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FORORD
Universell er nasjonal pådriver i høyere utdanning innen inkluderende læringsmiljø, Læringsmiljøutvalg (LMU) og universell utforming. Vi skal bidra til å styrke utvalgene
slik at de får hensiktsmessige arbeidsoppgaver, nødvendig gjennomslagskraft og riktig plassering i
utdanningsinstitusjonene.
Vår strategi for å oppnå dette er å dokumentere og synliggjøre LMUs potensiale som premiss
leverandør for et godt læringsmiljø, samt utrede og formidle viktige nasjonale læringsmiljø
spørsmål på vegne av utdanningsinstitusjonene.
For at Universell skal ivareta rollen som pådriver og kunnskapsutvikler er det viktig at vi er godt
oppdatert på det arbeid som gjøres ute ved lærestedene. Høsten 2013 gjennomførte vi på ny en
kartlegging ved høgskolene og universitetene vedrørende arbeidet i Læringsmiljøutvalgene, og
funnene presenteres her i denne rapporten.
Vi i Universell håper at rapporten kan komme til nytte for Læringsmiljøutvalgene, og gi inspirasjon
og refleksjon over oppgaver, organisering og gode arbeidsprosesser for institusjonene og læringsmiljøutvalgene i arbeidet arbeid med læringsmiljøet.
Mai 2014
Kjetil Knarlag
Prosjektleder

3

4

CONTENTS
Forord............................................................................................... 3
1. Innledning .................................................................................... 7
2. Lovteksten..................................................................................... 8
3. Læringsmiljøutvalg (LMU).............................................................. 9
3.1 Mandat................................................................................ 9
3.1.1 LMUs oppgaver................................................................. 9
3.2 Organisering av LMU ........................................................... 11
3.2.1 Sekretariatsfunksjon......................................................... 11
3.3 Utvalgets sammensetning og størrelse................................. 12
3.4 Synlighet og innflytelse i organisasjonen.............................. 13
3.5 Opplæring............................................................................ 13
4. Systematisk kvalitetsarbeid........................................................... 14
5. Lærestedenes læringsmiljøtiltak 2012 - 2013................................. 16
5.1 Universell utforming............................................................. 16
5.2 Fysisk læringsmiljø .............................................................. 16
5.3 Psykososialt læringsmiljø..................................................... 16
5.4 Organisatorisk læringsmiljø..................................................17
5.5 Digitalt læringsmiljø............................................................. 18
6. Lærestedenes anbefalinger til Universell........................................ 19
6.1 Oppfølging fra Universell – kunnskapsutvikling ....................19
6.1.1 Tiltak i regi av Universell 2014...........................................20
7. Oppsummering ............................................................................. 21

5

6

1. INNLEDNING
Universell skal ivareta rollen både som nasjonal pådriver og kunnskapsutvikler. For at vi skal ivareta vår
rolle, krever det at vi er godt oppdatert på det arbeid som gjøres ute ved lærestedene. Den viktigste
kilden til kunnskap får vi gjennom systematiske kartlegginger av arbeidet som utføres i læringsmiljøutvalgene ved høgskolene og universitetene.
Institusjonenes arbeid med utvikling av et godt og inkluderende læringsmiljø for studentene er
hjemlet i Universitets- og høgskoleloven (UHL) § 4-3. Det er styret ved institusjonen som er gitt det
helhetlige ansvaret for studentenes læringsmiljø, og institusjonene skal i samarbeid med student
samskipnadene legge forholdene til rette for et godt og inkluderende studiemiljø og sikre god studentvelferd. Læringsmiljøutvalget (LMU), som skal være opprettet ved alle høgskoler og universiteter, er også
gitt en sentral rolle i utvikling av læringsmiljøet. Sett fra studentenes ståsted er LMU en av de viktigste
arenaene for medvirkning og innflytelse i saker som gjelder eget læringsmiljø. Utvalget er gitt en tydelig
pådriverrolle og forventes å delta aktivt i planleggingen av tiltak vedrørende studentenes læringsmiljø.
Formålet med Universells kartlegginger er å finne ut mer om hvordan institusjonene og LMU jobber
med utvikling av læringsmiljøet. Universell gjennomførte i 2009 en gjennomgang av årsrapportene fra
LMU ved 35 læresteders for perioden 2007 – 2009. Denne gjennomgangen var basert på hva LMU selv
hadde rapportert i sin årlige rapport til styret. Noen av de hovedfunnene i 2009 kan oppsummeres som
følgende:
• store variasjoner i LMUs mandat og oppgaver ved de ulike institusjonene
• store variasjoner i utvalgenes posisjon og gjennomslagskraft ved egen institusjon
• store variasjoner i utvalgenes aktivitetsnivå
• flere utvalg rapporterte om mangelfull kontakt med ledelse og administrasjon
• flere institusjoner manglet gode verktøy for systematisk håndtering av tilbakemeldinger/		
avvik fra studentene
• store variasjoner i hvilke saker utvalgene jobbet med
Gjennomgangen av alle årsrapportene i 2009 var svært ressurskrevende for Universell, og sommeren
2013 valgte Universell å utvikle et elektronisk verktøy for å forenkle og effektivisere arbeidet. Formålet
var å lage en mal for kartlegging av LMU-arbeidet blant lærestedene som var basert på lærestedenes
egenregistrering. Et godt verktøy forenkler arbeidet med kartlegging og rapporteringen, og gjør det mulig
for oss å gjennomføre slike kartlegginger hyppigere og mer systematisk. Kartleggingen i 2013 betrakter vi
som en pilot og uttesting av verktøyet.
24. september 2013 sendte vi ut skriv ut til alle høgskoler og universiteter med anmodning om å delta i
kartlegging. Det kom svar fra 28 læresteder.
Med utgangspunkt i gjennomgangen av årsrapportene i perioden 2007 – 2009, ble kartleggingen og det
elektroniske spørreskjemaet i 2013 bygd opp rundt følgende hovedområder:
• Mandat og organisering
• Kvalitets- og tilbakemeldingssystemer fra studentene
• Lærestedenes tiltak og aktiviteter
• Anbefalinger til Universell
Universells formål med denne rapporten er at funnene blir til inspirasjon og refleksjon for Læringsmiljøutvalgene, og at rapporten også vil fungere som en idebank.
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2. LOVTEKSTEN
UHL § 4-3 gir rammene for institusjonenes og læringsmiljøutvalgenes arbeid. Vi har valgt å
sitere lovteksten i sin helhet på noen sentrale punkter fordi den her setter viktige rammer for
institusjonen og LMUs ansvar og rolle (mandat):
Punkt 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
Punkt 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. I utformingen av det fysiske arbeidsmiljøet skal det, så langt det
er mulig og rimelig, sørges for at:
a)
lokaler, adkomstveier, trapper mv. er dimensjonert og innredet for den virksomhet som
drives
b)
lokalene har gode lys- og lydforhold og forsvarlig inneklima og luftkvalitet
c)
lokalene blir vedlikeholdt og er rene og ryddige
d)
lokalene er innredet slik at uheldige fysiske belastninger for studentene unngås
e)
virksomheten er planlagt slik at skader og ulykker forebygges
f)
tekniske innretninger og utstyr er forsynt med verneinnretninger og blir vedlikeholdt
slik at studentene er vernet mot skader på liv og helse
g)
lokaler, adkomstveier, sanitæranlegg og tekniske innretninger er utformet på en slik 		
måte at funksjonshemmede kan studere ved institusjonen
h)
læringsmiljøet er innrettet for studenter av begge kjønn
i)
læringsmiljøet er utformet etter prinsippet om universell utforming
Departementet kan i forskrift gi utfyllende bestemmelser om krav til læringsmiljøet.
Disse punktene gjelder det fysiske læringsmiljø. De sentrale punktene som er svært viktige for
læringsmiljøutvalget er punkt 3 hvor det fremkommer av loven at utvalget skal:
• Bidra til at bestemmelsene nevnt i første og annet ledd blir gjennomført.
• Delta i planlegging av læringsmiljøtiltak.
• Nøye følge utviklingen i saker som angår studentenes sikkerhet og velferd.
• Holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet.
• Eventuelt å utføre andre oppgaver gitt av styret.
• Gi uttalelser om forhold vedrørende studenters læringsmiljø.
• Gjøres kjent med pålegg og andre enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer.
• Rapportere direkte til styret samt sørge for årlig rapport om institusjonens arbeid med 		
læringsmiljøet.
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Loven stiller krav om at LMU skal bestå av likt antall representanter fra studentene og
institusjonen, og at utvalget vekselsvis (hvert år) skal ledes av studentenes og institusjonens
representanter. Lovgiver stiller krav om at arbeid med læringsmiljøet skal dokumenteres og
inngå som en del av lærestedets interne system for kvalitetssikring (punkt 4). Dette gjelder både
institusjonens og LMUs arbeid.
En svært viktig bestemmelse i § 4-3 er at lærestedet, så langt det er mulig og rimelig, skal legge
studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov, forutsatt at tilretteleggingen ikke
fører til reduksjon av faglige krav som stilles ved det enkelte studiet (punkt 5). Det mange ikke er
klar over er at det er Arbeidstilsynet som har fått ansvar for å føre tilsyn med at kravene i annet
ledd overholdes (punkt 6), Dette medfører at LMU må gjøre seg kjent med pålegg og andre enkeltvedtak som tilsynet treffer.
Universell har valgt å ta en gjennomgang på hele lovteksten fordi den setter en minimumsramme
for hvilke oppgaver og roller institusjonen gir LMU (mandat). Utover disse kravene er det gitt stor
frihet når det gjelder å gi LMU flere oppgaver, beslutte hvem som skal være representert i LMU,
samt til å beskrive LMUs rolle i institusjonens arbeid med å utvikle et godt læringsmiljø. Utvikling
av et godt og inkluderende læringsmiljø er et linjeansvar, og det aller viktigste utviklingsarbeidet
skjer ute på enhetene der studentene er.

