
MANDAT      
Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold 
Revidert av Læringsmiljøutvalget den 09.01.2020 

Ansvarsområder  
Læringsmiljøutvalget har ansvar for å bidra til at høgskolen ivaretar og videreutvikler studentenes 
helhetlige læringsmiljø forstått som de fysiske, digitale, psykososiale og organisatoriske rammene for 
læring.  

Det overordnede perspektivet for arbeidet med alle deler av læringsmiljøet er universell utforming. 

Læringsmiljøutvalget har som mål å bidra til å ivareta og styrke et mangfoldig, inkluderende og 
universelt tilgjengelig læringsmiljø for alle høyskolens studenter. 

Lovpålagte ansvarsområder  
Læringsmiljøutvalget er et lovpålagt utvalg i henhold til Universitets- og høyskoleloven § 4-3: 

§ 4-3.Læringsmiljø

(1) Styret har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø. Styret skal, i samarbeid med 
studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre 
studentvelferden på lærestedet. Styret skal innenfor sitt ansvarsområde arbeide for å forebygge og 
forhindre trakassering og seksuell trakassering, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 13. 

(2) Styret 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. I utformingen av det fysiske arbeidsmiljøet skal det, så langt det er mulig og rimelig, 
sørges for 

a) at lokaler, adkomstveier, trapper mv. er dimensjonert og innredet for den virksomhet som
drives. 

b) at lokalene har gode lys- og lydforhold og forsvarlig inneklima og luftkvalitet.

c) at lokalene blir vedlikeholdt og er rene og ryddige.

d) at lokalene er innredet slik at uheldige fysiske belastninger for studentene unngås.

e) at virksomheten er planlagt slik at skader og ulykker forebygges.

f) at tekniske innretninger og utstyr er forsynt med verneinnretninger og blir vedlikeholdt slik at
studentene er vernet mot skader på liv og helse. 

g) at lokaler, adkomstveier, sanitæranlegg og tekniske innretninger er utformet på en slik måte
at funksjonshemmede kan studere ved institusjonen. 

h) at læringsmiljøet er innrettet for studenter av begge kjønn.

i) at læringsmiljøet er utformet etter prinsippet om universell utforming.

Departementet kan i forskrift gi utfyllende bestemmelser om krav til læringsmiljøet. 
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(3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at bestemmelsene i første 
og annet ledd blir gjennomført. Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, 
og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd. Styret kan tillegge 
utvalget også andre oppgaver. Læringsmiljøutvalget skal holdes orientert om klager som 
institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget kan gi uttalelser 
om disse forholdene. Læringsmiljøutvalget skal gjøres kjent med pålegg og andre enkeltvedtak som 
Arbeidstilsynet treffer. Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til styret, og skal hvert år avgi 
rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø. Studentene og institusjonen skal ha like mange 
representanter hver i utvalget. Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og 
studentenes representanter. 

(4) Institusjonens arbeid med læringsmiljøet skal dokumenteres og inngå som en del av 
institusjonens interne system for kvalitetssikring etter § 1-6. 

(5) Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett til egnet 
individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige 
opplærings- og utdanningsmuligheter. Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en 
uforholdsmessig byrde for utdanningsinstitusjonen. I denne vurderingen skal det legges særlig vekt 
på tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for disse studentene, kostnadene ved 
tilretteleggingen og institusjonens ressurser. Institusjoner på Svalbard 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 i den enkelte utdanningen. 

(6) Arbeidstilsynet fører tilsyn med at kravene i annet ledd overholdes. Arbeidsmiljøloven kapittel 18 
om tilsyn og tvangsmidler mv. gjelder tilsvarende så langt det passer. Departementet kan gi forskrift 
med utfyllende bestemmelser om tilsyn og tvangsmidler for å fremme overholdelse av denne 
paragraf. 

 

Sammensetning og funksjonstid 
Læringsmiljøutvalget har 8 medlemmer: 

- 1 representant fra Avdeling for campustjenester 

- 1 representant fra Avdeling for organisasjons  og tjenesteutvikling 

- 1 representant fra rektoratet 

- 1 representant fra Studentsamskipnaden 

- 4 studentrepresentanter - hvorav én skal være læringsmiljøansvarlig i Studentparlamentet og 
begge studiesteder skal være representert  

Utvalget har ingen faste observatører, men møtene er åpne. Utvalget godkjenner i den enkelte sak 
om observatørene skal gis talerett. 

Avdeling for studieadministrasjonen utnevner en fast sekretær for utvalget. 

Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter. 
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Det utpekes tilsvarende antall personlige vararepresentanter for ansatte. For studenter utpekes det 
1. vara, 2. vara og 3. vara. 

Det skal legges vekt på likestillingslovens krav om kjønnsmessig balanse ved oppnevninger. 

Funksjonstid:  

- Ansattrepresentanter utpekes for 2 år (studieår) 

- Studentrepresentanter utpekes for 1 år (studieår) 

 

Generelle retningslinjer for alle utvalg 
 

Samarbeid med andre utvalg  
- Det skal gjennomføres fellesmøter mellom utvalgssekretærer/-ledere i sentrale utvalg, minst 
ett hvert semester. 

- Ved planlegging av fagdager/kurs/seminar skal andre utvalg (sentrale og lokale) informeres 
tidlig i planleggingsfasen, og mulighet for samarbeid med andre utvalg undersøkes og etterstrebes. 

- Referat fra utvalgsmøtene skal distribueres til/gjøres kjent for andre utvalg (sentrale og 
eventuelt lokale). 

 

Ivaretagelse av studentrepresentanter 
- Nye studentrepresentanter skal tilbys et felles opplæringsseminar for utvalgsarbeid ved 
oppstarten av hvert studieår. Dette vil også være tilgjengelig for ansatterepresentanter.   

- Studenter skal ved tiltredelse få tilbud om en samtale med leder/sekretær for innføring i det 
aktuelle utvalgets ansvarsområde og arbeidsform. 

- Studentrepresentanter som har deltatt aktivt i utvalgsarbeidet skal få tilbud om attest når de 
trer ut av utvalget.  

 

Funksjonsbeskrivelse  
- Alle nye representanter skal få en funksjonsbeskrivelse. 

- Funksjonsbeskrivelsen skal inneholde informasjon om forventninger til deltagelsen. 
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Læringsmiljøutvalget 

LÆRINGSMILJØ  MØTE MED AVDELINGENE  TEMA OG SPØRSMÅL 

Møtene vil ta opp sentrale læringsmiljøtema, med utgangspunkt i Lov om Universiteter og høyskoler, § 
4-3 Læringsmiljø og Universells definisjon av læringsmiljø.  

1.0 Det helhetlige læringsmiljøet 
1.1. Jobbes det bevisst med læringsmiljøet og universell utforming når studieplaner og 

emnebeskrivelser utarbeides? 
1.2. Har avdelingen mottatt noen klager på forhold knyttet til læringsmiljø? Har dere etter 

innkallingen til dette møtet tenkt på noen forslag til forbedringer? 
1.3. Hvordan forholder avdelingen seg til studenter med spesielle behov? Finnes det, etter 

din mening, gode nok muligheter for spesiell tilrettelegging for studenter som har et 
behov for dette? 

1.4. En del av læringsmiljøet er å ha bokhandel på studiestedet. I hvilken grad er 
foreleserne klar over frister for innlevering av pensumlister slik at pensumlitteratur kan 
være klar før studiestart?  

2.0 Det fysiske læringsmiljøet (Bygninger og omgivelser  universell utforming) 

2.1. Er de fysiske omgivelsene (herunder studentenes tilgang til forelesningssaler, 
emneansvarlige sine kontorer, lab, øvingslokaler, studieveileder, etc.), etter din mening, 
utformet slik at de legger til rette for gode og inkluderende læringsprosesser for alle, 
og uten å være til hinder for studiene? 

2.2. Har avdelingen registrert noen misnøye med lokaler, for eksempel: 
. Kapasitet på grupperom, arbeidsplasser 
. Lys, lyd eller lignende  

3.0 Det psykososiale læringsmiljøet 

3.1. Hva gjør avdelingen for at samarbeidsklimaet, både mellom studenter og mellom 
student og ansatt skal fungere best mulig? Hva gjør avdelingen for at samarbeid i 
grupper skal fungere? Har avdelingen igangsatt noen tiltak for å fremme trivsel blant 
studentene? 

3.2. Har avdelingen noen spesielle tiltak med hensyn til for eksempel ensomhet, god psykisk 
helse, mobbing, rus eller lignende?  

