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Høgskulen i Volda
• Ca 4500 studenter, der halvparten studerer heltid i Volda, 

resten er på nett og samlingsbasert
• Konsentrert campus – gangavstand 10 minutt
• Fire avdelinger, tilsvarende fakultet

• Mediefag
• Kulturfag
• Lærerutdanning og humanistiske fag
• Samfunnsfag og historie



Læringsmiljøutvalet (LMU)

• Alle studenter har rett til godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer 
helse, trivsel og læring

• Læringsmiljø omfatter «alt», hvis det påvirker læring og studentenes 
fysiske og psykososiale helse

• LMU sitt lovpålagte ansvar å følge med dette, og rapportere til styret



Mål for læringsmiljø = kvalitetsmål
• Overordna planer og system:

• Strategiplan
• Kvalitetssystemet – kvalitet i alle ledd, 

medvirkning, tillitsvalgt-system

 Handlingsplan om inkluderende 
læringsmiljø – rullert i år
 Arbeidsgruppe under LMU
 Legges fram for vedtak i høgskolestyret



LMU ved HVO
Dialogmøter

Aktuelle problem/ saker ved 
høgskulen

Årsrapport til styret, handlingsplan 
for inkluderende læringsmiljø



Form på møtene
• Møter hver avdeling hvert 2. år
• Inviterer ledelse, studieadministrasjon og programledere ved 

studier over 60 studiepoeng
• Direkte invitasjon til tillitsvalgte studenter via alle tilgjengelige 

kanaler, med informasjon tilpassa studentene
• Møtet ledes av LMU, referatet er oppe i LMU, der en avgjør 

videre oppfølging



Dialogmøter
• Historikk:

• Starta som vernerunder, men har endra fokus
• Ganske faste tema og spørsmål over tid

• Målet med møtene:
• Kartlegging av status
• Økt bevissthet om UU, tilrettelegging og læringsmiljø
• Aktivering av studentene, få dem i tale
• Reell kanal for påvirkning av læringsmiljøet



Tema i møtene
1. Tilgjengelighet og informasjon
2. Læringsressurser
3. Utdanningssamtale og veiledning om 

studieløp
4. Tilrettelegging og universell utforming
5. Det generelle studie- og læringsmiljøet
6. Oppsummering og tiltak



Fungerer det, og i så fall hvorfor?
• Får fram reell informasjon om hva som fungerer 

eller svikter – ris og ros fra studentene.
• Studentene møter forberedt, med et klart 

oppdrag – gir dem autoritet og reell innflytelse.
• Svakheter kommer fram i et bredt sammensatt 

forum med god tone, og samtidig publikum – gir 
reell endring.

• NOKUT: «LMU er sikra reell medverknad ved 
Høgskulen i Volda»



Svakheter
• Varierende deltaking og 

engasjement – ligger det 
informasjon i dette også?

• Kapasitet og tyngde i oppfølging 
av saker

• Kunnskap om tematikken i 
systemet



Ulike læringsmål, 
ulike utfordringer!
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