
Retningslinjer for støtte fra Læringsmiljøutvalget til gjennomføring av 
læringsmiljøtiltak for studenter ved HiØ 
 
(vedtatt i Læringsmiljøutvalget den 18.11.2020) 
 
Læringsmiljøutvalget (LMU) skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, legge forholdene 
til rette for et godt studiemiljø, og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet. 
Utvalget har ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen, herunder det fysiske og psykiske 
arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, 
sikkerhet og velferd. 
 
LMU disponerer øremerkede midler som er avsatt til gjennomføring av tiltak for å styrke 
læringsmiljøet ved HiØ, hvor det kan søkes om inntil kr. 10.000,- til gjennomføring. Tiltaket 
kan både være et arrangement og / eller innkjøp av utstyr som stimulerer til et godt 
læringsmiljø. 
 

Midlene tildeles i henhold til følgende retningslinjer 
 
1. Tiltaket skal være åpent og tilgjengelig for alle studenter ved HiØ 
2. Arrangement skal være universelt utformet slik at alle studenter kan delta 
3. Det skal legges ved en markedsplan for hvordan tiltaket skal nås ut og synliggjøres for 

alle studenter – fortrinnsvis ved begge studiesteder 
4. Ved endt arrangement skal det leveres en kort rapport med en orientering om 

gjennomføring og hvor mange studenter som har deltatt og fra hvilke studieprogram 
5. Lag og foreninger som er knyttet til studentsamfunnene er i utgangspunktet ikke 

søkeberettiget da de tilhører ordningen for Studentsamskipnaden i Østfolds 
kulturstøttemidler som tildeles via Halden Studentsamfund og Fredrikstad 
Studentsamfunn.   

 
 
Søknad må i tillegg inneholde budsjett, dato og sted for arrangementet, navn og 
kontaktopplysninger til søker og ansvarlig arrangør, antall plasser og en kort beskrivelse av 
arrangementet og hvordan dette kan bidra til å styrke læringsmiljøet for flest mulig. Alle 
studenter og ansatte ved HiØ kan søke om midler. Søknaden må leveres i god tid før tiltaket 
finner sted slik at læringsmiljøutvalget får behandlet søknaden tidsnok. Søknad sendes til 
sekretær for utvalget eller via nettskjema.  
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