3. LÆRINGSMILJØUTVALG (LMU)
Svarene fra kartleggingen blant lærestedene vil bidra til å belyse i hvilken grad lærestedene
har brukt handlingsrommet som lovgiver har gitt. Det ble blant annet ved gjennomgang av års
rapportene 2007 – 2009, kartlagt at LMUs arbeid ved institusjonene bar preg av lite samhandling
og manglende forankring i toppledelsen i arbeidet med læringsmiljøet ved mange institusjoner.
3.1 Mandat
UHL § 4-3 gir rammer for oppgaver og rolle for LMU. Gjennomgangen av årsrapportene fra 2007
- 2009 indikerte at lovteksten ikke fungerte optimalt som mandat. Mange av lærestedene (10 av
35) oppga den gang at de hadde utarbeidet egne og mer konkrete mandat med presisering av
oppgaver og roller. Flere ga uttrykk for at lovteksten var uklar i forhold til mandat. I kartleggingen i
2013 ønsket vi å finne ut om det hadde vært en endring å spore på noen av disse områdene.
Av 28 læresteder som har deltatt i denne kartleggingen, oppgir 17 at institusjonen i stor/svært stor
grad har gitt LMU et mandat med definerte roller og oppgaver som er i tråd med lovens krav. En
klar endring fremkommer av svarene i 2013 ved at 17 læresteder oppgir at de i stor/svært stor grad
opplever at lovverket gir gode rammer for LMUs virke ved institusjonen. Noen læresteder oppgir i
tillegg at styret har gitt LMU oppgaver utover lovens krav.
3.1.1 LMUs oppgaver
For å få innblikk i hvilke saker LMU involveres i og deltar i behandlingen av, ble lærestedene bedt
om å spesifisere type saker og i hvilken grad LMU var involvert i behandlingen av sakene.
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Saker og involvering

I stor /svært

I liten/noen

Ikke rele-

stor grad

/svært liten

vant/

grad

blank

Læringsmiljøundersøkelser - planleggingen og
oppfølgingen
Overordnet og prinsipiell art vedrørende lærings-

18

6

4

miljø - planlegging/behandling
Universell utforming - planlegging/behandling
Del av styrets kalender og agenda
Tilrettelegging for studenter med funksjons-ned-

14
11
10

10
12
13

4
5
5

settelse - planlegging og behandling
Budsjettmidler læringsmiljøtiltak - prioritering
Byggesaker - planlegging og behandling

