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Strategi 2020 – Visjon: Ny viten - Ny praksis 
Verdier: Mangfold, Læring, Nyskaping  
 
Tverrgående temaer  
- Fremragende profesjonskvalifisering 
- HiOAs dannelsesprogram 
- Urbanitet, interkulturalitet og mangfold 
- Framtidsrettede arbeids-, lærings- og 

vurderingsformer – eCampus 
- Innovasjon 
- Samhandling mellom fag og administrasjon 
- HiOA – et godt studie- og arbeidssted 
 
 

Sardinia  2011 OR 



Universitetsambisjoner –  
Internasjonalt ledende (kvalitet) på profesjonsutdanninger 

HiOA skal  

1. Utvikle sterk sammenheng mellom utdanning, 
forskning og utviklingsarbeid og arbeidsliv for å styrke 
utdanningenes kvalitet og relevans og studentenes 
læringsutbytte  

2. Samarbeide internasjonalt om utdanning på alle nivåer 
og tilby helhetlige utdanningsløp med høy kvalitet og 
med god gjennomstrømming 

3. Øke satsingen på fleksible lærings- og vurderingsformer 
med fokus på styrking av kvalitet og læringsutbytte 
gjennom bruk av ny teknologi 
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Læringsmiljøutvalget (LMU) 

— Læringsmiljøutvalget er et rådgivende organ som bistår 
høgskoleledelsen i forhold som er relatert til studentenes læringsmiljø. 

— LMU har som mål  

— å initiere og følge opp saker som angår studentenes fysiske og 
psykososiale læringsmiljø ved HiOA.  

— å delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljøet og er 
pådriver i oppfølging av spørsmål som angår studentenes sikkerhet 
og velferd.  

— LMU har jevnlige møter og befaringer på fakultetene/campuser. Viktig å 
skape bevissthet om høgskolens læringsmiljø blant studenter og 
ansatte. 

— Utvalget rapporterer direkte til styret for Høgskolen i Oslo og Akershus. 

— Gjennomgår og følger opp samlerapport fra studieevalueringer. 

— Årsrapport legges fram for styret, vil følge årsrapport om 
kvalitetssikring.  
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Meld fra til LMU (lmu@hioa.no) dersom 

— du opplever at klasserom, auditorier, toaletter eller andre oppholdsrom 
har vesentlige mangler eller feil (lyd, lys, luft, temperatur, renhold, …) 

 

— adkomst og fremkommelighet er problematisk 

 

— tilgang på datautstyr er utilfredsstillende 

 

— du opplever å ikke få tilstrekkelig informasjon om forhold knyttet til 
studiet eller studiehverdagen 

 

— du opplever sein saksbehandling og dårlig studentservice 

 

— du har synspunkter på hvordan velferdstilbudene kan forbedres 

 

— du opplever andre forhold som påvirker din studiesituasjon negativt 
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Tilrettelegging 

 — Har du behov for tilrettelegging i studiehverdagen? HiOA har 
tilretteleggingstjeneste ved begge studiesteder. Informasjon om hvilke 
tilbud som finnes ved ditt studiested finner du her: 

— Tilrettelegging for studenter med spesielle behov ved studiested Kjeller 

— Tilrettelegging for studenter med spesielle behov ved studiested 
Pilestredet 

 

Ressurser 

— Universell utforming 

— Lov om universiteter og høyskoler (målsetting om tilgjengelighet er 
nedfelt) 

— Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 

— Handlingsprogram for universell utforming (Miljødepartementet) 
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Saker som LMU arbeider med 

Fysisk læringsmiljø 

— Arealer og arealbruk (Egne prosjekt og utvalg) 

— Lesesaler, auditorier, grupperom, kafeer og kantiner 

— Bønnerommene og det stille rommet 

— Tilgjengelighet til ledige rom – kortfunksjon 

— Oversikt over ledige grupperom/lesesaler 

— Nok stoler, romkapasitet 

— Luftkvalitet, temperatur, lys, etc. – særlig problem i helgene 

— Funksjonshemmende barrierer – fysisk i første rekke 

— Studenters sikkerhet ved skade 

— Miljøtiltak – ‘grønn institusjon’ 

— IKT: skrivere, kontakter, trådløs tilgang, brukerstøtte, etc.  

 

Psykososialt læringsmiljø – samarbeid med SiO og studentprest  

— Studier med støtte, SMS  

— Helsetjenester i Senter i Sentrum 
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Forts. 

Flerkulturelt og internasjonalt læringsmiljø (Mangfold) 

— Arbeid med religiøst mangfold – eget utvalg, samarbeid med 
studentpresten 

 

Organisatorisk læringsmiljø (Studiekvalitet) 

— Informasjon, undervisningens organisering/læringsmodeller, eksamen  

 

Handlingsplan  

Tiltak for å følge opp strategier og vedtak i LMU som har 
budsjettmessige konsekvenser, konsekvenser på kort og på lang sikt. 

 

— Tilbakemelding til studenter om hvordan saker følges opp og av hvem 

 

— Oppfølging via høgskolens kvalitetssikringssystem og i Rapporter og   
planer – knyttet til høgskolens årshjul og budsjetter og planer 
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