3.3. Kjenner avdelingens ansatte og studenter til hva studentsamskipnaden kan bidra med? 
(Studentboligene, Råd og Helse etc.) 

4.0. Det organisatoriske læringsmiljøet 

4.1. Opplever studenter og deres tillitsvalgte at de har reell innvirkning på organisering av 
undervisning/undervisningsformer og studentrettet arbeid? 

4.2. Er avdelingens ansatte og studenter kjent med Høgskolen i Østfold sitt varslingssystem 
«Si ifra»?  

4.3. Hvordan følges Studentbarometeret opp ved avdelingen? 
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4.4.  Er det noe dere lurer på mht. hva LMU kan bidra med?  

5.0 Det digitale læringsmiljøet 

5.1 Hvilke digitale verktøy har man god erfaring med å bruke, i undervisning og ved 
eksaminering, ved avdelingen? (Eksempler kan være Canvas, Flipped Classroom, 
MOOC, podkaster, Inspera etc) 

5.2 Det er et mål at digitale verktøy som benyttes ved Høgskolen i Østfold skal holde 
tilstrekkelig kvalitet, være intuitive og brukervennlige. Har dere et inntrykk av at vi 
lever opp til dette målet? Har avdelingen noen forslag til forbedringer? 

5.3.  Er digitale verktøy tilstrekkelig universelt utformet, eller har dere erfaringer med 
studenter som ikke kan benytte seg av dem på grunn av deres nedsatte funksjonsevne? 

6.0 Det pedagogiske læringssmiljø  

6.1.  Er vurderingsformene, etter både fagansattes og studentenes mening, varierte nok? 
Hvis ikke, har dere noen forslag til hva som kunne blitt endret? 

6.2. Er materiell fra forelesningene lett tilgjengelig for studentene? (F.eks. notater, 
presentasjoner, opptak etc.) 

6.3.  På hvilke måter tas det hensyn til at studenter har forskjellige forutsetninger for læring, 
med utgangspunkt i ulike læringsstiler, behov, preferanser, og kulturell og personlig 
bagasje? Er læringsaktiviteter og måter å presentere faglig innhold variert nok? 

 

Har dere ellers noen kommentarer eller spørsmål som ikke hittil er berørt? 
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Referat dialogmøte Avdeling for lærerutdanning og LMU 22.11.19
1.

Til stede: 

Kjersti Berggraf Jacobsen (dekan)
Frida Vidme (studentrådsleder LU)
Margrethe K. Johnsen (nestleder LMU)
Tommy Payne (sekretær LMU)

Medvirkning: 

Avdelingen er rammestyrt og må følge forskrift. Studier og emnebeskrivelser utarbeides med 
bakgrunn i dette. Er i dialog dersom behov for tilrettelegging. Varierte arbeidsformer og 
studentaktive arbeidsformer. Studentene er ikke med i utviklingsarbeidet direkte, men indirekte 
gjennom bruk av evalueringene ved avdelingen.  

Avdelingen skal sette i gang et nytt arbeid med hvordan evalueringer følges opp, hvor nytt studentkull 
skal motta informasjon om tidligere kulls evalueringer og eventuelle tiltak fra avdelingen. 

Sensurfrister kan være en utfordring for siste kull med tanke på jobb. 

Tilrettelegging: 

Det er i utgangspunktet opp til den enkelte foreleser hvordan en imøtekommer studenters ulike behov. 
Har både døve og blinde studenter, samt andre diagnoser. Det er viktig å ikke senke faglig nivå. En 
kan også tilrettelegge ved utvidet studietid. 

Pensum:

Det er erfaringer som tilsier at enkelte faglærere ikke forholder seg til gitte frister for pensumlister. 

Det er den enkelte emne-ansvarlige som har ansvar for å melde inn pensum til bokhandelen i tide. 

Dette er et manuelt system som en bør løfte til et systemnivå hvor bokhandelen selv henter ut 
litteraturlister etter gitte frister. Dekan tar dette videre til Studiedirektør. 

Fysiske læringsmiljøet: 

En ønsker å ha flere rom tilgjengelig etter undervisningsslutt. Her bør en kunne gjøre undervisningsrom 
tilgjengelig (eks. øvingsrom for bruk av SmartBoard). Dårlig akustikk, kaldt, for lite kapasitet 
grupperom og flate klasserom.  

Organisatorisk: 

Ved undervisning i kroppsøving legges det i for liten grad opp til at studentene får lang nok pause til 
å spise.  
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Psykososialt:

Praksisgrupper / basisgrupper bør også kunne nyttiggjøres i større grad som læringsarena eller 
kollokviegrupper. Flere ulike arenaer for å bli kjent, blant annet utdanningssamtaler, tur til 
Bøkevangen. Det er ønskelig å få til flere arenaer for slike møter også etter første studieår. 
Studentrådet ved LU gjennomførte grøtdag. Verdensdagen for psykisk helse ble utvidet til å gjelde 
hele uken. Gjennomfører foredrag hvert semester knyttet til psykisk helse (eks mobbing) for alle 
studenter / avdelinger. Det er ønskelig fra avdelingen at det samarbeides om å gjennomføre flere 
temadager sammen med studentrådet. Studentrådet gjennomfører også aktivitetsdag. Ønsker å 
videreutvikle dette.  

En må se på når kurs i eksamensmestring gjennomføres slik at dette ikke kolliderer med praksis. 

Både studentrådet og avdelingen bruker SiØ Råd og helse flittig.  

Refusjon på helseutgifter bør komme tydeligere frem. 

Høgskolens nettsider oppleves ikke gode nok for studenter. Vet ikke studentene hva som er deres 
forside?  

Evalueringer: 

GLU 1-7 er litt mer fornøyd enn GLU 5-10. De har blant annet flere valgfag. 

BLU er fornøyd med løpet sitt, men sliter litt med sykdom i tilknytning til smitte ute i praksis. Dette 
forplanter seg videre knyttet til 80% oppmøte i undervisning og 100% oppmøte i praksis. Det kan 
benyttes skjønn, men dette krever dialog med avdelingen for å finne gode løsninger. Avdelingene kan 
også forbedre rutiner (tettere oppfølging) i tillegg til at studentene må ta ansvar. 

Studiebarometeret:

Avdelingen har en plan for forberedelse, gjennomføring og oppfølging. Studentene er i praksis ved 
gjennomføring, hvilket kan være en utfordring med tanke på gjennomføring. Avdelingen ber 
praksislærere minne studentene om gjennomføring.  

Det gis informasjon til faglærere og ansatte om at det er viktig at alle svarer. Lærerne må legge til 
rette for gjennomføring i undervisning. Avdelingen mener at den vektlegges i for stor grad da en 
oppfatter en del (blant annet metodiske) svakheter. 100% gjennomføring på GLU 1-7. Master i BLU 
skårer også høyt hvert år. Studieleder går inn i undervisningen for gjennomgang av resultater i 
samarbeid med trinnleder. 

Digitale læringsmiljøet: 

Digitale verktøy knyttet til førsteåret på IKT for lærere er ikke brukervennlig. En sliter med Mac. 
Mange programmer fungerer ikke. Lite brukervennlige verktøy. Dårlig kompatibilitet mellom hardware 
og software. Ønsker mer opplæring i bruk av Smartboard (se punkt knyttet til øvingsrom / fysiske 
læringsmiljø). Må oppdatere kunnskap jevnlig.  
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Avdelingen har mottatt en del midler fra sentralt til innkjøp av Smartboard. Det må gis mer opplæring 
til både studenter og ansatte. En bør sette av et øvingsrom med booking av Smartboard, eventuelt 
også se på mulighet for nøkkelkort. 

Canvas fungerer bra så lenge faglærer bruker dette riktig. Inspera oppleves som noe komplisert hvor 
en trenger mer informasjon om bruk.  

Canvas og timeplansystem burde være sømløse med hverandre - altså synkronisert. Timeplansystemet 
er lite brukervennlig.  

Det pedagogiske læringsmiljøet: 

Undervisningsformer er for ensformig, stort sett bare forelesninger. Det har kommet flere aktive 
undervisningsformer i det siste. Gruppearbeid. Avdelingen jobber med utvikling av økt variasjon og 
aktive former. 

Vurderingsformer er både muntlig og skriftlig. Det reageres på at en ved en spesifikk muntlig eksamen 
ikke får karakter med en gang, men at en skal sammenligne alles prestasjoner først. 
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Bakgrunn for arbeidet med læringsmiljøet og utvalgets mandat 
Lov om universiteter og høyskoler § 4-3 fastslår følgende om ansvaret for ivaretagelse av 
læringsmiljøet: 

(1) Styret har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø. Styret skal, i samarbeid 
med studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for 
å bedre studentvelferden på lærestedet. 