9
6
4

12
17
16

7
5
8

Som det fremgår av tabellen er det særlig i planlegging og behandling av læringsmiljøundersøkelser
at LMU involveres (18 stor/svært stor grad), samt i overordnede og prinsipielle saker (14 i stor/
svært stor grad).
Det er interessant å registrere at bare 4 læresteder oppgir at LMU er involvert i planlegging og
behandling av byggesaker, særlig med tanke på det fokus UHL har på fysisk læringsmiljø. Videre
oppgir 17 av 28 læresteder at LMU i liten/svært liten grad involveres i behandling og prioritering av
budsjettmidler til læringsmiljøtiltak.
Årsaken til manglende involvering i slike saker kan skyldes at de behandles av andre utvalg. I en del
tilfeller kan dette være bra, men funnene gir grunn til å stille spørsmål om det er riktig at viktige
læringsmiljøsaker skjer på andre arenaer enn LMU. Institusjoner som har problemer med å rekruttere studenter til LMU, samt opplever liten synlighet og innflytelse i egen organisasjon, bør reflekt
ere om årsaken kan ligge her.
Det er lovpålagt at lærestedene skal utarbeide handlingsplan for tilrettelegging for studenter med
funksjonsnedsettelse. Vi har ønsket å kartlegge i hvilken grad LMU deltar i arbeidet med andre
typer handlingsplaner ved institusjonen, for å få et inntrykk av samhandling på tvers i organisasjon
en og mellom ulike utvalg/råd.
LMU deltar i arbeidet med handlingsplan for
Tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne
Læringsmiljø
Universell utforming
Likestilling
Beredskap
Strategi- og virksomhetsplan

Antall (28 totalt)
19
11
11
4
1
2

Tabellen viser at LMU ved 19 av 28 læresteder deltar i arbeidet med handlingsplan for studenter
med nedsatt funksjonsevne.
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Institusjonene har en plikt til universell utforming (uu) av læringsmiljø, og 11 av lærestedene
oppgir at LMU har vært involvert i arbeidet med handlingsplan for uu. Gjennomgangen av
årsrapportene i 2007 - 2009 viste at like mange læresteder tok opp uu som viktig prinsipp. Det kan
kanskje tyde på at arbeidet med uu i dag har blitt mer formalisert gjennom at institusjonene også
lager egne handlingsplaner for uu.
3.2 Organisering av LMU
I kartleggingen i 2013 oppgir 2 av 28 læresteder at de har organisert LMU som et kvalitets- og
læringsmiljøutvalg, de øvrige har etablert tradisjonelle læringsmiljøutvalg. Det fremgår av kart
leggingen at LMU inngår i institusjonenes ordinære utvalgsstruktur. Lærestedene ble i under
søkelsen spurt om de synes LMU er hensiktsmessig organisert ved institusjonen. Her er det stor
variasjon i svarene.
14 av lærestedene oppgir at de i stor/svært stor grad opplever at LMU er hensiktsmessig
organisert, mens 11 oppgir i liten/noen grad.
Tallene fordeler seg nesten likt når det gjelder hvorvidt LMU har en naturlig plass i institusjonens
utvalgsstruktur. LMU virker å ha en frekvens på 3-5 møter (16 læresteder) og 6-8 møter (5 lære
steder) i året, og 19 av lærestedene er i stor grad er fornøyd med møtefrekvensen. Gjennom
gangen i 2009 kartla en møtefrekvens på i gjennomsnitt på 4-5 møter årlig, så på dette området
har det ikke vært særlig endring. Lærestedets størrelse virker heller ikke å ha betydning på møtefrekvensen.
3.2.1 Sekretariatsfunksjon
Det å ha tilstrekkelige ressurser for å ivareta sekretariatsfunksjon har innvirkning på hvor aktivt LMU kan være. I 2009 viste gjennomgangen at det var forskjeller i ressursbruken knyttet til
sekretariatsfunksjon til LMU, uten at dette lot seg tallfeste nærmere.
I kartleggingen i 2013 ønsket vi å avdekke hvilken ressurs institusjonene bruker på sekretariats
funksjonen for LMU. 17 læresteder oppgir at de har ressurs knyttet til sekretariatsfunksjon, og vi
antar det er ressurs knyttet til LMU-sekretær. Som det fremgår av tabellen er stillingsressursene i
intervallet 5 % til 30 %, og varierer etter størrelsen på institusjonen. Det er interessant at det er en
av de mindre høgskolene som har avsatt 30 % stillingsressurs til LMU-sekretæren.
Antall studenter / stillingsressurs
Over 5000
2500 - 5000
500 - 2500
- 500

LMU ca. 5 %
3
0
6
1

10 %
3
3
2
0

15 %
1
1
0
0

20 %
1
1
0
0

30 %
0
0
0
1

LMU-sekretærfunksjonen er vanligvis organisert inn som en del av studieseksjon eller – avdeling
ved institusjonene. Kartleggingen har ikke klart å fange opp hvorvidt LMU har et arbeidsutvalg
som del av sekretariatsfunksjonen. Et AU består gjerne av LMU-leder, LMU-sekretær, student-
representant og 1-2 personer fra administrative enheter som drift/teknisk seksjon eller studie
administrativ enhet. Vi vet at det ved flere institusjoner er etablert et arbeidsutvalg (AU) som bistår
LMU-sekretæren i oppfølging og saksbehandling av saker i LMU.
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3.3 Utvalgets sammensetning og størrelse
Kartleggingen viser at alle utvalgene har lik representasjon mellom ansatte og studenter, i tråd
med lovens krav. Det er noe vanskelig å systematisere informasjon vedrørende LMUs sammen
setning fordi det er store variasjoner i antall representanter og i ulik bruk av titler/stillinger ved
de ulike lærestedene. Gjennom undersøkelsen er det forsøkt å avdekke i hvilken grad topp
ledelsen, ledelsen ved fakultet og fagavdelingene er representert i utvalgene. Dette er interessante p
 arametere med tanke på oppfølging og forankring av LMUs arbeid i toppledelsen og ut i
organisasjonen. Vi har erfart at god lederforankring er et av suksesskriteriene for LMU innflytelse.
Det er derfor viktig at lærestedene er bevisste på hvilke ulike funksjoner og ledelsesnivåer som de
ønsker skal være representert i LMU.
16 av lærestedene oppgir at LMU i stor/svært stor grad har god lederforankring, og 8 læresteder
oppgir i liten/noen grad. Det er 9 læresteder som oppgir at de har enten rektor, prorektor eller
viserektor representert i LMU, noe som legger til rette for god forankring i toppledelsen. Av svar
ene fremgår at øvrige topplederstillinger i så vel administrasjonen som fagmiljøene er representert i LMU. Flere læresteder rapporterer at LMU har god representasjon blant faglig/vitenskapelig
ansatte samt ansatte fra studieadministrasjon.
Stilling
Rektor/prorektor/viserektor
Universitetsdirektør/høgskoledirektør, administrasjonssjef
Teknisk-/campusdirektør/leder eiendom, driftssjef
Fakultetsdirektør/dekan
Studiedirektør/studiesjef/studieleder
Leder/nestleder studentting/studentparlamentet
Velferds-/Læringsmiljøansvarlig

