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Agenda
1. Innsjekk
Vi tar en runde fra skjerm til skjerm der deltakerne orienterer kort om nytt og nyttig siden
sist. Vi ønsker spesielt innspill på erfaringer fra arbeidsfeltet i løpet av koronatiden. Vi ber
deltakerne forberede et kort innlegg (5-10 minutter) og invitere til dialog om aktuelle
problemstillinger.
2. Oppdatering av Universell
Universell orienterer om satsinger og prosjekter for 2021 med spesielt fokus på
inneværende semester (se vedlegg 1: Universells virksomhetsplan).
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3. Omorganisering til Direktorat for høyere utdanning og kompetanse
Universell orienterer om omorganiseringen og ønsker innspill på hva referansegruppa
forventer og ønsker av Universell og arbeidsfeltet i nytt direktorat. Det er særlig interessant
å gjøre betraktninger rundt eventuelle roller Universell som en del av det nye direktoratet
kan og bør ha mot utdanningsinstitusjonene. Roller vi har i dag og ser for oss er:
•

•
•
•

Kunnskapsrolle
o Kunnskapsinnsamling, utvikling, formidling
o Presentasjoner
o Utredninger
Pådriverrolle
o Oppfølging av læresteder
o Ressurssenter for departementer, direktorater og øvrig forvaltning
Nettverksrolle
o Digitale og fysiske møteplasser
Myndighetsrolle? (ny)

Hva kan vi fylle disse rollene med? Hva ønsker lærestedene? Hvilke saksfelt egner seg for en
(eventuell) myndighetsrolle? Til nå har vår myndighetsrolle vært å tilby normativ god praksis
som det er åpenbart at man vil følge, men vi blir ofte spurt om å gi entydige råd og avklare
saksfelt. Her trenger vi gode råd fra referansegruppen, - hvordan fyller vi best alle disse
rollene?
Se ellers vedlegg 2 - Nyhetssak om omorganisering på Universell - som også inneholder
pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.
4. Universellkonferansen 2021
Årets Universellkonferanse gjennomføres som en lunsj til lunsj- seminar digitalt 25.-26. mai.
Vi ser for oss en kombinasjon av plenumsposter og parallelle sesjoner om alle fagområdene;
tilrettelegging, læringsmiljøutvalg og universell utforming, både som strategi for inkludering
og som fag- og kunnskapsområde. Det har også kommet ønsker om dialogbord. Programmet
er svært åpent foreløpig og vi ønsker innspill på både form og innhold, samt tema og
programposter dere ser som interessante;
-

Hvor mangler vi kunnskap?
Innen hvilke tema ønsker vi påfyll?
Finnes det prosjekter eller gode initiativ innen fagområdene dere vil trekke frem fra egne
institusjoner/organisasjoner?
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-

Hvordan skal vi vekte plenumsforedrag/parallelle
sesjoner/dialogbord/underholdning/sosialt?
Annet?

Se ellers vedlegg 3 - Oppsummering fra nasjonal konferanse 2019
5. Eventuelt
Saker til eventuelt meldes inn senest ved møtestart.
Vedlegg oppsummert
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