Invitasjon til nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø
Universell inviterer alle høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og andre samarbeidspartnere til å
delta på den 13. nasjonale konferanse om inkluderende læringsmiljø. Konferansen arrangeres i
Trondheim den 29. og 30. oktober 2019, på Radisson BLU Royal Garden Hotel.

Konferansen vil gi ansatte som arbeider med universell utforming og individuell tilrettelegging av
studentenes læringsmiljø faglig påfyll, og et nettverk å støtte seg til i det daglige arbeidet.
Bli oppdatert på lovverk, trender og tema innenfor arbeidsområdet, og møt kolleger som arbeider
med samme problemstillinger ved andre lærested.

Smakebiter fra programmet









Endringer i universitets- og høyskoleloven og lov om høyere yrkesfaglig utdanning skjerper
studentenes rettigheter og formaliserer lærestedenes plikter til tilretteleggingsarbeid. Hva er
nytt og hvordan imøtekomme kravene?
Workshop og veiledning om hvordan lærestedene skal sikre kvalitet i tilbud og tjenester for
studenter med nedsatt funksjonsevne.
Status i sektoren på «Universell utforming av IKT»: gode eksempler fra lærestedene
Erfaringer med tilrettelegging og bruk av kartleggingsverktøy i Sverige
Pilot for produksjon av studielitteratur for studenter med dysleksi og andre lesehemminger.
Mentorordningen: eksempler på god praksis og opplæring av mentorer
Tre ulike kurs: Kurs for nye tilretteleggere, universell utforming og for LMU-representanter.
Vi har i tillegg 8 ulike parallelle sesjoner med både bredde og dybde innen ulike tema og 6 ulike
muligheter til å nettverksbygge og diskutere utvalgte tema i dialoghjørnet!

Nasjonal pådriver i høyere utdanning: Inkluderende læringsmiljø – LMU – Universell utforming

*

Noen av våre foredragsholdere:

Hvordan er det å ha synlige tics og være «annerledes» som ung voksen?
Adrian Lund gir et innblikk i hvordan det er å ha Tourettes syndrom
både i skole og arbeid.

Profesjonalisering av veilederrollen: Kristin Landrø og Camilla
Fikse gir et innblikk i hvordan man kan utvikle ferdigheter og
bruke coachingteknikker i veiledningssamtalen.

Gjennomføring av praksis i profesjonsutdanninger:
Eli Langørgen har skrevet doktorgrad om tematikken, og vil dele erfaringer,
utfordringer og gode eksempler på tilrettelegging av praksisperioden.

I tillegg deler Universell ut Universellprisen. Prisen hedrer ansatte som har utviklet tjenester,
initiativ, tiltak eller prosjekt som bidrar til en mer inkluderende utdanning.
Påmeldingsfrist til konferansen er onsdag 27. september 2019, og påmelding skjer via vår nettside
www.universell.no/trondheim2019 Her finner du også program og annen praktisk informasjon.
Vi ønsker alle interesserte hjertelig velkommen til Trondheim i oktober for faglig påfyll, inspirasjon
og nettverksbygging!

