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Tema for dagen

• Vårt oppdrag
• Læringsmiljø

• Begrepsforståelse
• Lovkrav

• Introduksjon til LMU
• Roller
• Organisering
• Muligheter



Universell sitt nasjonale oppdrag
Hovedmål
Styrke utdanningsinstitusjonenes 
læringsmiljøutvalg (LMU) :

• Hensiktsmessige arbeidsoppgaver 
• Gjennomslagskraft 
• Riktig plassering i institusjonene

Strategi:
• Dokumentere og synliggjøre
• Utrede og formidle
• Tilby verktøy og nettverk



Hva er læringsmiljø?

Et læringsmiljø utgjør de samlede kulturelle, 
organisatoriske, relasjonelle og fysiske forholdene som 
har betydning for studentenes læring, helse og trivsel

- Lund, I. (2017). Mobbing i høyere utdanning, fleip eller fakta?. Kristiansand: 
Universitetet i Agder.

https://www.uia.no/content/download/65331/753171/file/Mobbing%20i%20h%C3%B8yere%20utdanning-%20Ingrid%20Lund.pdf


Begrepsforståelse
• Fysisk læringsmiljø

Bygninger og omgivelser – universell utforming

• Psykososialt læringsmiljø
De mellommenneskelige forhold: Trivsel og samhandling

• Organisatorisk læringsmiljø
System for tilbakemelding og medvirkning - kvalitetssystem

• Digitalt læringsmiljø
Grensegangen mellom læringsprosesser, pedagogikk og teknologi

• Pedagogisk læringsmiljø
Form, innhold og rammer for den pedagogiske aktiviteten



Formelt: UH-loven
§ 4-3.Læringsmiljø
• (1) Styret har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø.

Styret skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, legge
forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre
studentvelferden på lærestedet. Styret skal innenfor sitt
ansvarsområde arbeide for å forebygge og forhindre trakassering og
seksuell trakassering (nytt forslag).

• (2) Styret har ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen,
herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut
fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet
og velferd.

• Ingen forskrifter til denne delen av § 4-3



Krav til LMU
• Bidra til gjennomføring av lovens krav i punkt 1 og 2
• Delta i planlegging av læringsmiljøtiltak
• Følge utviklingen innen studentenes sikkerhet og velferd
• Skal holdes orientert om klager – kan gi uttalelser om 

dette
• Gjøres kjent med pålegg og enkeltvedtak fra Arbeidstilsynet
• Rapportere direkte til styret
• Årlig rapportere om institusjonens arbeid med 

læringsmiljø
• Arbeidet skal forankres i kvalitetssystem
• Andre oppgaver som styret pålegger



Intensjon fra lovgiver (forarbeider)
• Et sentralt medvirkningsorgan for studentene.

Medvirkningen har en verdi i seg selv.
• «Studentenes arbeidsmiljøutvalg (AMU)», men uten

formell instruksjonsmyndighet.
• Skal sikre studentene kontroll og medbestemmelsesrett i

saker som angår læringsmiljøet. LMU vil ikke kunne gi
bindende pålegg til styret, men det forutsettes at styret
vektlegger disse.
• Op. Prop. 65 (2002-2003)



Forventninger fra KD
• Det skal være ett LMU
• Flercampusinstitusjoner kan ha behov for lokale underutvalg,

men et overordnet LMU skal ha dialog med styret og ivareta
ansvaret gitt etter UHL § 4-3

• KD forventer et aktivt LMU
• Ekstern evaluering

• LMU består – inntil videre



Plassering i organisasjonen

Faglig linje Administrativ linje

Direktør

Administrasjon

Styret

Rektor

Fakulteter

Institutter

LMU



LMU: Rolleforståelse

• Pådriverrolle

• Kontrollfunksjon

• Observatør



Status, LMUs organisering ved Oslomet
• Sekretariatsfunksjon?

• Arbeidsutvalg?

• Kontaktpunkter?

• Kvalitetssystem?

• Ekstra oppgaver eller ansvar, delegert fra styret?

• Handlingsplaner?



Fusjonserfaringer i sektoren

• Fusjonerende LMU har hatt ulike forventninger og oppfatning 
om ansvar og rolle

• «Lokale» LMU fortsetter å eksistere
• Manglende koordinering mellom sentralt LMU og lokale 

underutvalg
• Geografiske avstander gjør LMU-arbeidet utfordrende
• LMU ligger nede etter fusjon – prioriteres ikke
• Studentrepresentasjon er utfordrende: Ulik opplæring og ulik 

honorering for deltakelse
• Manglende ressurser til sekretariat: Forsterkes etter fusjon



Problemstillinger

• Hvor er studentenes gjennomslagskraft:
• Studentdemokratiet, i LMU eller begge steder?

• Utvalg vs. Linjeledelse:
• Hvor løses oppgaver hen? Hvor ligger beslutningsmyndigheten?

• Sammensetning:
• Ledelsesforankring
• Kontaktpunkter fra andre campus
• Formell og uformell maktbalanse

• Rolle, funksjon og kvalitetssikring:
• Hva er et aktivt LMU?

• Sekretariatsfunksjon:
• Hva er "nok"?



LMU-trender
• Et mer strategisk utvalg

• Handlingsplaner, retningslinjer, policy
• Mer opptatt av det psykososiale

• Helse og trivsel, mobbing, ensomhet, inkludering
• Læringsmiljø har fått «høyere status»

• Kunnskapsdepartementet, NOKUT, studentene
• Økt grad av profesjonalisering av utvalgsarbeidet

• Arbeidsutvalg, sekretariat, kvalitetssystem, rutiner



Anbefalinger til videre arbeid
• Sørg for et godt og tydelig mandat. Ha dialog med styret

om dette.
• Prøv å skaffe handlingsrom (budsjett, oppgaver, ansvar).
• Campus/fakultetsmøter. Det er her læringen skjer.
• Ha en tilstrekkelig stab-/sekretærfunksjon som følger

opp arbeidet mellom møtene og sørger for at saker
kommer til utvalget til rett tid.

• Skaff kunnskap. Iverksett egne undersøkelser hvis
informasjon mangler.

• Deres rolle i kvalitetssikringsarbeidet skal være
krystallklar.
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