Forum
Universell utforming av universitets- og høgskolebygg
Temadag 2017
Sted:

Høgskolen i Oslo og Akershus,
Campus pilestredet – Bygg P 46

Tid:

1. juni 2017 kl. 09.00 – 15.45
P46. Bilde: www.hioa.no Sonja Balci

Program
09:00 Velkommen ved eiendomsdirektør Mariann Hole
09:05 Innledning
Universells leder Kjetil Knarlag og Olgunn Ransedokken fra HiOA innleder seminaret.

09:15 Utdanning for ALLE – er vi beredt, egentlig?
Professor Frode Eika Sandnes ved HiOA gir noen konkrete eksempler på internasjonale
trender, norske perspektiver og utfordringer innen universell utforming.

09:45 Fysisk tilrettelegging av læringsmiljø
Det er utfordrende å ikke vite hvem studentene er før de står her ved studiestart. Hvordan skal en
da løse bygningsmessige tilpasninger som kan ta tid? Trine Neset Brødremoen, seniorrådgiver ved
Tilretteleggingstjenesten ved HiOA, deler sine erfaringer.

10:15 Kaffepause
10.30 Universell utforming som tema i undervisningen
Hvordan kan studenter utfordres til kritisk refleksjon knyttet til universell utforming i høyere
utdanning? Høgskolelektorer Cecilie Krüger og Dorte Lybye Norenberg fra HiOAs
Ergoterapiutdanning forteller om deres samarbeid med byggingeniørutdanninga og hvordan

*

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

tverrfaglig undervisningsopplegg kan bidra til å styrke kunnskaps- og forståelsesgrunnlaget innenfor
to profesjonsutdanninger.

11.00 Digitale dørskilt
HiOA har arbeidet målrettet for at møterom skal være åpne og tilgjengelige for alle ansatte.
Seniorrådgiver Vidar Holum ved Tjenestestyring og brukerstøtte gir et innblikk i hvordan
digitalisering av dørskilt har bidratt til å realisere denne målsetningen.

11.20 Lunsj
12.00 Befaring i P32
Med innlagt demonstrasjon av mobil teleslynge. Befaringen gjennomføres under ledelse av
seniorrådgiver Vidar Holum og rådgiver Håvard Kristiansen ved Tjenestestyring og brukerstøtte,
samt senioringeniør Christian Trampe-Ewert fra Eiendomsavdelingen.

13.00 Tiltak som forbedrer lydmiljøet
Hva er spesielt viktig å tenke på når man skal utforme et inkluderende lydmiljø på skoler?
Seniorrådgiver i Brekke og Strand Akustikk AS, Tore Moen har Campus Kristiania-NKF, Domus
Medica og Ekeberg Skole som sine referanseprosjekt og deler tips til hva som er gode akustiske
løsninger.

14.00 Kaffe og erfaringsutveksling
14.30 Oversikt over regelverk, krav og relevante standarder
Daglig leder Thor Arne Jørgensen i Universell Utforming AS har en Master i Universell Utforming fra
Aalborg Universitet. Han vil gi en kort oversikt over hvordan lover, forskrifter og standarder henger
sammen, og vise praktiske eksempler på god universell utforming av undervisningsbygg.

15.15 Avslutning av seminaret – veien videre
Seminaret avsluttes med betraktninger i plenum, samt en plan for videreføring av denne
seminarrekken i 2018. Seminaret avsluttes 15.30.

