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Om Universell og LMU
Hovedmål
• Universell skal styrke utdanningsinstitusjonenes læringsmiljøutvalg 

(LMU), slik at utvalgene får hensiktsmessige arbeidsoppgaver, 
nødvendig gjennomslagskraft og riktig plassering i 
utdanningsinstitusjonene. 

Oppgaver:
• Dokumentere og synliggjøre læringsmiljøutvalgenes som 

premissleverandør for et godt læringsmiljø
• Utrede og formidle viktige nasjonale læringsmiljøspørsmål på vegne 

av utdanningsinstitusjonene.
• Tilby kunnskap, møteplasser, nettverk og tverrfaglig samarbeid 

innen alle hovedarbeidsområdene.
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Konkrete oppgaver 2013-2014
1. Kartlegging av LMU arbeid og erfaringer

• Nettbasert undersøkelse, 28 utdanningsinstitusjoner har svart
• Erfaring og systematisering av erfaringer høst 2013
• Noen smakebiter

• Rundt 50 % av LMUene opplever at de har stor innflytelse på 
utvikling av læringsmiljøet for sine studenter

• 30 % mener man i stor grad får den informasjonen LMU trenger for 
å kunne gjøre arbeidet

• 46 % mener at LMU i liten eller svært liten grad er synlig blant 
studentene 

• 65 % mener LMU er godt plassert i utvalgsstrukturen
• 7 % mener det er tilstrekkelig opplæring for studenter og ansatte 

før man deltar i LMU
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2. Håndbok for studenter i LMU
Håndboken skal være en kunnskapsbase hvor studentene skal kunne henvende seg til for å få 
svar på spørsmål en stiller seg ved arbeid i Læringsmiljøutvalgene. 

Utvalgenes arbeidsform og fokusområder varierer mellom lærestedenes organisering, type og 
størrelse. Studentmedlemmene har forskjellig erfaringsgrunnlag. Dette medfører at materiellet 
skal være variert med hensyn til nivå og områder.

Skisserte temaer er:
Organisering og gjennomføring (utvalget)
Møteteknikk
Lokaldemokrati
Påvirkningsarbeid
Byggesaker

Vi vil gjerne ha innspill!
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Om mangfold
• CRPD
• Dagen i dag
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