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Innledning 

• Velkommen  

• Gjennomgang av programmet 

• Praktiske opplysninger 
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Om universell 

• Universell er opprettet av Kunnskapsdepartementet og 

plassert ved NTNU 

• Målgruppe: Ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner 

• Arbeidsoppgaver: 

o Pådriver for et inkluderende læringsmiljø ved alle 

utdanningsinstitusjoner gjennom universell utforming og 

individuell tilrettelegging 

o Pådriver for læringsmiljøutvalgene (LMU) 

o Løse prosjektbaserte oppgaver for Kunnskapsdepartementet 

(med flere) om universell utforming  

o Representere høyere utdanning ved forespørsel 

• www.universell.no  

http://www.universell.no/


Nasjonal pådriver for LMU 

• UH-rådet oppfordret KD til å opprette en pådriverfunksjon for LMU 

av samme type som i dag finnes for tilrettelegging 

 

• Forslag til oppgaver: 

o Etablere møteplasser for erfaringsutveksling 

o Arrangere konferanse med aktuelle tema innen læringsmiljø 

o Utvikle retningslinjer for LMU-arbeid 

o Kartlegge bruken av LMU ved institusjonene 

o Synliggjøre nytten av velfungerende LMU for institusjonene 

o Arbeide for at LMU får reell innflytelse på læringsmiljøet ved 

institusjonene 

o Utarbeide nettsider for informasjon 

 

 *Inkluderende læringsmiljø 



Nasjonal pådriver for Læringsmiljøutvalg 

• UH-rådet oppfordret KD til å opprette en pådriverfunksjon for LMU 

av samme type som i dag finnes for tilrettelegging 

 

• Forslag til oppgaver: 

o Etablere møteplasser for erfaringsutveksling 

o Arrangere konferanse med aktuelle tema innen læringsmiljø 

o Utvikle retningslinjer for LMU-arbeid 

o Kartlegge bruken av LMU ved institusjonene 

o Synliggjøre nytten av velfungerende LMU for institusjonene 

o Arbeide for at LMU får reell innflytelse på læringsmiljøet ved 

institusjonene 

o Utarbeide nettsider for informasjon 

 



Arbeidet så langt 

• Oppstart av forumsmøte 3.11.2009 

• Gjennomgang av årsrapporter 2008/2009 

• Etablert nasjonal referansegruppe for LMU 

o Høgskolen i Harstad 

o Høgskolen i Vestfold 

o Mediehøgskolen Gimlekollen 

o NTNU 

o Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)  

o Universitetet i Oslo 

• Etablert nettportalen www.universell.no/lmu 

• Felles e-postliste for LMU-medlemmer og ledere: lmu-

nettverk@adm.ntnu.no 

• Startet arbeid med aktuelle saker 

http://www.universell.no/lmu


Tema og mål for dagen 

• LMUs rolle 

o Utvikle LMU som et redskap som kan bidra til et best mulig 

læringsmiljø ved norske utdanningsinstitusjoner 

o Bevege fokus fra diskusjon om LMUs status, rolle og 

organisering til et synlig, etablert og gjennomslagskraftig 

LMU ved utdanningsinstitusjonene 

• Påfyll og bevisstgjøring om ytre rammer og mulige 

forventninger fra KD og NOKUT 

• Erfaringsutveksling 

• Gi innspill til Universell om videre arbeid  

 

 



Om universell*/ nasjonal pådriver  
 

Kjetil Knarlag    Anne Nylund 

Prosjektleder    Rådgiver 

Tel.: 73 55 06 80/ 977 100 21    Tel.: 73 59 74 43 / 477 58 290 

Kjetil.knarlag@ntnu.no    anne.nylund@ntnu.no  

 

    Ingebjørg Dahl 

    Rådgiver 

    Tel.: 73 59 62 63 / 97 02 44 56 

    ingebjorg.dahl@ntnu.no  

 

Felles kontakt via:  kontakt@universell.no  

Nettside:   www.universell.no 
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