Ansatt
9
5
9
9
10
9 (student)
9 (student)

Når det gjelder studentmedvirkning oppgir 18 læresteder at LMU har stor/svært stor grad av
studentmedvirkning, mens 6 læresteder oppgir det bare skjer i noen grad. Lærestedene bruker
ulike begreper om hvordan studentene oppnevnes til LMU, og studentoppnevningen synes å
variere. De fleste bruker begrepene leder og nestleder av studentting/-parlament/-råd. Av 28
læresteder oppgir 9 at disse vervene er representert i LMU. Ved 9 læresteder har studentorganer
oppnevnt velferds-/lærings-/miljøansvarlig til representanter i LMU. Mange læresteder oppgir kun
kategorien «student» og omtaler de som tillitsvalgt for studentene, og andre supplerer med henvisning til hvilke fagområder/fakultet eller hvem de er oppnevnt av.
Når det gjelder utvalgets størrelse er det vanlig med 6 til 8 faste representanter (19 læresteder).
Representantene oppnevnes for ulike perioder, og 8 læresteder oppnevner ansatte for 2 år, mens
de resterende oppgir annet. Når det gjelder studentene oppnevnes de i all hovedsak for 1 år.
Antall observatører varierer imidlertid en del. De fleste lærestedene ved høgskolene oppgir 1 til 2
faste observatører (13 læresteder), mens universitetene oppgir stort sett flere enn 2 faste observatører. Studentsamskipnadene er representert som fast observatør ved 15 læresteder.
I tillegg er læringsmiljøkonsulent, studentrådgiver, HMS-rådgiver/hovedverneombud, representant
fra Arbeidsmiljøutvalg, eller kvalitetskoordinator typiske observatører i LMU.
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3.4 Synlighet og innflytelse i organisasjonen
Selv om LMU har klart mandat og er del av utvalgsstrukturen, innebærer ikke nødvendigvis det at
LMU har innflytelse i organisasjon. Vi ønsket å få kartlagt i hvilken grad lærestedene opplever at
LMU har reell innflytelse i organisasjonen. LMU er den eneste arena i organisasjonen hvor student
ene er representert med 50 % av utvalgets antall representanter. I kartleggingen ønsket vi
også å kartlegge i hvilken grad LMU er synlig blant studentene.
Av 28 læresteder oppgir 12 læresteder at LMU har stor/svært stor innflytelse, mens 12 oppgir i
liten/noen grad. Det er en tankevekker at hele 16 læresteder oppgir at LMU bare i liten/noen grad
er synlig blant studentene, og kun 4 læresteder oppgir i stor/svært stor grad.
I undersøkelsen ble det lagt vekt på å finne ut mer om hvilke kanaler som bidrar til å gjøre LMU
synlig i organisasjonen som for eksempel referater og uttalelser fra LMU, LMU-nettside med mere.
Informasjonsmateriell og kanaler

I stor grad/ I liten/noen Blank/vet
svært stor

/svært liten

ikke

Referat og uttalelser skrives og gjøres tilgjengelige
Egne LMU-nettsider med informasjon om LMU og arbeid

grad
21
17

grad
3
6

4
5

med læringsmiljø
LMU-referat går til styret som orienteringssak
LMU-referat er orienteringssak på møter i toppledelsen

11
4

12
15

5
9

Holdt opp mot funnene som tilsier at LMU i for liten grad er synlig blant studentene, kan det synes
som denne måte å informere på, ikke er helt tilstrekkelig. Samme tendens ble avdekket i gjennomgangen av årsrapporter i 2007 - 2009. Det er interessant at bare 4 læresteder oppgir at toppledelsen har LMU-referat som orienteringssak på sine møter. Undersøkelsen bekrefter at de fleste læresteder gjør referater og uttalelser fra LMU tilgjengelige, og mange har etablert egne LMU-nettsider
som informasjonskanal. Det er en utfordring for institusjonene at de har et stort antall interne
nettsider. LMU er en viktig læringsmiljøarena som bør være lett synlig blant studentene. Funnene
tyder på at LMUs-nettsider kan være vanskelig å finne frem til i den store informasjonsjungelen.
Kartleggingen viser at institusjonene i sektoren har utfordringer når det gjelder å gjøre LMU synlig
innad i egen organisasjon, samt å sikre god forankring i toppledelsen og linjen for øvrig på LMU-
arbeid og viktige LMU-saker.
3.5 Opplæring
Studentenes læringsmiljø omhandler både det fysiske, psykososiale, organisatoriske og d
 igitale
læringsmiljøet. UHL stiller krav om at læringsmiljøet skal være fullt forsvarlig med hensyn til
studentenes helse, sikkerhet og velferd. Feltet er omfattende og krever at representantene i LMU
har god innsikt og kunnskap. For institusjonene og utvalgene er det en stor utfordring at student
representantene som hovedregel skiftes ut årlig. Dette medfører et kontinuerlig behov for opplæring av nye representantene slik at de kan ivareta sine verv. Universell har fått mange tilbakemeldinger fra sektoren på at det er vanskelig å sikre god opplæring, og da spesielt opplæring av
studentrepresentantene.
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Stor /

Liten/noen /

Ikke rele-

svært stor

svært liten

vant/

LMU får opplæring og oppdatering ved endringer i rele-

grad
8

grad
13

blank
7

vant lov, forskrift eller rammebetingelser
Lærestedet har håndbok eller opplærings-materiell for

4

20

4

nye LMU-representanter
Nye representanter får god opplæring i LMU-arbeid

2

22

4

Opplæring og LMU-håndbok

Kartleggingen i 2013 viser at opplæring kun skjer i liten grad, og bare 2 læresteder oppgir at nye
representanter får god opplæring i LMU-arbeid. Noen få læresteder har utarbeidet egen LMU-
håndbok som brukes ved innføring i LMU-arbeidet lokalt. Enkelte læresteder har bemerket at alle
nye medlemmer får en gjennomgang av LMUs mandat og presisering av mandat ved oppstart, og
at dette er deres viktigste opplæringsmateriell.
Funnene bekrefter at det innen sektoren er en stor utfordring å sikre god opplæring av nye re
presentanter til LMU, og da særlig nye studentrepresentanter. Dette er et tema som krever tiltak
både lokalt ved institusjonen, samt nasjonalt i regi av Universell.