(2) Styret 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, 

 

(3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at bestemmelsene 
i første og annet ledd blir gjennomført. Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak 
vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes 

avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø  

Mandatet for læringsmiljøutvalget (LMU) ble sist revidert i 2015 som et ledd i ledelsens overordnede 
gjennomgang av utvalgsstrukturen ved HiØ, hvor utvalget er gitt ansvar for å bidra til at høgskolen 
ivaretar og videreutvikler studentenes helhetlige læringsmiljø forstått som de fysiske, digitale, 
psykososiale og organisatoriske rammene for læring. Det overordnede perspektivet for arbeidet med 
alle deler av læringsmiljøet er universell utforming. Læringsmiljøutvalget har som mål å bidra til å 
ivareta og styrke et mangfoldig, inkluderende og universelt tilgjengelig læringsmiljø for alle 
høgskolens studenter.  

Innhold og struktur for utvalgets arbeid og rapportering 
LMUs rapport til styret for 2018 er med bakgrunn i utvalgets mandat, delt inn i det psykososiale, det 
digitale, det fysiske og det organisatoriske læringsmiljøet, med fokus på status og oppfølging av tiltak 
som tematisk er knyttet til disse. En beskrivelse av de ulike delene er gjengitt i tråd med Universell 
(https://www.universell.no/lmu/lmu-haandbok/) sine definisjoner under hvert avsnitt. 

LMU har i 2018 samlet inn/brukt følgende kilder til informasjon om læringsmiljøet ved institusjonen: 

Orienteringer fra administrative enheter
Orienteringer fra læringsmiljøkonsulent
Tilbakemeldings- og avvikssystemet Si ifra
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018

LMU har i 2018 deltatt på/arrangert følgende arrangementer: 

Seks ordinære møter
LMU-forum ved Universitetet i Sørøst-Norge, september 2018
Universell-forum ved Universitetet i Agder, november 2018
Fagdag om god undervisning, november 2018
LMU-forum

69



3

Medlemmer av utvalget i 2018 samt innkallinger og referat fra møtene som ble avholdt i 2018: 
https://www.hiof.no/livet-rundt-studiene/studentdemokrati/styrer-rad-utvalg/lmu/ 

Det fysiske læringsmiljøet 

Det fysiske læringsmiljøet kjennetegnes av faktorer som gjelder fysiske forhold og omgivelser. De 
fysiske omgivelsene skal være utformet slik at de legger til rette for gode og inkluderende 
læringsprosesser for alle, og uten å være til hinder for studiene. 

Utformingen av det fysiske læringsmiljøet vies stor plass i universitets- og høgskoleloven (§4-3(2)). 
Det handler mer spesifikt om faktorer som bygningsmasse, lysforhold på lesesalen, lyd i auditorier, 
gang- og sykkelveier, uteområder, ventilasjon på biblioteket, tilgang på hvilerom, tilrettelegging for 
begge kjønn, og god fysisk tilgjengelighet og så videre. Universell utforming er også med i listen over 
utformingen av det fysiske læringsmiljø.  

Utformingen av de fysiske omgivelsene setter rammer for læringsaktivitetene og hvordan 
undervisningen kan gjennomføres. Store auditorier, mindre seminarrom og skjermede 
studentarbeidsplasser har alle forskjellige bruksområder og muligheter.  Et godt fysisk læringsmiljø 
handler derfor ikke kun om de tekniske detaljene i et bygg, men hvordan selve utformingen legger til 
rette for fleksibilitet med tanke på forskjellige læringsprosesser og studentenes behov. Det skal kort 
og godt kunne fungere som arealer for god læring både nå og i fremtiden. 

Når det gjelder det fysiske læringsmiljøet jobbes det kontinuerlig sammen med Statsbygg og Værste 
AS med å sørge for at våre lokaler overholder de standarder som til enhver tid er satt for 
tilgjengelighet og universell utforming. Universell utforming handler om at så vel de fysiske som 
digitale rommene skal fungere som faglige og sosiale møteplasser som skal være tilgjengelige og 
inkluderende for alle, og dermed bidra til å legge til rette for læring.  

Ved studiested Halden er følgende tiltak knyttet til det fysiske læringsmiljøet gjennomført: 

Renovering av totalt 8 grupperom. Rommene pusset opp med lydabsorbenter på vegger og
nytt gulv. Det er også oppgradert elektro for lading av pc, nettbrett og telefoner. Samtlige
rom er møblert i forskjellige farger og design for ulike arbeidsformer.
Nye utemøbler på bibliotektaket for økt kapasitet til sosiale møteplasser utendørs.
Studentinkubatoren Drivhuset Østfold har fått nye lokaler og er sentralt plassert på campus.
Arealene er innredet i samarbeid med Drivhuset.
Det er bygget ett nytt sykkelskur for studenter og ansatte. Det er også tilrettelagt og
igangsatt et prosjekt for utlån av el-sykler gjennom biblioteket.

Ved studiested Fredrikstad er følgende tiltak knyttet til det fysiske læringsmiljøet gjennomført: 

Oppgradering og møblering av kaffebar i samarbeid med Studentsamskipnaden i Østfold.
Det er tilrettelagt for digital eksamen i en del klasserom med trådløst nettverk, datapunkter
og el uttak.
Tilrettelagt for flere grupperom i biblioteket med møbler og el-uttak.
Ominnredet Makerspace for Avdeling for Ingeniørutdanning.
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Det digitale læringsmiljøet 

Det digitale læringsmiljø handler om faktorer som berører bruk av IKT i læring, og hvordan bruk av 
IKT påvirker læreprosessene for studentene. Det digitale læringsmiljø handler om hvordan IKT 
brukes, integreres og utnyttes som en del av den pedagogiske virksomheten innen hvert enkelt 
fagområde. Det kan nevnes at universell utforming av IKT-løsninger for eksempel må være slik at det 
ikke skapes nye barrierer for studenter med nedsatt funksjonsevne. 

Konkrete eksempler på verktøy som kommer inn under begrepet digitalt læringsmiljø er Podkaster, 
e-læringssystemer som Canvas, digital vurdering, Flipped Classroom og MOOC (Massive Open Online 
Courses). 

Følgende tiltak knyttet til det digitale læringsmiljøet er gjennomført inneværende år: 

Lansering av nytt nettsted for alle målgrupper sommeren 2018. Nettstedet er betydelig
modernisert, universelt utformet og enklere å finne fram i.
Innføring av ny læringsmiljøplattform (Canvas), noe som har gitt studenter og ansatte en
felles plattform for alle ressurser knyttet til undervisningshverdagen.
Implementering av ny timeplanløsning. Dette for både å gi bedre oversikt og løsninger for
studentene, samt bidra til å optimalisere bruken av både undervisningsressurser og
undervisnings- og grupperom ved høgskolen.
Påbegynt arbeid med sikre digitale skjemaer for kommunikasjon med studentene for
innhenting av ulike rapporter og opplysninger som kan være av sensitiv art.

gi
faglærere ved HiØ større muligheter for å digitalisere og modernisere undervisnings- og
vurderings-opplegg.

Det psykososiale læringsmiljøet 

Det psykososiale læringsmiljøet dreier seg om hvordan det totale studentmiljøet er, og hvordan det 
påvirker studentenes læring. Vi snakker da om mellommenneskelig samspill mellom studenter, 
fagansatte, og ansatte i administrasjonen, samt internt mellom studenter. Det handler om 
individuelle opplevelser, følelser og erfaringer som menneskene som deltar i læringen har med seg. 
For studentene gjelder dette alle forhold som kan ha innvirkning på studentenes 
gjennomføringsevne, og opplevelse av trivsel og helse. Andre faktorer som har stor innvirkning er 
gode møteplasser, sosiale aktiviteter, medbestemmelse, respekt og åpenhet. 

