
 
         
 

  

 

 

Program - LMU-forum 22. oktober 2013  

 

Sted:   Høgskolen i Østfold, Campus Fredrikstad  

09:00  Oppmøte og registrering 

09:30  Velkommen v/Universell og Høgskolen i Østfold 

10:00  Kva er mangfald?  
 
Begrepet mangfold er et forholdsvis nytt begrep, som brukes i ulike 
sammenhenger og hvem som omfattes av begrepet varierer. Begrepet kan 
romme både forskjeller og likheter, men hva skal vi legge i begrepet når vi 
snakker om større mangfold i læringsmiljøet? Hva betyr det for LMUs arbeid? 

Sosiolog Jo Ese, Høgskolen i Østfold presenterer et sosiologisk blikk på 
mangfold sett i et læringsmiljøperspektiv 

11:00  Kaffepause  

11:15 Hvilket uforløst potensiale ligger i større mangfold? 

Høgskolen i Østfold har jobbet aktivt med å gi innhold til begrepet mangfold.  
De har satt mangfold inn i en sammenheng om å skape Norges mest attraktive 
læringsmiljø. Hvordan jobber de med å utforme læringsmiljøet gjennom tiltak 
som fremmer studiekvaliteten og studiehverdagen for alle studenter? 

Leder av Mangfoldutvalget ved Høgskolen i Østfold Anne Skumsnes  
deler erfaringer og kommer med tips.  

11:35  Spiller menneskerettighetene noen rolle?  
FN-konvensjonen og de nedfelte menneskerettigheter setter standard for 
lærestedenes arbeid med å bekjempe diskriminering og fremme likestilling.  
Hvordan skal vi tenke og handle for å nå målet om stort studentfangfold i 
læringsmiljøet?   

Dr.philos og filosof Inga Bostad ved Universitetet i Oslo, påtroppende direktør 
for Norsk senter for menneskerettigheter, gir råd til LMU om hvordan 
forebygge diskriminering i læringsmiljøet.   

12:15  Lunsj og nettverksbygging 

  



 
         
 
 

 

13:00  Hvordan ser ingenting ut – og kan man være lykkelig uten armer  
og ben? 
LMU har en viktig rolle når det gjelder å bidra til økt bevisstgjøring av 
fordommer i egen organisasjon. Det er viktig å reflektere over hva 
lærestedene kan bidra med for at den enkelte student kan forstå sin 
annerledeshet som sin styrke. Hva må lærestedene gjøre for at studenten skal 
kunne se forbi hindringer for hva hun eller han kan oppnå?  
 
Dhita Siauw og Sebastian Tjørstad utfordrer oss til å tenke annerledes. 

14:00 Akademi for Scenekunst viser vei til mangfold på campus  

14:30 Kaffepause  

14:45  Har lærestedene egentlig bruk for et studentombud?  
Universitetet i Oslo innførte 1. februar 2013 en ordning med Studentombud, 
som eneste universitet i Norge. Studentombudet er en uavhengig 
bistandsperson for studenter ved UiO, og kan ta imot alle typer henvendelser 
fra studentene. Blir ordningen brukt av studentene og hvilke henvendelser har 
kommet fra studentene?  
 
Studentombud v/UiO Marianne Høva Rustberggard presenterer erfaringer så 
langt, og deler tanker om hvordan hun ønsker å samarbeide med LMU. 

15:30  Oppsummering, tilbakemelding og videre planer  
Prosjektleder Kjetil Knarlag, Universell oppsummerer og runder av seminaret. 

16:00  Seminaret avsluttes 