4. SYSTEMATISK KVALITETSARBEID
I de siste årene har det pågått et målrettet arbeid innen høyere utdanning når det gjelder å få på
plass kvalitetssystemer for utdanning og læringsmiljø. NOKUT har fått i oppdrag å gjennomføre
revisjoner av kvalitetssystemene, og de har gjennomført mange tilsyn hvor de har vurdert i hvilken
grad systemene tilfredsstiller myndighetskrav stilt til sektoren.
Det er en sentral målsetting å utvikle et godt og inkluderende læringsmiljø for studentene innen
høyere utdanning. I hvilken grad lærestedene lykkes med sitt kvalitets- og utviklingsarbeid på dette
feltet, kartlegges også systematisk gjennom ulike nasjonale og lokale student-/læringsmiljø-undersøkelser, nasjonale helse- og trivselsundersøkelser, interne avvik- og tilbakemeldinger fra student
ene med mere. Denne type informasjonskilder er svært viktige verktøy for LMU når det gjelder å
ha kunnskap og innsikt i hvor institusjonen har utfordringer innen læringsmiljøet.
I gjennomgangen av årsrapportene 2007 – 2009 rapporterte lærestedene at LMU mottok svært få
henvendelser fra studentene vedrørende læringsmiljøet. I undersøkelsen i 2013 spurte vi derfor
konkret om LMU har gode systemer for innhenting av informasjon. Mange læresteder oppgir at
de har fått på plass kvalitetssystemer for kartlegging av både læringsmiljø, avviksrapportering og
tilbakemeldinger fra studentene. Videre viser undersøkelsen at omfanget av ulike typer student
undersøkelser hvor LMU har vært involvert, har økt og skjer systematisk. 20 læresteder oppgir at
de har gjennomført læringsmiljøundersøkelse de senere årene, henholdsvis ett lærested i 2009, ett
i 2010, syv i 2011, seks i 2012 og fem i 2013.
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Lærestedet har systemer for

Stor/svært

Liten/noen

Ikke rele-

stor grad

grad

vant/

Kartlegging av læringsmiljø
Kvalitetssystem, hvor LMUs mandat, rolle og funksjon

17
16

7
5

blank
4
7

er omtalt
Avviksrapportering/tilbakemelding

13

11

4

På spørsmål om institusjonen har systemer for å kartlegge læringsmiljøet, svarer 17 læresteder at
de i stor/svært stor grad har slike systemer, mens syv oppgir i liten/noen grad.
Når vi stiller spørsmål om LMU har gode systemer for informasjon svarer imidlertid 14 læresteder
at LMU bare i liten/noen grad har gode systemer, mens 8 oppgir i stor/svært stor grad. Sett i
sammenheng er det et lite paradoks at selv om institusjonene har gode systemer for informasjon,
virker ikke denne informasjonen å tilflyte LMU i tilstrekkelig grad. Dette er en utfordring som det er
enkelt for institusjonene å gjøre noe med raskt.
En viktig del av kartleggingen i 2013 var å undersøke hvorvidt LMU har vært involvert og orientert
om denne type saker. Tidligere undersøkelser Universell har gjennomført viser store variasjoner
når det gjelder i hvilken grad LMU involveres i saker vedrørende pålegg fra Arbeidstilsynet, klage
saker, samt avviks- og tilbakemeldinger fra studentene vedrørende læringsmiljø etc.
Saker på LMUs saksagenda i 2013

Stor/svært

Liten/noen / Ikke relevant/

stor grad

svært liten

blank

Følger utviklingen og holdes orientert om kvalitetsar-

16

grad
8

4

beidet
Holdes orientert om klagesaker/tilbakemeldinger fra

15

9

4

studentene vedrørende læringsmiljøet
Holdes orientert om avviksmeldinger
Avgir uttalelser i nevnte saker til Rektor/Styret
Er gjort kjent med pålegg og andre enkeltvedtak fra

