praksis? 
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Makronivå
Rektorat, faglige og administrative ledere
Eierskap, satsninger og prioriteringer, forventningsavklaring.
Formål og konkretisering av mål gjennom planarbeid. 

Mellomnivå

Forvaltning: Enhetsledere, systemeiere, læringsstøtte…
Rutiner og retningslinjer for implementering. 
Opplæring av ansatte.
Innkjøp og utvikling av systemer.  
Støttetjenester, ekspertkompetanse.

Mikronivå Faglærere, innholdsprodusenter
Produksjon av dokumenter, video, læringsmateriell, bøker…

Eierskap og kunnskap på alle nivå
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Lærested
Undervisning
Læremidler 

Eksamen
Praksis

1. Kartlegging av studentens forutsetninger
• Hva er barrierer i en gitt situasjon? 
• Studentens funksjoner/ kvaliteter 
• Tidligere erfaringer

2. Kartlegging av kontekst
• Krav i emneutbyttebeskrivelser
• Tilretteleggingens effekt for å fjerne 

barrieren
• Vurdering av ressurser tilgjengelig
• Vurdering av kostnader

3. Valg av strategier
• Hva kan gjøres av universell utforming? 
• Hva kan gjøres av individuell tilrettelegging? 

Fremgangsmåte for individuell tilrettelegging
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Dokumentasjonen må si noe om hvilken ulempe funksjonsnedsettelsen medfører i 
eksamenssituasjonen. En diagnose i seg selv gir ikke rett til tilrettelegging/ fordel

Hvilken kunnskap trenger man da om konsekvenser en funksjonsnedsettelse har for 
studiet eller eksamen?

Er behovet akutt eller varig? Ev. hva forventet varighet? 

Finnes det foretrukket skjema til lege/helsepersonell? 

Er det spesielle krav til for eksempel attest for dysleksi eller syn?

Krav til dokumentasjon



Fysiske forhold Studentenes ønsker
Universell utforming berører adkomst, 
inngang, knutepunkt, 
studentarbeidsplasser, 
undervisningslokaler, andre læringsrom, 
eksamensrom, sosiale arrangement etc.

Mer studentaktiv læring endrer behovene 
for den fysiske utformingen, og at man 
også her tar hensyn til mangfoldet i 
studentmassen. 

Tilrettelegging kan være tema når det 
ikke kan gjøres tiltak for bedre universell 
utforming, eller det er tiltak som bare 
gjelder den enkelte. 

Hvilerom

Kontorplass/ leseplass

Stillerom

Assistanse

Teknisk utstyr

Sted for å oppbevare hjelpemidler

Universell utforming: Fremkommelighet, 
likestilt bruk, akustikk, lys, møblement….

Uu og tilrettelegging av lærested



Pedagogiske forhold Studentenes ønsker
Det pedagogiske læringsmiljø handler 
om form, innhold og rammer for den 
pedagogiske aktiviteten som påvirker 
studentenes læring.

Studentaktiv læring endrer 
forutsetningene og behov for studenter 
med tilretteleggingsbehov.

Studenter opplever barrierer på alle 
slags læringsarenaer  forelesning, 
egenstudier, seminarer, innleveringer, 
praksisoppgaver, laboratorier, praksis, 

Digitalt pensum/ læremidler

Video og lydopptak av forelesning, 
utdeling av forelesningsnotater

Fleksibilitet av innleveringsfrister

Assistanse/ mentor

Individuell utdanningsplan

Lesesalsplass

Uu og tilrettelegging av undervisning



Fysiske/ pedagogiske/ 
digitale forhold

Studentenes ønsker

Et hovedskille går mellom tilrettelagt 
eksamen og alternativ eksamensform.

Tilrettelagt eksamen er gjerne praktiske 
ordninger man innvilger eller avslår, alt 
etter kapasitet. 

Praktisk tilrettelegging kan være nesten 
hva som helst – mest vanlig er bruk av 
pc, utvidet tid og alternative 
romløsninger. 

Studentene har rett til å søke, avslag 
må begrunnes saklig. 

Fleksible innleveringsfrister

Praktisk tilrettelegging – testet på 
forhånd

Alternativ eksamen til ordinær 
eksamensform

Assistanse

Pedagisk programvare

At digital eksamen skal være tilrettelagt 
for alle (universelt utformet)

Tilrettelegging av eksamen
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• Nettside: www.universell.no

• Epost: kontakt@universell.no /

kjetil.knarlag@ntnu.no / elinor.j.olaussen@ntnu.no

• Epost-liste: Utveksle erfaringer med tilretteleggere ved andre lærested: 

universell@adm.ntnu.no

• Bli med på Universells nyhetsbrev: 

https://www.universell.no/nyhetsbrev/

Ta gjerne kontakt med oss!

http://www.universell.no/
mailto:kontakt@universell.no
mailto:kjetil.knarlag@ntnu.no
mailto:elinor.j.olaussen@ntnu.no
mailto:universell@adm.ntnu.no
https://www.universell.no/nyhetsbrev/
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