
Byggseminaret 2022
Kort om dagen og direktoratet







Avdeling for 
universell 
utforming og 
læringsmiljø

• inkludering
• universell utforming

• læringsmiljø

i all høyere utdanning

universell.no

https://www.universell.no/


Mål med etableringen

Ved å etablere et direktorat som ser 

kompetansepolitikken og politikken for 

høyere utdanning og høyere yrkesfaglig 

utdanning under ett, kan vi lykkes bedre 

med å løfte kompetansen i befolkningen 

og sikre et omstillingsdyktig samfunn. 



Nytt direktorat



Her er vi:
Bergen (hovedkontor)

Tromsø

Trondheim

Oslo

Brussel 



• Fremme kvalitet, tilgjengelighet og fleksibilitet i høyere 
utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. 

• Bidra til at utdannings- og opplæringssystemet fremmer 
integrering og inkludering.

• Bidra til å gjøre utdanning og opplæring tilgjengelig for alle 
hele livet.

• Fremme og styrke internasjonalisering og digitalisering i 
forskning, utdanning og opplæring.

Utvalgte deler av 
direktoratets
Samfunnsoppdrag



Mål for 2022:
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse skal bidra til å løfte kompetansen i 
befolkningen og bidra til et bærekraftig og omstillingsdyktig samfunn gjennom følgende mål:

1. Kompetansepolitikken og høyere utdanningspolitikken er helhetlig og godt samordnet, 
og utviklet i en internasjonal kontekst

2. Utdanning, opplæring og karriereveiledning av høy kvalitet er tilgjengelig for alle uavhengig 
av bakgrunn, kompetansenivå og funksjonsevne

3. Myndigheter, utdanningstilbydere, arbeidslivet og den enkelte har et godt 
kunnskapsgrunnlag for sine beslutninger om investering i utdanning og kompetanseutvikling

4. Innvandrere og utsatte grupper i arbeidsmarkedet får kompetansetiltak 
som bidrar til økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet



Faglig rådgiver

Iverksetter

Samordner

Roller



Program til og 
med lunsj

0930 Velkommen til NTNU i Gjøvik
Gro Kvanli Dæhlin, viserektor ved NTNU i Gjøvik.

0945 Årets byggseminar
HK-dir, avdeling for universell utforming og 
læringsmiljø

1000 Når sykdom rammer deg som student
Jonny Nersveen, førsteamanuensis PhD, Norsk 
forskningslaboratorium for universell utforming, NTNU

1030 Universell utforming i publikumsbygg
Per Chr. Brynildsen, Sivilarkitekt MNAL / partner, Ratio 
arkitekter AS

1115 Lunsj og nettverksbygging



Program etter 
lunsj

1215 Oppgradering av universell utforming i eksisterende bygg
Trine Presterud, faglig ansvarlig for universell utforming av bygg og 
uteområder i Universell Utforming AS

1300 Hvordan uttrykke intensjoner om undervisning og læring gjennom 
det materielle – med et særskilt fokus på universell utforming
Siv Marit Stavem, skoleplanlegger/ PhD-kandidat – Norconsult AS

1345 Pause og beinstrekk

1400 Gjeldende krav til universell utforming og tilgjengelighet i offentlige 
bygg
Oddvin Farestveit, seniorrådgiver i Direktoratet for byggkvalitet (DIBK)

1430 Hvordan jobbes det med universell utforming ved UiA?
Margret Kristin Dyrholm, seniorrådgiver / fagkoordinator universell 
utforming, Universitetet i Agder.

1500 Omvisning og presentasjon av Norsk forskningslaboratorium for 
universell utforming

1600 Seminaret avsluttes



Økonomisk støtte 2022

• Faglige stimuleringsmidler
- For at studentene skal lære noe om universell 
utforming gjennom sine studier

• Læringsmiljømidler
- For å gjøre læringsmiljøet mer inkluderende for 
studenter, gjennom universell utforming

• Søknadsfrist: 30. juni

• universell.no/tilskudd

http://www.universell.no/tilskudd
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