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• Hva er læringsmiljø? 

 

• Ansvar for læringsmiljø. 

 

• Læringsmiljøutvalg. 

 

• KDs rolle. 
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Læringsmiljø er viktig! 

• Egenverdi. 

 

• Sammenheng mellom studieeffektivitet og 
læringsmiljø. 

 

• Læringsmiljøet, herunder det fysiske og psykiske 
arbeidsmiljø, skal være fullt forsvarlig ut fra en 
samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, 
sikkerhet og velferd. 

 

• Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, 
legge studiesituasjonen til rette for studenter med 
særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til 
en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det 

enkelte studium. 
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Læringsmiljø 

• Læringsmiljøet skal være fullt forsvarlig ut fra 
en samlet vurdering av hensynet til 
studentenes helse, sikkerhet og velferd. 

– Konkrete krav til lokaler, tekniske 
innretninger, tilrettelegging for studenter 
med særskilte behov. 

– Teknisk og sosial utvikling i samfunnet. 

– Det aktuelle studium og studieopplegg. 

 

• Institusjonen har ansvaret for de elementer av 
læringsmiljøet som med rimelighet kan sies å 
være innenfor institusjonens kontrollsfære. 
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Læringsmiljø og arbeidsmiljø 

• Forskjeller på studenter og ansatte. 

 

• Studentene kan ikke kreve de samme 
individuelle tilpasningene som en arbeidstaker 
har krav på etter arbeidsmiljøloven. 

 

• Arbeidsmiljøutvalg v. læringsmiljøutvalg. 

– Like, men ikke identiske. 

– Felles saksområder kan løses i fellesskap. 
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Læringsmiljøutvalg 

• Sammensatt av like mange studenter som 
ansatte 

– Studenter har tilsvarende forholdsmessige 
representasjon i LMU som arbeidstakere 
har i AMU. 

– Leder annethvert år. 

 

• Institusjonens samlede arbeid med 
læringsmiljø skal dokumenteres og inngå som 
del av kvalitetssikringssystemet.  

– Evalueres av NOKUT. 

– Resultatene er offentlige. 
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Ansvar for læringsmiljø 

 

• Styret er det øverste organet ved 
institusjonen, og har det overordnede 
ansvaret for studentenes læringsmiljø. 

 

• Styret skal, i samarbeid med 
studentsamskipnadene, legge 
forholdene til rette for et godt 
studiemiljø og arbeide for å bedre 
studentvelferden. 

 

• Læringsmiljøutvalg skal bidra til at 
styret kan ivareta sitt ansvar. 
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Læringsmiljøutvalg (LMU) 

• LMU har rett til å  

– delta i planleggingen av tiltak vedrørende 
læringsmiljøet. 

– bli orientert om klager fra studentene og å 
uttale seg om disse. 

– bli gjort kjent med pålegg fra 
Arbeidstilsynet. 

 

• LMU skal nøye følge utviklingen i spørsmål 
som angår studentenes sikkerhet og velferd. 

 

• Styret kan gi LMU også andre oppgaver enn 
de som følger direkte av loven. 
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Læringsmiljøutvalg (LMU) 

• Alle institusjoner skal ha LMU. 

 

• Skal bidra til at styret ivaretar sitt ansvar – 
forutsetter samarbeid.  

 

• Sikrer studentene medbestemmelse i saker 
som gjelder læringsmiljøet. 

 

• Ansvarliggjøring og dagsordenfunksjon. 

 

• LMU skal årlig rapportere til styret. 

 

• Universell.  
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Tildelingsbrevet 18. desember 2009 

• Universiteter og høyskoler skal tilby utdanning 
av høy internasjonal kvalitet som er basert på 
det fremste innenfor forskning, faglig og 
kunstnerisk utviklingsarbeid og 
erfaringskunnskap (sektormål 1). 

 

• Universiteter og høyskoler skal tilby et godt 
læringsmiljø med undervisnings- og 
vurderingsformer som sikrer faglig innhold, 
læringsutbytte og god gjennomstrømning 
(virksomhetsmål 1.2).   
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Etatsstyringsmøte våren 2010 

• ”Ved hver utdanningsinstitusjon skal det være 
et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at 
styret ved institusjonen ivaretar sitt ansvar i 
forhold til studentenes læringsmiljø, jf. uhl. § 
4-3 tredje ledd. Departementet forutsetter at 
styret ved institusjonen aktivt følger opp det 
arbeidet som skjer i læringsmiljøutvalgene, og 
legger til rette for at utvalgene får en faktisk 
funksjon og rolle som bidrar til å sikre et godt 
læringsmiljø for studentene ved 
institusjonen.”  
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Oppsummering 

• Styret er ansvarlig for læringsmiljøet, og må 
samarbeide med LMU. 

 

• Universell 

– Erfaringsutveksling og rådgivning til LMU.  

 

• Arbeidet med læringsmiljø må drives 
systematisk. 

– Nødvendig oppmerksomhet, prioritet og 
budsjettildelinger. 


