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Hvordan vi arbeider med inkludering og hva 
vi ser på som problemstillinger og sentrale 
satsninger anno 2022

Ellen Lien



Hva jeg skal si litt om:

• Bakgrunnen for at vi jobber som vi gjør
• UiB Universell

Problemstillinger og sentrale satsninger
anno 2022



HK-dir Intern

Tidslinje
2018 

Rapport
2019 

Prosjekt 
etablert

2021 Vedtak 
i U-styret

2022 UiB 
Universell 
etablert
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Hva er UiB Universell?

UiB Universell er en tjeneste som
skal bidra til et læringsmiljø der 
alle våre studenter kan delta på en
fullverdig måte i alle deler av 
universitetslivet. 
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Hva UiB Universell skal gjøre
• Støtte og bidra til å styrke arbeidet med universell utforming av læringsmiljøet

• fokus på universell utforming av undervisning og vurdering (herunder IKT)

• Bistå fakultet og institutt i krevende saker

• Bidra til kompetanseheving innen universell utforming og tilrettelegging

• Styrke samarbeidet med eksterne (HK-dir, Digdir, Sammen, etc.)

• Informasjon, kampanjer og profilering → universell utforming

• Koordinere arbeidet med tilgjengelighetserklæringer

• Bidra inn i modulene i KUSK, med kunnskap om universell utforming og tilrettelegging

• Lede et prosjekt som tar for seg universell utforming av læremidler (tildeling fra Hk-dir)
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Informasjon

Kompetanse-
heving

Undervisning

IKT

Organisering
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Fokus nå

• Universell utforming av IKT

• Støtte til studenter (utstyr, studieassisteter, grupper)

• Støtte til undervisere/ansatte (basic opplæring, ressurssider)

• Nettverk for universell utforming og tilrettelegging

• Kulturbygging (informasjon, møter, kampanjer)

• Tilgjengelighetserklæringer
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Arbeidet med tilgjengelighetserklæringer

En tilgjengelighetserklæring skal beskrive hvordan og i hvilken grad
nettsteder og mobilapplikasjoner oppfyller kravene i WCAC 2.1-
standarden laget etter Eus webdirektiv, WAD. Frist: 01.02.23

For å kunne utarbeide en tilgjengelighetserklæring, må hvert system 
testes, feilrettes og en plan for videre forbedring må utarbeides. UiB 
Universell koordinerer dette arbeidet på UiB. 
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Hundrevis av løsninger utenfor www.uib.no
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www.uib.no/universell uibuniversell@uib.no

Ellen Lien og Iren Igesund
Ellen.lien@uib.no

Iren.igesund@uib.no

KONTAKT

http://www.uib.no/en/bceps
mailto:Ellen.lien@uib.no
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