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*Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet som en nasjonal 
pådriverenhet i høyere utdanning for inkluderende læringsmiljø, universell utforming 

og utdanningsinstitusjonenes læringsmiljøutvalg.  
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Virksomhetsplan 2017 
Hovedmål  
Tre hovedoppgaver 

1. Universell arbeider for at lærestedene skal tilby studenter 
med nedsatt funksjonsevne et inkluderende læringsmiljø av 
høy kvalitet, med kvalitetssikrede tilbud og tjenester basert 
på strategien universell utforming. Individuelle løsninger skal 
tilbys den enkelte der hvor universell utforming ikke er 
tilstrekkelig eller hensiktsmessig løsning. 

 
2. Universell arbeider for å koordinere og styrke lærestedenes 

læringsmiljøutvalg (LMU) slik at utvalgene får hensiktsmessig 
rolle, funksjon og gjennomslagskraft i organisasjonen.  

 
3. Universell arbeider for å utvikle universell utforming som 

fagbegrep i høyere utdanning, og å bistå og stimulere 
relevante fagmiljø med å implementere universell utforming 
som en naturlig del av læringsutbyttet for studentene. 

Strategi 
Kompetanseutvikling, nettverk og formidling 

1. Universell skal utvikle og formidle kunnskap om universell 
utforming og individuell tilrettelegging som virkemidler for å 
skape et inkluderende læringsmiljø ved norske 
utdanningsinstitusjoner. Dette skal gjøres i samarbeid med 
UH-sektoren, student- og interesseorganisasjoner, offentlig 
forvaltning og internasjonale kontakter.  

 
2. Universell skal utvikle og formidle kunnskap og erfaringer 

om hvordan LMU kan organiseres, synliggjøres og bli en 
viktig premissleverandør for et godt læringsmiljø. Utvikling 
av feltet gjøres i samarbeid med studentorganisasjoner, 
utdanningsinstitusjoner og KD. 

 
3. Universell skal stimulere til faglig utvikling blant ansatte og 

økt omfang og kvalitet på undervisning om universell 
utforming, slik at universell utforming blir et 
kunnskapsområde i høyere utdanning. Tiltak og utvikling 
skjer i samarbeid med fagdepartement og faglige fyrtårn i 
sektoren.  

Nøkkelinformasjon 
• • • 

Universell arbeider på 
oppdrag fra 
Kunnskapsdepartementet og 
er plassert ved NTNU. 
Universell har alle høyere 
utdanningsinstitusjoner som 
målgruppe. 

Nøkkeltall 2017: 

- 3,5 årsverk 
- 3,1 mill driftstilskudd  
- 1,9 mill prosjektmidler  

 

Nettsted 

www.universell.no 
www.vuu.no  
www.udll.eu  

Samarbeid 

- Departementer 
- Utdanningsinstitusjoner 
- Studentorganisasjoner 
- Offentlig forvaltning 
- Interesseorganisasjoner 

Kontakt 
Universell 
NTNU Studieavdelingen 
Kolbjørn Hejes vei 4 
7491 Trondheim 
 

Epost: 
kontakt@universell.no 

Twitter: 
Universell_no 

Facebook 
facebook.com/universell   

http://www.universell.no/
http://www.vuu.no/
http://www.udll.eu/
mailto:kontakt@universell.no
https://twitter.com/universell_no
https://facebook.com/universell
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Virkemidler og arbeidsmetodikk 

Universell har en klart definert rolle for arbeidet. Universell er:  

• pådriver for gjennomføring av tiltak i samarbeid med oppdragsgivere og 
utdanninginstitusjonene 
 

• rådgiver og samarbeidspartner for Kunnskapsdepartementet, utdanningsinstitusjoner og 
oppdragsgivere innen det som til enhver tid defineres til å være hovedarbeidsområder for 
enheten 
 

• kunnskapsutvikler og formidler innen enhetens hovedarbeidsområder 
 

• nettverksbygger for ansatte i universitets- og høgskolesektoren innenfor 
hovedarbeidsområdene 
 

Universell uttaler seg på selvstendig grunnlag i høringer og annen offentlig sammenheng. Universell 
ønsker å påvirke beslutningstakere og praktikere i sektoren og i forvaltningen på alle nivå.  
Institusjonenes og studentenes medvirkning sikres gjennom referansegruppe og deltakelse i faglige 
nettverk.  

Faste oppdrag og tilbud  
Universell arbeider prosjektbasert innen hovedarbeidsområdene. Satsning prioriteres ut fra tildelte 
oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, oppdrag 
fra andre forvaltningsorgan, samt egen analyse av aktuelle problemstillinger i UH-sektoren.  

• Universell arrangerer annenhver år «Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø». 
Konferansen tar for seg temaer som nedsatt funksjonsevne, universell utforming, individuell 
tilrettelegging og læringsmiljø. Konferansen er en møteplass for alle som jobber med 
universell utforming, individuell tilrettelegging og læringsmiljø i høyere utdanning, i tillegg til 
samarbeidspartnere i og utenfor universitets- og høgskolesektoren. 
 