Følgende tiltak knyttet til det psykososiale læringsmiljøet er gjennomført inneværende år: 

Det er opprettet én, felles, tilretteleggingsgruppe, bestående av representanter for både
eksamens- og studieteamene ved begge studiesteder, samt én representant fra SIØ Råd og
Helse. Tilretteleggingsgruppen skal, blant annet, utvikle kompetanse på feltet universell
utforming og særskilt tilrettelegging og den skal bistå studenter og ansatte ved behov. Det er
også planlagt at gruppen skal oppdatere informasjon om tilrettelegging på Høgskolen i
Østfold sine hjemmesider.
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Utarbeidelse av nytt design for studiestart med påfølgende endringer i organisering, ansvar
og gjennomføring. Med bakgrunn i evaluering av studiestart de siste tre årene og tilhørende
prosess i organisasjonen, er det besluttet at det fra studieåret 2019 / 2020 skal være delt
studiestart ved begge studiesteder, hvor fagavdelingene i økt grad skal involveres fra første
studiedag slik at studentene raskere kommer i kontakt med fagmiljø og medstudenter. Det
legges også til rette for økt samarbeid med vertskommunene for bedre integrering av
studentene i respektive studentbyer. Dette både for å styrke nettverk og bli bedre kjent med
ulike tjenester og tilbud som disse tilbyr.
Ytterligere styrking av fadderopplegg gjennom å bistå Studentparlamentet med rekruttering,
ansettelse og opplæring av nytt fadderstyre.
Gjennomføring av Studieforberedende uke, et gratis tilbud til søkere som har en
bachelorutdanning ved HiØ som førsteprioritet gjennom Samordna opptak, samt til de som
har takket ja til studieplass på forkurs, Y-vei eller TRESS for ingeniørutdanning i lokalt opptak.
Målet er å gi søkere en bedre oversikt over hva det innebærer å være student, hvilke
arbeidsformer som brukes og hvordan studiene er organisert.
Evaluering av digitalt kurs i studieteknikk og videreføring av tilbudet for undervisningsåret
2018 / 2019 for økt studiemestring.
Utvidelse av tilbud knyttet til Studieverksted ved begge studiesteder, herunder CV- og
søknadskurs, intervjukurs, presentasjonskurs, veiledninger, tilbud om studentassistenter,
oppgave  og akademisk skrivekvelder og ulike workshops.
Tildeling av midler til læringsmiljøtiltak gjennom læringsmiljøkonsulent og LMU.

Studentsamskipnadens virksomhet 
Studentvelferd defineres av mange læresteder som en del av de psykososiale faktorer, og ivaretas av 
Studentsamskipnadene. Dette gjelder typisk gode studentboliger, treningstilbud, helse- og 
sosialtjenester, barnehageplasser, rådgivning, samt å legge til rette for studentforeninger og 
studentdemokrati med mer. Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ) har gjennom følgende tiltak 
bidratt til å styrke det psykososiale læringsmiljøet ved HiØ: 

Utbygging av studentboliger. SiØ har et langsiktig mål å oppnå en dekningsgrad på ca. 15%.
Nasjonalt har Norsk Studentorganisasjon et mål om gjennomsnittlig 20 % dekningsgrad.
Dekningsgraden p.t er 11,2 %. De nye studentboligene på Remmen (354 hybelenheter) og
Bjølstad (202 hybelenheter) har bidratt til en økning i dekningsgrad fra høsten 2013 på 4,2%
til en dekningsgrad høsten 2018 på 11,2%. Den tidligere lave dekningsgraden har hatt
sammenheng med at andelen studenter som bor i fylket har vært høy, hvor en nå ser at
disse studentene i økt grad ønsker å bo i studentboliger på campus og gjennom dette bli en
større del av læringsmiljøet ved HiØ. SiØ satser på videre bygging av 400 hybelenheter
fordelt på Remmen og Bjølstad.
Råd og veiledningstjeneste som et supplement til samfunnets generelle tilbud, hvor SiØ Råd
og helse tilbyr studentene rådgivning, støttesamtaler, kurs og veiledning. Videre bidrar SiØ
med kompetanse i arbeidet med tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne;
herunder blant annet lese- og skrivevansker, samt samarbeider om tilbud med helsestasjon i
begge vertskommuner. SiØ tilbyr også en psykologordning for studenter.
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SiØ yter tilskudd til studentsamfunnene gjennom kulturstøtte og bidrar med råd og
veiledning til studentsamfunnene.

Studentenes helse - og trivselsundersøkelse og Studiebarometeret 
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT - https://studenthelse.no/) ble gjennomført 
høsten 2018. De nasjonale funnene i undersøkelsen viser at én av fire studenter på landsbasis oppgir 
at de har alvorlige psykiske plager. Ved Høgskolen i Østfold rapporterer studentene om et noe større 
omfang av psykiske plager enn landssnittet.  

Undersøkelsen viser at studentene opplever å bli tatt godt imot på studieprogrammet sitt, samtidig 
som det er noe færre studenter ved Høgskolen i Østfold som deltar i fadderordningen enn 
landsgjennomsnittet. En del av dette forklares blant annet med at våre studenter er noe eldre, samt 
at over halvparten bor hjemme eller i fylket med etablerte nettverk og familieforhold. 

Videre avdekker undersøkelsen at ensomhetsfølelsen blant studenter øker, hvor 1 av 3 på landsbasis 
svarer ja på ett av tre spørsmål knyttet til ensomhet. HiØ ligger her på landsgjennomsnittet. Ved HiØ 
rapporterer studentene at de i mindre grad enn landsgjennomsnittet er fornøyd med ulike forhold 
knyttet til studiebyen, sett bort fra boligtilbudet. Dårligst ut kommer tilfredshet med 
kollektivtilbudet med en skår på 48 av 100 poeng. 

Det organisatoriske læringsmiljøet 

Begrepet organisatorisk læringsmiljø gjelder forhold relatert til hvordan studiene er organisert, ulike 
studieadministrative systemer, struktur og organisering av arbeidet med læringsmiljø med mer. Vi 
kaller det de grep lærestedet tar for å utvikle utdanningskvalitet og læringsmiljø, oppfølging av 
studentene, og systemer for medvirkning og tilbakemeldinger fra studentene. 

Følgende tiltak knyttet til det organisatoriske læringsmiljøet er gjennomført inneværende år: 

Opplæring av studentrepresentanter til styrer, råd og utvalg.
Gjennomføring av Studieseminaret for studenter og ansatte med tema psykisk helse
Kartlegging og beslutning om innføring av vernerunde for studenter knyttet til det fysiske
læringsmiljøet.
Påbegynt arbeid knyttet til bruk av digitale skjema for økt tilgjengelighet og ivaretakelse av
personvern, herunder ulike søknadsskjemaer knyttet til studieadministrative forhold.
Gjennomføring av evalueringer, herunder interne undersøkelser, SHoT og
Studiebarometeret.

I tillegg har studentene gjennom studentdemokratiet, herunder Studentparlamentet, Studentrådene 
og Programtillitsvalgte, medvirket gjennom en rekke kanaler og møteplasser i arbeidet med å styrke 
utdanningskvalitet og læringsmiljø. 

Oversikt over innkommende meldinger gjennom Si ifra  
I det følgende gjøres det kort rede for meldingene som har kommet inn i løpet av kalenderåret 2018 
til «Si ifra»  høgskolens system for tilbakemeldinger og avvik og som omhandler læringsmiljøet. 
Meldingene har primært kommet inn ved at studenter fyller ut et skjema via høgskolens nettsider, 
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som administreres av læringsmiljøkonsulent og videresendt til ansvarlig avdeling/enhet for videre 
håndtering og oppfølging. 

Det har i løpet av 2018 kommet inn totalt 101 meldinger gjennom Si fra, jfr. figur under. Til 
sammenligning var det 28 meldinger i 2017. 
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Oversikten viser at de fleste saker omhandler det organisatoriske læringsmiljøet, og da knyttet til 
informasjon. Det må likevel presiseres at 28 av disse meldingene er knyttet til samme sak, hvilket 
dreier seg om manglende informasjon om praksis ved Avdeling for Helse og velferd. Sett bort fra 
dette, er derfor de fleste enkeltsaker knyttet til det fysiske læringsmiljøet, og da primært fasiliteter 
og klima / luft / miljø. Meldinger knyttet til det psykososiale læringsmiljøet omhandler ulike faktorer 
mellom studenter og ansatte, hvor meldinger relatert til det pedagogiske læringsmiljøet i stor grad 
knyttes til pedagogiske forhold relatert til undervisning.  

I 2018 har det kun kommet inn én varslingssak via Si ifra. Dette knyttet til påstand om seksuell 
trakassering mellom ansatte, hvor saken ble fulgt opp av dekan/studieleder med støtte fra HR-
enheten.  

Interne høringer ved HiØ 
Læringsmiljøutvalget har deltatt og gitt tilbakemeldinger / innspill på en rekke høringer i 2018. 
Høringer er både en viktig kilde til informasjon og medvirkning, og da spesielt i forhold til 
studentmedvirkning gitt utvalgets sammensetning med 50% studentrepresentasjon. 

