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ARBEIDSPLAN LÆRINGSMILJØUTVALGET VED UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE 2018-2019 

Vedtatt på LMU-møte 12.09.2018. 

Periode studieåret 2018/2019 

Forankring; Universitets- og høgskoleloven §4-3 slår fast at styret ved institusjonen har det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø. LMU er 

rådgivende organ som rapporterer til styret. 

I USN sin strategi står det at studentene skal møte et nært og innovativt læringsmiljø, og med høye krav til kunnskaper og ferdigheter. 

LMU sitt mandat ved USN: LMU skal arbeide for et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø for studentene ved USN. LMU skal delta i planleggingen av tiltak 
vedrørende læringsmiljøet og være delaktig i utviklingen omkring spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd der ivaretakelse av studenter med 
funksjonsnedsettelser inngår. Styret kan i tillegg gi utvalget andre oppgaver. LMU utarbeider handlingsplan for sitt arbeid. Utvalget rapporterer direkte til 
styret ved Universitetet i Sørøst-Norge. 
 

LMU skal være en pådriver i forhold til institusjonen når det gjelder organisatorisk, psykososialt, fysisk og digitalt læringsmiljø 

 Aktivitet Oppfølging Tidspunkt Ansvarlig 

 Orienteringer om veiledning i 
praksisstudier  

Ansvarlige for praksis ved praksisstudiene orienterer 
LMU om veiledning, oppfølging og utfordringer av 
studenter i praksis. 

2018 og 2019 Fakultetene/instituttene 

 Dialogmøter med fakultetene Leder legger saken frem for ledergruppen. Felles mal 
for standard innhold til møtene utarbeides og legges 
frem for LMU 

Gjennomføring 
2019 

Sekretær og leder LMU 

 Årlig rapport til styret  Høst 2018 Sekretær LMU 

 Planlegge og gjennomføre lokal 
læringsmiljøundersøkelse  

-Arbeidsgruppen jobber frem spørsmål. 
-Seksjon for studiekvalitet og analyse gjennomfører 
undersøkelsen 

Gjennomføring 
januar 2019 

Seksjon for 
studiekvalitet og 
analyse 
 

 Oppfølging av SHoT undersøkelsen Nedsatt arbeidsgruppe for å utarbeide tiltak Starter januar 2019 Avdeling for utdanning 
og studiekvalitet 

 Fokus på inkludering og tilrettelegging for 
førsteårsstudenter  

Tiltak kan være:  Vår 2018 
 

Avdeling for utdanning 
og studiekvalitet  



2 
Arbeidsplan for Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Sørøst-Norge studieåret 2018-2019 

 -Nettverkskonferanser på campusene om 
studentmottak? 
-Bidra til å løfte frem gode eksempler 

Vår 2018  
Tas med som en del av 
studiestartevalueringen 

 Håndtering av mobbesaker Sikre at USN har rutiner og retningslinjer for 
håndtering av mobbesaker 

Høst 2018 Leder LMU 
Rutiner utarbeidet 

 Utarbeide handlingsplan for et 
inkluderende læringsmiljø  

Planen skal være gjeldende for perioden 2018-2023  Årlig gjennomgang i 
LMU. Ferdigstilt  

 Deltakelse i aktuelle konferanser -Universell nasjonal LMU-konferanse  
USN er vertskap.  
-Universellforum  
 

13.09.2018 i 
Drammen 
08.11.2018 i 
Kristiansand 

Universell 
gjennomført 

 Begynne planleggingen av konferanse om 
læringsmiljø for gjennomføring i 2019 

Sette ned en arbeidsgruppe Arbeidsgruppe 
nedsettes høst -18. 
Eventuell 
gjennomføring 
våren 2019. 

Arbeidsgruppe nedsatt 
av LMU 

 Evalueringen av LMU fra KD/Oxford 
Research 

Hva betyr det for oss? Høst 2018 LMU 

 

LMU har en kontrollfunksjon 

 Aktivitet Oppfølging Tidspunkt Ansvarlig 

 Si-ifra funksjonen på studentens intranett Årlig rapport. Ved behov sette saker på agendaen. 
 

Januar 
 

Seksjon for 
studiekvalitet og 
analyse 

 Digitale læringsmidler (Canvas, WISEFlow) Påse at systemene oppfyller kravene til universell 
utforming.  

  

 Etterspørre og følge opp årsrapport fra 
studentprestetjenesten 

 Tilpasses LMUs 
årsrapport 

LMU-sekretær 

 Gjennomføre undersøkelse av 
studiestarten blant førsteårsstudenter på 
BA og MA.  

  LMU-sekretær 

http://www.universell.no/lmu-forum/
http://www.universell.no/arrangement-og-aktiviteter/universellforum-2018/
http://www.universell.no/lmu/evaluering-av-lmu/
http://www.universell.no/lmu/evaluering-av-lmu/
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 LMU ønsker å gjøre seg kjent med rutiner 
og rammer knyttet til læringsmiljø når 
studenter er i praksis.  

Invitere praksiskoordinatorer fra ulike 
studieprogram til LMU-møtene.  

November-møte LMU-sekretær. 
Gjennomført jan 2019 

 Rette fokus mot saksbehandlerrutiner på 
studentsaker. 

-Be juristene i seksjon for studiekvalitet og analyse 
om en redegjørelse for hvordan de ser rutinene og 
oppfølgingen av dem. 

Februar-møte LMU-sekretær 

 

 

 

LMU skal være synlig og tilgjengelig for studenter 

 Aktivitet Oppfølging Tidspunkt Ansvarlig 

 Studiestart -Være pådriver i forhold til å utvikle kursrekke med 
fokus på å mestre studenthverdagen for studenter 
ved alle campus 
-Stille med representant(er) i «studiestartsteamet» 
ved USN 

 
Vår 2018 

LMU 

 Si ifra Være pådriver for å synliggjøre «Si ifra» funksjonen 
for studenter som et system for å ivareta studentenes 
læringsmiljø.  

 Endringer i «Si fra» 
funksjonen forbedret 

 Kontakter i campusstyrene.  -Invitere til et orienteringsmøte om LMU. 
-Invitere dem inn i LMU-møtene når de avholdes på 
deres campus.   

September 
hvert år 

LMU-sekretær 
 
LMU-sekretær 
 

 Driftssjefer har et ansvar for å være 
tilgjengelig på campus i forhold til det 
fysiske læringsmiljøet til studentene, og 
melde inn saker til LMU ved behov.  

-Invitere dem inn i LMU-møtene når de avholdes på 
deres campus.   

 Invitert til LMU-møtene  

 Informere, orientere, presentere LMU i 
ulike kanaler.  

-Stands i forbindelse med studiestart 
-Intranettsiden må til enhver tid være oppdatert 
-Synliggjøre LMU blant studenter 

 LMU 
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 Invitere Studentombudet til samtlige 
LMU-møter 

-Studentombudet er fat observatør på LMU-møtene. 
-Studentombudet legger på februar-møte frem sin 
årsrapport hvor saker knyttet til læringsmiljø tillegges 
spesiell fokus.  

 
-Februarmøte 

LMU-sekretær 
Fortløpende – invitasjon gis 
hvert møte 

 