12
11
7

9
13
12

7
4
9

Arbeidstilsynet
Det fremgår av undersøkelsen at institusjonene nå virker å ha flere systemer og kilder til informasjon vedrørende avvik og meldinger vedrørende læringsmiljø. Funnene viser at LMU også i en viss
grad holdes orientert om og gjøres kjent med avviksmeldinger og tilbakemeldinger fra studenter på
læringsmiljø. Pålegg fra Arbeidstilsynet står i liten grad på LMUs møteagenda. Kartleggingen viser
at lærestedene har et stort forbedringspotensial internt når det gjelder å sørge for at også LMU får
tilgang til relevant informasjon og data.
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5. LÆRESTEDENES LÆRINGSMILJØTILTAK 2012 - 2013
Institusjonene ble i kartleggingen bedt om å gi en kort beskrivelse av inntil 3 LMU-tiltak som er gjennomført i 2012 – 2013. Det er gledelig at 60 % av lærestedene som deltok i kartleggingen, har gitt tilbakemelding på sine prioriterte tiltak. Vi har kategorisert de i temaene universell utforming, fysisk, psykososialt,
organisatorisk og digitalt læringsmiljø.
5.1 Universell utforming
I henhold til Universitets- og høgskoleloven har lærestedene plikt til universell utforming av læringsmiljøet.
Det handler om at LMU skal påse at institusjonene utformer læringsmiljøet etter prinsippet om universell
utforming slik at flest mulig av studentene inkluderes i de ordinære løsninger, og at behovet for spesielle
løsninger blir så lite som mulig.
Kunnskapsdepartementet har pålagt lærestedene å utforme handlingsplaner for godt læringsmiljø for studenter med nedsatt funksjonsevne. Planene skal inkludere tiltak for universell utforming av læringsmiljøet.
Mange læresteder arbeider med å implementere universell utforming som strategi og virkemiddel, og har
gjennomført tiltak blant annet for utformingen av de fysiske omgivelser og innenfor IKT-området.
I kartleggingen svarer flere LMU at de er involvert i arbeidet med universell utforming. Det er imidlertid
svært få læresteder som har beskrevet konkrete uu-tiltak blant sine prioriterte LMU-tiltak. En institusjon
har imidlertid beskrevet at de har fått på plass egne investeringsmidler til uu-tiltak, og det er et tiltak Universell håper kan være til inspirasjon for andre læresteder.
5.2 Fysisk læringsmiljø
Kategorien fysisk læringsmiljø handler om fysiske forhold som påvirker studentenes evne og mulighet til
læring. LMU skal bidra til at institusjonen sikrer et forsvarlig og trygt læringsmiljø.
I undersøkelsen oppgir 16 av 28 læresteder at de i liten/noen grad deltar i behandling av byggesaker. Dette
funnet samsvarer med at relativt få læresteder har oppgitt fysiske læringsmiljøtiltak blant sine tre prioriterte LMU-tiltak. De institusjonene som har gjennomført tiltak oppgir følgende:
• Miljøsertifisering med etablering av utvalg og nytt system/arbeidsområde.
• Etablert faste felles kontorlokaler og kontorplasser for studentråd og -tillitsvalgte.
• Bedret fasilitetene for kollokvieaktivitet og gruppearbeid for studentene.
• Gitt uttalelse i forbindelse med valg av interiør i studentarealer nybygg.
• Tilrettelagt for flere studentarbeidsplasser i bibliotekene.
• Fordelt lesesalsplasser for studentene.
Universell oppfordrer likevel LMU ved de ulike institusjoner om å sikre at de er representert eller involveres i prosesser og behandling av saker som gjelder studentenes fysiske læringsmiljø.
5.3 Psykososialt læringsmiljø
Læringsmiljøutvalgene skal også bidra til utvikling av et godt og trygt psykososialt læringsmiljø. Under
denne kategorien hører psykologiske og sosiale faktorer inn som har konsekvenser for studentens trivsel,
helse og yteevne – kort og godt tiltak relatert til sosialt miljø, kultur og velferd.
Det er gledelig å registrere at svært mange læresteder har gjennomført tiltak for å bedre studentenes
psykososiale læringsmiljø i 2012 - 2013. Til sammenligning så viste gjennomgangen av årsrapporten i 2007
- 2009 at få LMU nevnte psykososiale tiltak, så her er det registrert en positiv endring i hvilke saker LMUene har prioritert.
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Kartleggingen i 2013 bekrefter stor aktivitet og mange gode tiltak igangsatt i regi av LMU eller tiltak
hvor LMU aktivt har vært involvert i planleggingsarbeidet. Flere institusjoner har gjennomført kartlegginger av læringsmiljø eller arrangert læringsmiljøkonferanser.
Institusjonene oppgir noe ulike formål for kartleggingene, alt fra å få en oversikt over hva
studentene er opptatt av, til hvordan få studentene mer aktive ved lærestedet. Flere oppgir at de i
etterkant av kartleggingene har gjennomført ulike arrangementer for å informere studentene om
evalueringene.
Institusjonene rapporterer om mange gode tiltak av holdningsskapende, forebyggende og
integrerende karakter:
• Obligatorisk rusforebyggende seminar for alle førsteårsstudenter.
• Handlingsplan mot seksuell trakassering.
• Tilbud om psykologisk rådgivningstjeneste for sine studenter.
• Planer for studentmottak ved semesterstart.
• Utviklet og distribuert informasjonsmateriell om «Studenters muligheter for tilrettelegging»
til studenter med behov for tilrettelegging.
• Tilbud om skrivementor for studenter.
• Ansatt læringsmiljøkonsulent.
• Ulike tiltak for å bedre studentvelferden - forbedring av kantinetilbudet slik at det er mer i 		
tråd med studentenes behov og ønsker (særlig pris og matutvalg).
Universell benytter anledningen til å minne om at tidligere funn fra studentenes helse- og trivselsundersøkelser (SHOT) i regi av studentsamskipnadene viser at mange studenter blant annet sliter
med psykiske plager, ensomhet, risikofylt alkoholforbruk, og i tillegg er det et økende problem med
frafall. Det er i 2014 gjennomført en ny SHOT-undersøkelse, og institusjonene bør derfor også i
2014 – 2015 ha høy prioritet på tiltak for utvikling av det psykososiale læringsmiljøet.
5.4 Organisatorisk læringsmiljø
Under kategorien organisatorisk læringsmiljø kommer forhold som har med systemutvikling,
kvalitetssikring, planlegging og tilrettelegging av undervisning og læring, informasjonsflyt, tilbake
meldinger med mere. Det er gledelig at institusjonene rapporterer om flere gode grep og tiltak
iverksatt for å utvikle det organisatoriske læringsmiljøet:
• Implementert ny studiemodell, ny organisasjonsmodell og nytt kvalitetssikringssystem hvor
LMU er påkoblet arbeid med kvalitetsrutiner knyttet til undervisningen og læringsrammen.
• Vedtatt ulike handlingsplaner - herunder handlingsplaner for læringsmiljø og for studenter
med nedsatt funksjonsevne.
• Innført «Dialogmøter» med fakultet/avdelinger som fast møteform, det vil si faste besøksrun
der på fakultetene/enhetene for å diskutere læringsmiljøarbeid lokalt med ledelse, faglærere
og studenter.
• Etablert studentombudsordning.
• Etablert si-fra/avvikssystem/tilbakemelding fra studentene på studiekvalitet og/eller lærings
miljø.
• Arrangert personalseminar for faglærere – «Hvordan læringsmiljø og klima påvirkes av lære
rens forståelse og holdninger».
• Vedtatt øremerkede budsjettmidler til LMU-tiltak.
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•
•
•
•

Kartlagt utfordringer og muligheter i en fusjonsprosess - felles LMU-seminar.
Revisjon av HMS-system for å inkludere studentene i systemet.
Oppfølging av beredskapsplanen - sikre at studentene får informasjon og at det gjennomfø		
res risikoanalyser «farlige situasjoner».
Laget plan for fadderordning – mottak av nye studenter.