De meste sentrale høringssakene har vært knyttet til forslag til endringer i UH loven, revisjon av 
Kvalitetssystemet ved HiØ og utredning av kollektivtilbudet i Østfold. 

Samarbeid med andre utvalg 
I samarbeid med Utdanningskvalitetsutvalget (UKU) arrangerte LMU fagdag om god undervisning.  
Ansatte fra ØSS, HV og PULS delte sine erfaringer med ulike digitale og fleksible 
undervisningsopplegg. Ansatte fra alle avdelinger ved HIØ ble invitert til å dele erfaringer med 
hverandre, og til å teste nye metoder og verktøy. Det planlegges samarbeid om ny fagdag høsten 
2019, jfr. Årsplan for LMU 2019. Tema for denne er ikke bestemt enda. 

Utvalgets satsingsområder 
Revisjon av Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging 
LMU vedtok i møte 1. februar 2019 årsplan for det kommende året, med universell utforming som 
ett av flere satsningsområder. Dette med bakgrunn i tiltak 31 i høgskolens Aktivitetsplan og budsjett 
2019, hvor Handlingsplan for universell utforming skal revideres.  

Evaluering av utvalgets sammensetning og mandat  
I april 2018 ble Oxford Resarch sin 
utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. LMU så på hovedfunnene fra denne, og gikk 
gjennom Universell´s LMU-håndbok på møtet 15.11.2018. Læringsmiljøutvalget merker seg at de 
aller fleste utvalgene har representasjon fra institusjonens ledelse i LMU, at dette stort sett blir 
ansett som en stor fordel for utvalgets arbeid i utvalget, samt at noen LMUer har gått over til en slik 
løsning etter en periode uten ledelsesrepresentasjon i utvalget. Oxford Research sin vurdering er at 
LMUene bør ha ledelsesrepresentasjon for å sikre utvalgets gjennomslagskraft og tyngde i 
institusjonen. LMU ved Høgskolen i Østfold har diskutert problemstillingen og ønsker gjerne tettere 
bånd til ledelsen, men anser det som viktig å gjøre en evaluering av dagens ordning før eventuell 
revisjon av dagens mandat.   
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Et annet forhold er utfordringene med kontinuitet i studentenes deltakelse. En mulighet for å sikre 
større forankring og kontinuitet i studentdeltakelsen er, slik Oxford Research ser det, å vurdere at 
studentene velges for lengre perioder enn ett år av gangen. LMU ved HiØ ønsker å utvide 
studentenes periode til to år av gangen, dersom dette er praktisk gjennomførbart og det er mulig å 
rekruttere studenter. Den potensielle effekten av en slik endring vil antakelig være større 
studenteierskap og større studentansvar. Også dette vil kartlegges nærmere i nevnte evaluering. 

Pilot for dialogmøter med fagavdelingene 
Både i evalueringen fra Oxford Research og i Universells LMU-håndbok nevnes det at flere 
institusjoner har innført dialogmøter med fagmiljøene ved institusjonen. Dette fordi det gir nyttig 
kunnskap om læringsmiljøarbeidet ved avdelingene.  Agendaen i et dialogmøte er at lokal ledelse og 
studentrepresentanter gir innblikk i lokale utfordringer og iverksatte tiltak og at LMU informerer om 
sitt arbeid. Slike møter gjør det enklere for LMU å identifisere felles læringsmiljøtiltak i 
organisasjonen, samt gir god oppdatering på status ute i fagmiljøene. LMU får med denne 
arbeidsmetodikken et solid grunnlag når de skal gi råd og uttalelser til styret og ledelsen. 
Dialogmøter har som positiv effekt at de også bidrar til større engasjement og økt synlighet både i 
LMU og i organisasjonen. LMU ved Høgskolen i Østfold ønsker derfor å jobbe for å styrke dialogen 
med faglig ledelse gjennom en prøveordning med strukturerte dialogmøter ved hver enkelt avdeling 
gjennom 2019.  

Implementering av vernerunder for studenter knyttet til det fysiske læringsmiljøet 
LMU har initiert tiltak for etablering av vernerunder i samarbeid med driftsavdelingen og 
studiestedsadministrasjonene ved begge studiesteder, og vil følge opp arbeidet med implementering 
av ordningen. Vernerundene vil ta for seg det fysiske læringsmiljøet for å sikre tilgjengeligheten for 
alle studenter og arbeidet med universell utforming, hvor også studentrådene vil involveres både i 
forberedelse og gjennomgang av disse. 

Utvalgets Årsplan og budsjett for 2019 
Årsplanen bygger følgelig opp rundt de temaer og behov som LMU har gjengitt i denne 
årsrapporten, og utgjør således også utvalgets årshjul. Årsplanen er ikke uttømmende / statisk, men 
inneholder hovedaktivitetene som er planlagt det kommende året. 

Årsplan for Læringsmiljøutvalget 2019   

Tidspunkt: Tema: Budsjett: 
Februar Årsplan med møteplan og

agenda
Tiltak i HiØs Aktivitetsplan
og budsjett 2019
Orientering nytt
timeplansystem v/ SSAH
Orientering fysisk
læringsmiljø v/ leder
bygningsmessig drift
Si fra  avviksmeldinger
2018 
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 Mars Forarbeid oppstart av
dialogmøte med
avdelingene
Resultater fra
Studiebarometeret v/
Kvalitetsrådgiver
Introduksjon av nytt
Studentombud

April Dialogmøte med
fagavdeling
Planlegge
læringsmiljøfagdag 
orientering fra
arbeidsgruppe
Studiestart: Orientering
om fadderuken og
fadderprogram v/
Fadderstyret 2019
Oppstart av revisjon av
handlingsplan for
universell utforming og
tilrettelegging for
studenter med nedsatt
funksjonsnivå (tiltak 31)

Mai Dialogmøte med
fagavdeling
Orientering digitalt
læringsmiljø v/IKT-direktør
Orientering psykososialt
læringsmiljø og
studentvelferd v/SiØ

Juni Dialogmøte med
fagavdeling
Status energiovervåking
(tiltak 32)
Semesteravslutning: takke
av gamle medlemmer og
ønske nye velkommen.
Eventuelt overlapp (valg i
mai)

Møtevirksomhet: 
2 500 

August Valg av leder (student) og
nestleder (ansatt)
Orientering / opplæring
nye medlemmer  avspark
Planlegge
læringsmiljøfagdag

September Planlegge
læringsmiljøfagdag
Evaluering av
studiestart/fadderuken
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Status vernerunder for
studenter

Orientering fra
Studentombudet

Oktober Dialogmøte med
fagavdeling
Innspill til Aktivitetsplan
2020 
Si ifra (mulig revisjon)
Nasjonal konferanse om
inkluderende læringsmiljø
(Trondheim 29.  30.
oktober 2019)
Orientering om
tilrettelegging ved HiØ
(tilretteleggingsgruppen)

Konferanse: 
20 000 

November Dialogmøte med
fagavdeling
Læringsmiljøfagdag
Planlegge ny
læringsmiljøundersøkelse

Orientering pedagogisk
læringsmiljø v/ PULS

Fagdag: 
25 000 

Desember Aktivitetsplan og
budsjettrammer 2020
Orientering organisatorisk
læringsmiljø v/
Kvalitetsrådgiver

Møtevirksomhet: 
2 500 
Honorar leder: 
5 000 

Totalt budsjett 
60 000 

Oppsummering og utvalgets anbefalinger  
Læringsmiljøutvalget har fungert tilfredsstillende i 2018, både i perioden med student og ansatt som 
utvalgsledere. Utvalget har hatt mange saker til behandling, hvor en forsøksordning med 
arbeidsutvalgsmøter med leder, nestleder og sekretær i forkant av møtene både har bidratt til dette, 
samt økt studentinvolvering. Det har imidlertid periodevis vært utfordringer knyttet til forfall blant 
begge grupper, hvilket har ført til noe lavere møtevirksomhet enn planlagt. Aktuelle saker har likevel 
blitt behandler gjennom omrokkeringer og eventuelt kommunikasjon mellom medlemmene via e-
post.  