• Universell arrangerer kortere temamøter og seminarer om universell utforming, 
inkluderende læringsmiljø og LMU-arbeid.  
 

• Universell drifter tre nettsted: 
o  www.universell.no er enhetens primære kanal for informasjon og kunnskap innen 

hovedarbeidsområdene. Her finnes det fagstoff, nyheter og aktivitetskalender. 
Nettstedet  

o www.vuu.no omhandler universell utforming av læringsmiljø – og er en veileder/ 
kursportal for ansatte. Universell formidler relevant informasjon gjennom epostlister 
og sosiale media. Nettstedet 

http://www.universell.no/
http://www.vuu.no/
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o  www.udll.eu omhandler universell utforming av læring, og er siden for Erasmus+ 
prosjekt om dette. 

 
• Universell tilbyr direkte oppfølging av lærestedene og andre samarbeidspartnere. Dette kan 

være foredrag, kurs og rådgivning om ulike tema, deltakelse på møter og likenende. Innen 
hovedarbeidsområdene er slike oppdrag kostnadsfrie for bestiller. 
 

• Universell driver utredningsarbeid innen alle hovedarbeidsområdene. Dette kan være på 
bestilling fra departementer, læresteder eller etter eget initiativ. Arbeidet er prosjektbasert, 
men Universell har som mål å bidra til implementering av god praksis som utvikles gjennom 
prosjektene. Universell har som mål å sikre medvirkning fra institusjoner og studenter i alle 
prosjekter.  

Satsninger 2017 

1. Inkluderende læringsmiljø 
Universell skal: 

• Levere og følge opp utredningen «Bedre tilgang til studielitteratur» til 
Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet. Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk 
lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) og Universell.  

• Ferdigstille og implementere metodeveileder for kvalitetssikring av tilbud og tjenester for 
studenter med nedsatt funksjonsevne i høyere utdanning. 

• Tilby seminar om universell utforming av bygg og uteområder i UH-sektor 
• Implementere arbeid om «sakkyndig vurdering» og «anonym dysleksiattest» i sektoren. 
• Ferdigstille og implementere rapport om bruk av teknologi for studenter med lese- og 

skrivevansker.  
• Arrangere 11. nasjonale konferanse om inkluderende læringsmiljø. 
• Gjennomføre forprosjekt om fagskoleutdanninger 
• Tilby sektoren 6 nyhetsbrev om aktuelle tema 
• Videreutvikle nettsted om universell utforming av læring (www.vuu.no) 
• Utrede konsekvenser av mentorordningen som tilbys gjennom «utdanning som tiltak» via 

NAV 
• Tilby lærestedene og andre samarbeidspartnere opplæringsmodul om universell utforming 

av IKT. 
• Samarbeide med relevante aktører i Norden og Europa om aktuelle tema 

 

2. LMU 
Universell skal: 

• Tilby lærestedene kompetanse og støtte i hvordan utvikle et «velfungerende 
læringsmiljøutvalg». 

• Utrede organisering og nytteverdi av for LMU ved institusjonene.  

http://www.udll.eu/
http://www.vuu.no/
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• Revidere «Håndbok for arbeid i LMU» arbeid og utvide målgruppen til å gjelde både ansatte 
og studenter 

• Utvikle nettbasert opplæringsmateriell om LMU-arbeid. 
• Tilby sektoren 6 nyhetsbrev om aktuelle tema for LMU. 
• Bruke LMU aktivt for implementering av «god praksis» innen andre hovedarbeidsområder. 
• Delta aktivt i aktuelle fora for innhenting og formidling av aktuell kunnskap for utvalgenes 

arbeid.  
 

3. Universell utforming som fag- og kunnskapsområde  
Universell løser prosjektoppdrag fra BLD om kompetanseheving om universell utforming i høyere 
utdanning. I denne sammenheng skal Universell: 

• Tilby og forvalte stimuleringsmidler om universell utforming som fagbegrep i høyre 
utdanning. Midler tilbys i samarbeid med BLD, og prioriteres etter satsninger i «Regjeringens 
handlingsplan for universell utforming».  

• Oppfølging av fagmiljø som ønsker å satse på universell utforming som fag- og 
kunnskapsbegrep i utdanningen.  

• Rapportere om nytteverdien av ordningen med økonomisk støtte/ stimuleringsmidler 
• Kartlegge hvilke studieprogram og emner som tilbyr undervisning om universell utforming, 

med tanke på mer målrettet satsning på kunnskapsutvikling og stimulering.   
• Tilby foredrag til aktuelle fagmiljø om universell utforming. 
• Arrangere en ny «tenketank» om universell utforming som kunnskapsområde, hvor 

målgruppen er vitenskapelig ansatte og ledere av fagmiljø. 
• Tilby sektoren nye nettsider om universell utforming som fag- og kunnskapsområde, 

beregnet på vitenskapelig ansatte. 
• Delta på nasjonale og internasjonale arenaer for innhenting og formidling av kunnskap om 

tematikken.  
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