Universell vil særlig fremheve Dialogmøter som et godt verktøy for bedre samhandling mellom
LMU og linjeorganisasjonen. Dialogmøter bidrar til at flere får en helhetlig forståelse av det t otale
arbeidet med læringsmiljø i hele organisasjonen. Fagmiljøene får en kanal direkte inn til LMU,
noe som de fleste opplever som verdifullt. Dialogmøtene bidrar videre til at LMU og LMUs arbeid
blir mer synlig i organisasjonen, samt at LMU får et bedre beslutningsgrunnlag når det gjelder å gi
tilrådinger til styre og ledelse i spørsmål vedrørende læringsmiljøet.
Universell oppfordrer flere lærestedene om å utvikle gode verktøy for tilbakemelding fra
studentene/avvik, slik at studentene får en kanal hvor de kan melde samt at LMU får oppdatert
status på utfordringer i læringsmiljøet. Flere læresteder har implementert slike verktøy som en del
av institusjonens kvalitetssystem for utdanning.
5.5 Digitalt læringsmiljø
Kategorien digitalt læringsmiljø handler om faktorer som har med bruk av IKT i læring, LMS
(Learning management system som Fronter, It’s learning), digitale vurderingsformer med mere.
Dette er forhold som påvirker læreprosessen for studentene. Kartleggingen viser at det er stort
engasjement og interesse i institusjonene og LMUene for temaet IKT og læringsmiljø.
Studentene etterspør i økende grad digitale læremidler, og kartleggingen viser at lærestedene
arbeider hardt for å imøtekomme forventninger om å ta i bruk flere av de mulighetene ny tek
nologi gir i læring:
• Tilbud om digitale eksamener.
• Etablering av ny digital kursplattform der forelesninger, kursmateriell, notater, løsningsforslag
med mere legges ut på nett og er tilgjengelig for alle.
• Tilbud om tilrettelegging for studenter med dysleksi - Tekst til lyd.
• Utbygging av trådløst nettverk og annen infrastruktur for bruk av PC.
• Oppgradering nettverk og PC park på studentarbeidsplasser.
• Oppgradering av digitalt læringsmiljø på studentarbeidsplasser.
Universell minner om at det har kommet en ny forskrift om universell utforming av IKT. Vår oppfordring til institusjonene er at de i utforming av det digitale læringsmiljø og digitale læremidler
bør tenke på universell utforming som en prosess og et virkemiddel. Slik kan institusjonene utvikle
brukervennlig løsninger for alle studenter - bra for mange, og nødvendig for noen!
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6. LÆRESTEDENES ANBEFALINGER TIL UNIVERSELL
Universell sitt oppdrag er å være en nasjonal pådriver innen høyere utdanning for inkluderende
læringsmiljø, LMU og Universell utforming. For å ivareta pådriverrollen må vi vite hva som rører
seg ute i sektoren, og vi ba i kartleggingen om å få tilbakemeldingene fra lærestedene på aktuelle
saker og tema institusjonene ønsker vi som nasjonal kompetanseenhet skal følge opp. Det er svært
hyggelig å registrere de mange konstruktive tilbakemeldinger på tema som lærestedene ønsker
kartlagt, gjennomført eller fulgt opp i regi av Universell:
• Hva er årsaker til stort frafall i studier?
• Hvilke fysiske arbeidsplasser ønsker studenter?
• Hva skal til for at studenter i større grad skal engasjere seg i råd og utvalg?
• Hvordan sikre balanse i LMU mellom studentrepresentanter med stor grad av gjennomstrøm
ning og ansatte med lang fartstid og erfaring?
• Hvordan skape handlingsrom uten å bli en budsjettplage?
• Hvordan fanges informasjon fra studentene opp og videreformidles til LMU?
• Hvordan tilrettelegge for personer med skjulte diagnoser?
• Hvordan bedre kontakt mellom lærestedene og hjelpemiddelsentralen?
• Hvordan belyse og informere generelt om universell utforming?
• Hvordan synliggjøre LMU slik at studentene er klar over at utvalget finnes og er der for de?
• Hvordan påvirker reformene i høyere utdanning og Kvalifikasjonsrammeverket læringsmiljø
et, kvaliteten i utdanningene og relevansen av det vi utdanner studentene til?
• Hvordan sikre trygghet, sikkerhet og beredskap i læringsmiljøet når vi sender studentene til
urolige områder?
• Hvordan kan læringsmiljøet brukes i en konkurransesituasjon og påvirker LMU›s fokusområ
de? Konkurransefortrinn og institusjonelle særtrekk.
• Utfordringer i forhold til flerkulturell og mangfoldig studentmasse.
• Utfordringer i forhold til psykisk helse.
• Grenseoppgang mellom det å være ansatt og det å være student.
• Tilby læringsmiljøundersøkelse til lærestedene igjen.
• Opplæring i LMU-arbeid for studenter.
• Pådrivere for å få på plass avvikssystem/oppfølgingssystem for tilbakemeldinger på både 		
fysisk og psykososialt læringsmiljø.
• Informere om løsninger for digitale eksamener.
• Holdningsskapende arbeid rettet mot undervisere og forelesere om tilrettelegging for stu		
denter i undervisningssituasjonen.
6.1 Oppfølging fra Universell – kunnskapsutvikling
Kartleggingen i 2013 har gitt Universell verdifull informasjon og kunnskap om det arbeidet
som foregår ute ved lærestedene, samt gitt inspirasjon til nye tiltak vi som nasjonal pådriver vil
prioritere i 2014.
Vi legger vekt på at våre aktiviteter skal gi svar på noen av de mest sentrale utfordringene og
sentrale problemstillinger som er kartlagt, slik at vi ivaretar det nasjonale oppdraget Kunnskaps
departementet har gitt oss.
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6.1.1 Tiltak i regi av Universell 2014
Universell tilbyr lærestedbesøk og foredrag på konkret tematikk innen inkluderende læringsmiljø,
læringsmiljøutvalg og universell utforming til alle høgskoler og universiteter, samt tilbud om bistand og veiledning i lokale utviklingsprosjekter. All støtte fra oss, også besøk, er kostnadsfritt for
lærestedene. Universell deltar videre i flere ulike internasjonale, nasjonale og regionale nettverk.
Flere av de temaene lærestedene har tatt opp, er fulgt opp av Universell allerede i 2013.
• Nasjonalt LMU-forum, arrangert i oktober 2013 - Tema «Mangfold»
• Nasjonalt Universell-forum, arrangert i november 2013 - Tema «Det digitale læringsmiljø».
• Distribusjon av nyhetsbrev med dagsaktuelle i våre fagnettverk, 3-4 per semester.
• Aktivitet på sosiale medier med aktualitetsaker via nettsider, Facebook og Twitter.
• Bidratt til etablering av regionalt rusnettverk i Trøndelag, med 2 møter pr semester
• etablering av og deltar i ulike internasjonale, nasjonale og regionale nettverk.
Universell har egen rapportserie hvor vi gjør dypdykk på relevante tema innen inkluderende læringsmiljø, læringsmiljøutvalg og universell utforming. Rapportene publiseres på våre nettsider i
nedlastbart format. I 2013 – 2014 er følgende rapporter utgitt/planlagt utgitt:
• Universellrapport 1/2013 om rusforebyggende arbeid innen høyere utdanning
• Universellrapport 1/2014 Kartlegging av LMU-arbeid innen høyere utdanning. En rapport om
arbeidet i læringsmiljøutvalgene ved universiteter og høgskoler i 2012 - 2013 (juni 2014)
• Universellrapport 2/2014 Studier og arbeidsliv (september 2014)
• Universellrapport 3/2014 Internasjonal studentmobilitet – mulig for alle? (oktober 2014)
Universell har utarbeidet en LMU-håndbok for nye studentrepresentanter i LMU publiseres i mai/
juni 2014. Håndboken vil være tilgjengelig via våre nettsider og i hefteformat for bruk i opplæring
ved lærestedene.
Når det gjelder konkrete seminarer og kurs arrangeres i 2014:
• Internasjonal konferanse arrangert i mai 2014 i Stockholm i samarbeid med Karolinska
Institutet, Stockholm University, LINK network – Building Bridges – between yesterday and
tomorrow.
• Universell-forum 2014 arrangeres i oktober 2014. Tema innen overgang studier arbeidsliv.
• LMU-forum arrangeres i november 2014. Tema helhetlige læringsmiljø og forebyggende
arbeid; psykisk helse, ensomhet, rusmisbruk, frafall.
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7. OPPSUMMERING
Når et helhetlig og universelt utformet læringsmiljøet er «alt», både psykososialt, digitalt, fysisk og
organisatorisk, i tillegg til at grenseoppgangen til studie- og utdanningskvalitet kan oppleves som
flytende, er det en stor utfordring for institusjonen og de ulike utvalgene å se alle oppgaver og roller
klart.
Universitets- og høgskolelovens § 4-3 gir rammeverket for lærestedenes arbeid med utvikling av
et godt og inkluderende læringsmiljø. Mens loven må sies å ha en ordlyd som har hovedinnretning
mot det fysiske læringsmiljøet, viser kartleggingen i 2013 at institusjonene og LMU innretter sitt
arbeid mot alle elementene av et helhetlig og universelt utformet læringsmiljø; fysiske, psykososiale,
organisatoriske og digitale forhold i læringsmiljøet.
Hvilke elementer som inngår i definisjonen av begrepet læringsmiljø vil være dynamisk og endre
seg i takt med samfunnsutvikling og utvikling av institusjonene selv. IKT har nye anvendelses
områder både i undervisning og støtte- og kvalitetssystemer studiene, og ikke minst har vi fått
et stort studentmangfold. Universell ser at det kan være et behov for en revisjon av UHL slik at
lovteksten i større grad fremstår mer dynamisk, med klare rammer for arbeidet uten at den er så
detaljert på enkeltområder at det virker begrensende i arbeidet.
Universell er særdeles fornøyd med den positive utviklingen ved institusjonene når det gjelder
LMUs mandat, oppgaver og rolle, samt mer systematisering og dokumentasjon av utvalgets arbeid.
Mange institusjoner har formalisert og vedtatt mandat i tråd med lovens krav, og LMU virker å ha
blitt en integrert del av kvalitetssystemene for utdanning og læringsmiljø på linje med øvrige utvalg. LMUene involveres i økende grad i saker av overordnede og prinsipiell karakter, i spørsmål om
universell utforming, og i utarbeidelse av ulike handlingsplaner. Det er variasjoner i forhold til grad
av involvering, men tendensen er gledelig.
Om det typiske LMU anno 2013 kan vi si at det består av 6 – 8 faste representanter, med 2 eller
flere observatører fra studentsamskipnader, drift/teknisk enhet og studieadministrativ enhet
avhengig av størrelsen på institusjonen. Mange LMU har god lederforankring med representanter
fra toppledelsen både ved institusjonen og studentorganene. Kontinuiteten i arbeidet er god, og
typisk møtefrekvens er på 3 – 5 møter årlig. Alt i alt så har kartleggingen dokumentert at det skjer
veldig mye bra i sektoren når det gjelder læringsmiljøutvalgene.
Universell som nasjonal pådriver leter alltid etter forbedringspotensial, og kartleggingen har vist at
det er flere områder hvor både institusjonene og utvalgene har utfordringer flere steder:
• LMU er lite synlig i egen organisasjon.
• LMU mangler nødvendig forankring og oppfølging i toppledelsen/linjeorganisasjonen.
• LMU lite synlig overfor studentene.
• Institusjonen har mangelfull opplæring av nye LMU-representanter.
Med relativt enkle grep kan institusjonene i større grad enn i dag sikre at LMU får tilgang til alle
typer informasjon og data knyttet til læringsmiljø. Vi tenker her på informasjon som for e ksempel
resultater fra studentundersøkelser, klagesaker, avviksstatistikk, statistikk tilbakemeldinger
fra s tudentene, pålegg fra Arbeidstilsynet, evalueringer fra NOKUT med mere. Universell tror
flere institusjonene kan ha nytte av å utarbeide enkle rutiner for hvordan denne type saker og
informasjon relatert til læringsmiljøet skal tilflyte LMU. Med slik informasjon tror vi LMU blir bedre
rustet til å lage gode og konkrete handlingsplaner som er basert på faktiske kartlagte utfordringer.
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Med god oppdatering på status vil LMU i større grad oppnå økt troverdighet i egen o
 rganisasjonen.
Institusjonene kan det med fordel i større grad legges til rette for at LMUs arbeid i blir en del
av institusjonens øvrig arbeid med budsjett og handlingsplaner. LMUs arbeid bør rett og slett
implementeres som en del av det ordinære årshjulet ved institusjonen.
En felles utfordring lærestedene rapporterer om er lite synlighet overfor studentene. Til tross for at
det lages og publiseres referater fra LMU-møter på interne LMU-nettsider og ut i organisasjonen,
sliter flere læresteder med at LMUs arbeid er lite synlig. Vi tror at LMU selv er en god arena til å
diskutere nettopp denne utfordringen i og med at studentene er godt representert i utvalget.
Et annet virkemiddel for å få mer innflytelse i egen organisasjon kan være at alle representantene i
LMU, og da særlig de som representerer toppledelsen, bidrar aktivt med å sikre nødvendig grenseflate inn mot den ordinære linjeorganisasjonen, som i praksis har ansvar for å følge opp sakene.
Universell vil avslutningsvis takke alle lærestedene som har deltatt i denne kartleggingen. Uten
deres innsats blir det svært vanskelig å skaffe en oversikt over hva som skjer ute i læringsmiljø
utvalgene. Vi har fått ny innsikt og økt vår kunnskap.
Det å ha et sammenligningsgrunnlag tror vi er nyttig for utvalgene, og forhåpentligvis kan det
mane til litt konkurranse innen sektoren. Vi håper at rapporten gir inspirasjon og engasjement i
det videre arbeidet med utvikling av læringsmiljø ved institusjonene generelt, og i læringsmiljøut
valgene spesielt. Universell håper på like god oppslutning når vi gjentar kartleggingen i 2015.
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