Gjennom den informasjon som er gjengitt i denne rapporten basert på Læringsmiljøutvalgets arbeid 
for 2018, har ikke utvalget erfart store avvik som Styret oppfordres til være spesielt oppmerksomme 
på. Dette betyr likevel ikke at slike avvik ikke finnes, hvor utvalget retter spørsmålstegn til i hvilken 
grad organisasjonen og dens systemer i tilstrekkelig grad greier å fange opp avvik. Antall 
varslingssaker gjennom avvikssystemet Si ifra virker å kunne være lavt, hvor det bør foretas en 
grundig kartlegging av systemets tilgjengelighet og brukerterskel blant studentene. Kartleggingen 
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bør også se nærmere på i hvilken grad andre kanaler benyttes, samt hvordan dette eventuelt 
rapporteres videre for samlet statistikk. 

SHoT - undersøkelsen i 2018 viser en negativ utvikling knyttet til særlig studentenes psykiske helse 
og ensomhet. Læringsmiljøutvalget er ikke gjort kjent med i hvilken grad og eventuelt på hvilken 
måte institusjonen vil styrke innsatsen rettet mot forebyggende arbeid. Det bør derfor foretas en 
kartlegging av eksisterende tiltak med en påfølgende vurdering av innhold og omfang sett opp mot 
studentenes behov og undersøkelsens resultater.  

Læringsmiljøutvalget har inntrykk av at det jevnt over jobbes godt med sikring og utvikling av 
læringsmiljøet ved HiØ. Gjennom utvalgets involvering knyttet til revisjon av Kvalitetssystemet 
gjennom innspill / høring i 2018, mener dessuten utvalget at læringsmiljø som kvalitetsområde vil 
styrkes etter implementering av dette i organisasjonen.  
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Berit Kjeldstad, Kari Strande, Carl Morten Gjeldnes, Lars-Petter 
Jelsness-Jørgensen 

Møtende 
varamedlemmer: 

Mats Espesæter Thomassen, Jörg Werner Kirchhoff 

Forfall: Fredrik Skjerve, Karine Stjernholm 

Andre: Henrik Biørnstad, Frid Sandmoe, Tommy Payne, Trine Eker 
Christoffersen, Jørgen Henrik Hovde Grønlund, Gaute Storås 

Protokollfører: Carl-Morten Gjeldnes 

SAKSKART Side 

Rektors fem minutter 

Vedtakssaker 

15/19 18/00613-8 
Godkjenning av protokoll fra møte i høgskolestyret 
12.03.2019 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 
første ledd 

2 

16/19 
18/00069-
22 

Tilstandsmelding for høgskolen i Østfold 2018 3 

17/19 
16/00653-
12 

Utkast til Utviklingsavtale mellom 
Kunnskapsdepartementet og Høgskolen i Østfold 

3 

18/19 19/00616-1 Årsrapport Læringsmiljøutvalget 2018 4 

19/19 14/02153- Referat fra avdelingsstyrene og seksjonsstyret 4 
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 2  

40 

20/19 
18/01939-
14 

Oppnevning av medlemmer til innstillingsutvalg - 
kunstnerisk leder i scenografi 

4 

21/19 
18/01938-
13 

Oppnevning av medlemmer til innstillingsutvalg - 
kunstnerisk leder skuespill/performance 

5 

 
 
Halden, 25.04.2019 
 
 
 
 
Rektors fem minutter: 

 Informasjon om hvilke studier som ble trukket på grunn av lavt antall 
kvalifiserte søkere. 

 Direktør orienterte kort om prosessen som er satt i gang mht. administrativ 
organisering 

 Rektor orienterte om søkertall kl. 1100  
 
Dokumenter delt ut på møtet: 

 Revidert forslag til Utviklingsavtalen 
 Drøftingsreferat fra IDF-møte til styremøte 25.04.2019 inkludert forslag til 

endringer i Utviklingsavtalen. 
 
 
 
 
 
15/19 Godkjenning av protokoll fra møte i høgskolestyret 12.03.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for Høgskolen i Østfold 25.04.2019 15/19 
 
 
Forslag til vedtak/innstilling 
 
Styret tar protokollen fra møtet i høgskolestyret 12.03.2019 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Denne var unntatt offentligheten, direktøren vil gi den offentlig status.  
 
 
Vedtak  
Styret tar protokollen fra møtet i høgskolestyret 12.03.2019 til orientering. 
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16/19 Tilstandsmelding for høgskolen i Østfold 2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for Høgskolen i Østfold 25.04.2019 16/19 
 
 
Forslag til vedtak/innstilling 
 
Tilstandsmelding for Høgskolen i Østfold 2018 tas til etterretning. 
 
Møtebehandling 
Direktør tar med seg de innspillene som kom fra styret i det videre arbeidet. 
 
 
Vedtak  
Tilstandsmelding for Høgskolen i Østfold 2018 tas til orientering. 
 
 
 
17/19 Utkast til Utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet 
og Høgskolen i Østfold 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for Høgskolen i Østfold 25.04.2019 17/19 
 
 
Forslag til vedtak/innstilling 
 
 
Styret godkjenner at foreliggende utkast til Utviklingsavtale kan legges til grunn for 
den videre dialogen med Kunnskapsdepartementet. 
 
 
Møtebehandling 
På møtet ble det utdelt en ny versjon av Utviklingsavtalen. Selve avtalen var lik den 
som ble sendt ut til møtet, men med noen rokkeringer av teksten. 
 
 
 
Vedtak  
Rektor og direktør å vurderer de kommentarer som fremkom på møtet, og får fullmakt 
fra styret til å sende inn en revidert avtale som kan legges til grunn for den videre 
dialogen med Kunnskapsdepartementet. 
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18/19 Årsrapport Læringsmiljøutvalget 2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for Høgskolen i Østfold 25.04.2019 18/19 
 
 
Forslag til vedtak/innstilling 
 
Styret tar Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 2018 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Styret hadde følgende kommentarer: 

 Sammensetningen av utvalget fremkom ikke i Årsrapporten 
 Utvalget bør ha minst en representant fra faglig ledelse (rektorat/ dekan) 

 
 
Vedtak  
Styret tar Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 2018 til orientering. 
 
 
 
19/19 Referat fra avdelingsstyrene og seksjonsstyret 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for Høgskolen i Østfold 25.04.2019 19/19 
 
 
Forslag til vedtak/innstilling 
 
Referatene tas til orientering. 
 
Vedtak  
Referatene tas til orientering. 
 
 
20/19 Oppnevning av medlemmer til innstillingsutvalg - kunstnerisk 
leder i scenografi 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for Høgskolen i Østfold 25.04.2019 20/19 
 
 
Forslag til vedtak/innstilling 
 
Rektor/prorektor, HR-direktør Gaute Storås, avdelingsleder Anne Berit Løland, ansatt 
Jakob Oredsson og student Rachel Dagnall oppnevnes som innstillingsutvalg i 
forbindelse med intervju og innstilling til ledig stilling som kunstnerisk leder i 
scenografi.  
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Vedtak  
Rektor/prorektor, HR-direktør Gaute Storås, avdelingsleder Anne Berit Løland, ansatt 
Jakob Oredsson og student Rachel Dagnall oppnevnes som innstillingsutvalg i 
forbindelse med intervju og innstilling til ledig stilling som kunstnerisk leder i 
scenografi.  
 
 
 
 
21/19 Oppnevning av medlemmer til innstillingsutvalg - kunstnerisk 
leder skuespill/performance 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for Høgskolen i Østfold 25.04.2019 21/19 
 
 
Forslag til vedtak/innstilling 
 
Rektor/prorektor, HR-direktør Gaute Storås, avdelingsleder Anne Berit Løland, ansatt 
Jakob Oredsson og student Inger- Reidun Olsen oppnevnes som innstillingsutvalg i 
skuespill/performance.  
 
 
Vedtak  
Rektor/prorektor, HR-direktør Gaute Storås, avdelingsleder Anne Berit Løland, ansatt 
Jakob Oredsson og student Inger- Reidun Olsen oppnevnes som innstillingsutvalg i 
skuespill/performance.  
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Seksjon for 
studenttjenester

NOTAT 

Saksbehandler: Tommy Payne
Telefon: +4769608329
E-post tommy.payne@hiof.no

Til: 
Anne Berit Løland, Akademi for scenekunst 
Kjersti Berggraf Jacobsen, Avdeling for lærerutdanning 
Harald Holone, Avdeling for informasjonsteknologi 
Terje Grøndahl, Avdeling for helse og velferd 
Geir Torgersen, Avdeling for ingeniørfag 
Trond Hammervoll, Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag 
Morten Skaug, HiØ VIDERE 
Henrik Biørnstad, Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring 
Nina Skajaa Fredheim, Seksjon for marked og kommunikasjon 
Anniken Marie Hanssen, Seksjon for marked og kommunikasjon 
Trine Eker Christoffersen, Avdeling for forskningsstøtte og bibliotek 
Jørgen Henrik Hovde Grønlund, Avdeling for IKT 
Frid Sandmoe, Avdeling for studieadministrasjon 
Jan Lorang Brynildsen, Avdeling for camustjenester 
Elin Corneliussen, Avdeling for organisasjon- og tjenesteutvikling 
Øyvind Gjems Fjeldbu, Seksjon for forskningsadministrasjon 
Hege Marie Gundersen, Seksjon for studieutredning og kvalitetsutvikling 

Deres referanse: Vår referanse: 20/00144-1 Dato: 07.01.2020

Høringsnotat - Handlingsplan for universell utforming av læringsmiljøet ved HiØ 2020-
2024 

Bakgrunn for saken 

Nåværende handlingsplan ved Høgskolen i Østfold ble vedtatt i høgskolestyret 19.12.2011 (sak 
113/11), og sist revidert i mars 2014. Høgskolestyret vedtok i styremøte 13. desember 2018 å 
revidere handlingsplan for universell utforming, jfr. tiltak 31 i Aktivitetsplan for 2019.  

