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Nasjonalt LMU forum

Halvor Austenå
Viserektor utdanning og studiekvalitet
Universitetet i Sørøst Norge
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Tett på 700 000 
innbyggere



CAMPUS BØ CAMPUS DRAMMEN CAMPUS KONGSBERG CAMPUS NOTODDEN

CAMPUS PORSGRUNN CAMPUS RAULAND CAMPUS RINGERIKE CAMPUS VESTFOLD



Nøkkeltall

18 300 
STUDENTER

1 700
ANSATTE

8
CAMPUSER
BØ – DRAMMEN – KONGSBERG – NOTODDEN –
PORSGRUNN – RAULAND – RINGERIKE – VESTFOLD 
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Om lag 80
BACHELORUTDANNINGER

34
MASTERUTDANNINGER

8
DOKTORGRADPROGRAMMER



8 doktorgradsprogram

// Prosess-, energi og automatiseringsteknikk 
// Økologi
// Kultur
// Pedagogiske ressurser og læreprosesser
// Markedsføringsledelse
// Anvendte mikro- og nanosystemer
// Personorientert helsearbeid
// Nautiske operasjoner



Fagområder

// Folkemusikk og tradisjonskunst
// Helse og sosialfag
// Ingeniør, sivilingeniør, teknologi og IT
// Idrett, kroppsøving og friluftsliv
// Jus og samfunnsfag
// Kunst, design og musikk
// Lærer, lektor og pedagogikk
// Maritime studier
// Optometri
// Realfag, natur og miljø
// Språk, kultur og historie
// Økonomi, ledelse og innovasjon
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Karakteristika

• 4 fakultet – alle med aktiviteter på 3 til 8 campus

• 20 institutter –de fleste med aktiviteter på flere campus

• Desentrale fellestjenester: Administrative funksjoner er plassert på flere steder

• Konsekvens
– Den formelle organisasjonen «kjenner»/»ser ikke» campuser

• Men mennesker er i tid og rom!
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Studentdemokratiet ved USN

• Klassetillitsvalgte
• Studentråd pr fakultet/campus
• Campusstyre pr campus
• Arbeidsutvalget
• Parlamentsforsamlingen

USN frikjøper 5 årsverk til tillitsvalgte studenter
USN stiller til rådighet 3 (4) årsverk som organsiasjonskonsulenter for 

studentdemokratiet

14.09.2018 10



LMU organisering USN

• Et felles LMU
• Møter ambulerer mellom campusene
• Kontaktpersoner på hvert campus – en student og en ansatt hvert sted
• Studentsamskipnaden og studentombud er observatører
• Sekretariatsfunksjon med 25% ressurs
• Styret får referat fra LMU møtene til informasjon

• Har aktivt brukt Universell som informasjons- og opplæringskilde
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LMU arbeidsplan 2017/2018 - utvalg

• LMU som pådriver
– Studiestartundersøkelse og deltagelse I 

studiestartteamet
– Legge frem årsrapport til styret
– Læringsmiljøundersøkelse
– Inkludering og tilrettelegging for 

førsteårsstudenten
– Tilretteleggingstjenesten – funksjon på alle

campus
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• LMU som kontrollør
– “Si ifra” oppfølging
– Universell utforming digitale læringsmidler
– Årsrapport fra studentpresttjenesten

• Et synlig LMU
– Invitere driftsjefene på campusene til møtene
– Invitere Studentombudet
– Kontakt med campusstyrene



Modellene fra evaluering av LMU

1) ingen vesentlig endring i ordningen 

2) slå sammen LMU med Utdanningsutvalget

3) LMU ned på institutt/fakultet/campus-nivå

4) legge ned ordningen slik den eksisterer i dag
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SHOT undersøkelsen

• For stor, for bred, for sjelden?

• Universitetet har et hovedansvar, men mange andre aktører må involeres

• USN hadde under 30% svarprosent. Validitet?

• Datamaterialet er omfattende og krever Grundig analyse. USN har fagmiljøer og
forskningsgrupper innen forebygging og helsefremmende arbeid. Disse ser på rapportene fra
undersøkelsen.
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USN

• Under gjennomsnitt på mange område

• Ulikeheter mellom campusene
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