Det har i sakens anledning vært etablert en styringsgruppe for tiltaket, bestående av leder for 
bygningsmessig drift, IKT-direktør, begge administrasjonssjefer, studiedirektør og direktør økonomi 
og driftsenheten. Læringsmiljøkonsulent har vært prosjektleder for arbeidet. Styringsgruppen fikk i 
oppdrag av studiedirektør å klargjøre oppdraget med påfølgende utarbeidelse av dette mandat og 
tilhørende plan for gjennomføring.  

Styringsgruppen har videre nedsatt en arbeidsgruppe for arbeidet bestående av Kirsti Lauvli 
Andersen (avdeling for Helse og velferd), Rolf-Erik Bexrud (leder bygningsmessig drift), Margrethe 
Karijord Johnsen (eksamensadministrasjon og tilrettelegging studiested Halden), Cecilie Klaunes 
Nielsen (studieadministrasjon og tilrettelegging studiested Fredrikstad), Magnus Nohr (avdeling for 
Lærerutdanning), Sarah Naomi Lunner (student og læringsmiljøansvarlig i Studentparlamentet), 
Studentleder og Tommy Payne (Læringsmiljøkonsulent). 

(merk: ny administrativ organisering fra 01.01.2020) 

Definisjon av universell utforming og styrende dokumenter 

I FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, er universell utforming 
definert som utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan 
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brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell 
utforming. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker 
med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det.  
 
I regjerningens handlingsplan for universell utforming 2015-20192, omtales et samfunn der alle kan 
delta. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er god tilgjengelighet og omgivelser som er trygge og 
praktiske å bruke, hvor universell utforming er en samfunnskvalitet med særlig betydning for personer 
med funksjonsnedsettelse. Det er et mål at samfunnet skal ha plass til alle uavhengig av 
funksjonsnedsettelse. Likeverd er også like muligheter til utdanning, arbeid og sosialt liv. I 
konvensjonens artikkel 24 heter det at partene skal sikre et inkluderende utdanningssystem på alle 
nivåer, hvor mennesker med ned satt funksjonsevne får tilgang til høyere utdanning uten 
diskriminering og på lik linje med andre.  
 
Universell utforming er et tverrfaglig kunnskapsfelt, og kan betraktes både som en visjon, strategi og 
et virkemiddel som bygger på en grunnleggende verdi om at alle mennesker er likeverdige. En rekke 
lover og forskrifter regulerer derfor krav om universell utforming. Disse er omtalt som en del av 
handlingsplanen.   
 

Konkretisering og avgrensning for arbeidet med handlingsplanen  
 
Læringsmiljøet ved Høgskolen i Østfold skal være utformet slik at det skaper færrest mulig barrierer 
for våre studenter. For å sikre optimal tilgjengelighet uten behov for særløsninger, innebærer dette at 
prinsippet om universell utforming skal, så langt det er rimelig og mulig, ha forrang i alle våre 
løsninger.  
 
Handlingsplanen skal sørge for en systematisk samordning av høgskolens innsats, både som 
virkemiddel for å imøtekomme lovverket på en tilfredsstillende måte, samt for å øke kunnskapsnivået 
om universell utforming og betydningen av dette. Universell utforming er en strategi som gir grunnlag 
for å kunne konkretisere kvaliteter i produkter og omgivelser slik at de skal kunne brukes på en 
likestilt måte.  
 
Handlingsplanen skal omfatte det fysiske og digitale læringsmiljøet. Øvrige områder som det 
pedagogiske, organisatoriske og psykososiale læringsmiljø skal ikke inngå eksplisitt, men de mål og 
tiltak som utformes skal likevel underbygge disse.  
 
Handlingsplanen skal ikke omfatte mål og tiltak knyttet til tilrettelegging, men henvise til eksisterende 
rutiner og tjenesteapparat som sikrer ivaretakelse av den enkelte students særskilte behov i de tilfeller 
hvor ulike studiesituasjoner krever tilrettelegging. 
 
Handlingsplanen skal følges opp av institusjonens Læringsmiljøutvalg som en del av utvalgets årlige 
rapportering til Styret. 
 

Intern høring og frist 
 
Høringen sendes ut til: 
 
- Fagavdelingene v/dekaner 
- Akademi for Scenekunst v/kunstnerisk leder 
- Administrative avdelinger v/direktører / ledere på nivå 2 
- Utvalgene v/utvalgssekretærer 
- Studentorganisasjonen v/Studentleder 

 
Høringsfrist er satt til 31. januar 2020 hvor den enkelte mottaker sender et samlet svar fra respektive 
enhet og underliggende seksjoner. Svar på høring kan legges som dokument på saken i P360 eller 
sendes per e-post til tommy.payne@hiof.no. 
 
Endelig handlingsplan godkjennes av Høgskoledirektør med orientering til Styret som en del av 
læringsmiljøutvalgets årsrapport. 
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I tillegg til vedlagte fil for handlingsplan, er planen også i sin helhet utformet som en nettside dersom 
dette format foretrekkes ved gjennomlesning.  
 
Lenke til handlingsplanen: https://www.hiof.no/om/hms/helse/handlingsplan-uu/index%282%29.html 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Tommy Payne 
Seniorkonsulent 
 
 
Kopi til: 
Carl Morten Gjeldnes, Ledelsen 
Annette Veberg Dahl, Ledelsen 
Jo Ese, Ledelsen 
Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, Ledelsen 
 
Vedlegg: 
Handlingsplan for universell utforming av læringsmiljøet ved Høgskolen i Østfold 2020 høringsutkast 
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Utdanning for alle  

Vedtatt av høgskolestyret 19.12.2011 (Sak 113/11). 
Revidert mars 2014 
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Del 1: Generell del 

Bakgrunn, forankring og progresjon: 

Det at høyere utdanning skal være tilgjengelig for alle, også for studenter med funksjonsnedsettelse, 
er et prioritert mål, både ved Høgskolen i Østfold og hos Kunnskapsdepartementet. Retten alle har til 
tilgjengelighet er omtalt i Universitets- og høgskoleloven § 4-3, og har blitt tydeliggjort med i 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven av 1.1.2009.  

Handlingsplanen skal sikre at høgskolens arbeid mot dette målet er konkret, koordinert og effektivt. 
Det er også et krav fra Kunnskapsdepartementet at alle høgskoler skal ha en handlingsplan for 
studenter med funksjonsnedsettelse.1 Planen er utarbeidet under koordinering fra 
læringsmiljøutvalget, har gjennomgått høringsrunder i organisasjonen, og er vedtatt i høgskolestyret. 

Evaluering av forrige handlingsplan: 

Høgskolestyret vedtok i 2005 forrige handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne. LMU 
har foretatt en evaluering av denne planen, og er av den oppfatning at planen ikke har vært optimalt 
forankret i høgskolens øvrige planprosesser, og at noen av tiltakene ikke har blitt fulgt opp. LMU 
ønsker derfor at tiltakene handlingsplanen i større grad er en del av høgskolens øvrige planprosess, 
og at tiltakene som foreslås i tiltaksdelen blir likelydende med tiltak i høgskolens generelle 
aktivitetsplan. Dette vil føre til en reduksjon i antall tiltak som blir foreslått, samtidig som det vil sikre 
høyt fokus på de tiltakene som blir tatt med. 

Planens struktur: 

Planen inneholder en generell del og en tiltaksdel. Tiltakene i tiltaksdelen er likelydende med de 
tiltakene som angår studenter med nedsatt funksjonsevne som blir vedtatt i høgskolens overordnede 
tiltaksplan.  

Oppfølging av planen: 

Del 2 av planen blir rullert årlig på initiativ fra LMU i forkant av institusjonens utforming av 
planarbeid og budsjett. Forslag til tiltak blir så spilt inn som del av høgskolens ordinære prosess med 
tiltaksplan og budsjett i desember, slik at eventuelle spørsmål om finansiering avklares.  

LMU får ansvaret for å rapportere til styret om oppfølging av planen. Styret får hvert år en årsrapport 
fra LMU. Fra og med årsrapporten for 2012 skal denne årsrapporten også orientere om oppfølging av 
handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne.  

 

                                                           
1 Kravet om at alle institusjoner skal ha en handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne er fastsatt i  
følgende dokumenter: 

- Stortingsmelding 8 (1998-1999): Om handlingsplan for funksjonhemma. 
- Stortingsmelding 40 (2002-2003): Nedbygging av funksjonshemmende barrierer. 
- Stortingsproposisjon 1 (2007-2008) 

 
Kunnskapsdepartementet ber dessuten institusjonene orientere om arbeidet med handlingsplan for studenter 
med nedsatt funksjonsevne i tildelingsbrevet for 2011. 
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Begrepsavklaringer: 

Funksjonsnedsettelse: 

Det er vanlig å definere funksjonsnedsettelse som noe som oppstår når det er et gap mellom 
individets forutsetninger og omgivelsenes utforming eller krav til funksjon. I en studiesituasjon vil 
dette bety at en person kommer i en situasjon der man trenger tilrettelegging for å kunne studere på 
lik linje med andre studenter. 

Universell utforming: 

Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle 
mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing eller en spesiell utforming2. Det 
er altså en måte å utforme omgivelsene på slik at man unngår at mennesker kommer i en situasjon 
der de har nedsatt funksjonsevne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Miljøverndepartementet 2008 
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Del 2: Tiltaksplan 2014 

Tiltakene under er likelydende med tiltakene i høgskolens overordnede Aktivitetsplan som spesifisert 
i parentes:  

1. Arbeid med å utvikle et opplegg for kandidatundersøkelser sluttføres (tiltak 3).  
2. Det utarbeides en tiltaks- og framdriftsplan for fleksibel utdanning, og det avsettes 

strategiske midler til å følge opp denne (tiltak 4).  
3. Det legges til rette for et utvidet tilbud i norsk språk, samfunn og kultur (tiltak 6).  
4. Opplegget for fadderukene gjennomgås og revideres for å sikre økt faglig innhold (tiltak 7).  
5. Det foretas en revidering av høgskolens evalueringshåndbok (tiltak 8).  
6. Det gjennomføres en læringsmiljøundersøkelse (tiltak 10).  

 

I tillegg ønsker LMU å følge opp følgende aktiviteter: 

7. Gjennomføring av studieforberedende uke 
8. Utbedring av nettsidene med tanke på tilgjengelighet og universell utforming  
9. Gjennomgang av tilretteleggingstilbudet og utarbeidelse av universelle løsninger 
10. Gjennomføring av en læringsmiljøfagdag 
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3.1 Seksjon A: Bakgrunnsinformasjon om respondentene 
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3.2 Seksjon B: Funksjonsnedsettelse, påvirkende faktorer og gjennomføring 
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Har du varig skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse?

Har du varig skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse?
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Har du varig skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse?
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3.3 Seksjon C: Studieby, bosted og reisevei
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3.4 Seksjon D: Rammefaktor  Fasiliteter 

293



294



295



3.5 Seksjon E: Rammefaktor  Studieforhold 
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3.6 Seksjon F: Rammefaktor  Informasjon 
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3.7 Seksjon G: Rammefaktor  Medvirkning 

fremme dine synspunkter gjennom klassens tillitsvalgte 

samarbeide med studenter 

som tilhører et annet studieprogram enn deg selv

. delta i det 

studentpolitiske arbeidet 

 arrangere egne aktiviteter på campus 

starte studentsosiale lag & foreninger 

som tillitsvalgt. 
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3.8 Seksjon H: Rammefaktor  Kontakt 
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3.9 Seksjon I: Rammefaktor  Kommunikasjon 
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3.10 Seksjon J: Rammefaktor  Integrering 
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3.11 Seksjon K: Forventning, prestasjoner og tilfredshet 
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Nettside om Si i fra. Nettskjema for avvik og tilbakemeldinger 
Hentet fra: https://www.hiof.no/om/hms/si-i-fra/  
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Evaluering av Sei ifrå august 2012 

Bakgrunn 
På faglig ledermøte 7.4.2011 og administrativt ledermøte 6.4.2011 ble det bestemt at 
kvalitetsrådgiver skulle jobbe videre med utviklingen av et samlet nettbasert avvikssystem. Dette var 
basert på et ønske om å gjøre det lettere for studenter og ansatte, men også råd og utvalg, fagteam 
og avdelinger å gi tilbakemelding på kritikkverdige forhold ved høgskolen, og å ha et felles system for 
å håndtere slike henvendelser. Skjemaet ble åpnet for bruk 23.8.2011.  

I lys av at systemet nå har eksistert i ett år er det naturlig med en evaluering av om Sei ifrå har 
fungert etter intensjonen, og om det er ønskelig å videreføre ordningen i tråd med dagens praksis, 
eller om det er behov for eventuelle justeringer i oppbygging, bruk og/eller behandlingen av slike 
saker basert på de erfaringer som er gjort så langt.  

Fakta om bruk av systemet  
Det har i løpet av perioden 23. august 2011  31. august 2012 kommet inn 35 tilbakemeldinger via 
Sei ifrå, 9 i 2011 og 26 i 2012. Tabell 1 gir en oversikt over tilbakemeldinger fordelt på saksområde og 
enhet. På bakgrunn av innholdet i meldingene er de ordnet i kategoriene studiekvalitet, læringsmiljø 
og informasjon knyttet til fronter, timeplan eller nettsidene.

 Enhet 

Avvik 

Fellesadmin. Generell (HiØ) HS IR LU IT ØSS ASC Totalt 

Studiested 
Fredrikstad 

Studiested 
Halden 

Studiekvalitet 3 2 3 2 10 
Læringsmiljø 6 3 6 1 2 18 
Info/timeplan/ 
fronter 

3 1 1 1 1 7 

Totalt 9 3 6 4 3 6 1 3 35 

Tabell 1 Tilbakemeldinger fordelt på saksområde og enhet. Sakene er koblet til den enheten som har fått oversendt og 
behandlet sakene. I noen tilfeller sammenfaller ikke dette med den enheten innmelder har registrert at saken tilhører.  

3 av sakene er meldt inn av ansatte, 1 sak er meldt inn av en klasse og de resterende 31
sakene er meldinger sendt inn av studenter.
LMU har blitt orientert om alle saker som angår læringsmiljøet, totalt 18 saker.
I 2011 var 5 av 9 tilbakemeldinger anonyme, det vil si 55,5 %. I 2012 var det kun 4 av 26, altså
15,4 % av tilbakemeldingene som var anonyme.

34 av tilbakemeldingene gjelder mangler eller uheldige svikt på rutiner eller lignende. 1 
tilbakemelding er av positiv art. Tilbakemeldinger på tekniske mangler ved nettsidene har blitt avvist 
med anmodning om å kontakte webmaster og er dermed ikke registrert i denne statistikken. 
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Saksbehandling  
Tilbakemeldingene som har kommet inn via Sei ifrå har blitt behandlet konfidensielt ved at 
kvalitetsrådgiver har mottatt meldingene, anonymisert avsender og videreformidlet meldingen til 
ansvarlig enhet med en oppfordring om å komme med en redegjørelse for situasjonen og eventuelle 
tiltak som vil settes i verk. Svaret fra ansvarlig enhet har deretter blitt oversendt kvalitetsrådgiver 
som har videreformidlet dette til innmelder. Alle meldinger er arkivert i ePhorte. 

Innmelder har fått en bekreftelse på at meldingen er mottatt innen 3 virkedager, med informasjon 
om når et svar fra ansvarlig enhet kan forventes å mottas, vanligvis 3-4 uker. Det har vært et viktig 
prinsipp at kvalitetsrådgiver kun fungerer som en formidler av avvikene/tilbakemeldingene og at det 
er ansvarlig enhet som eier avviket, og dermed behandler og besvarer innmelder.  

I de tilfeller der innmelderen har valgt å være anonym har tilbakemeldingen blitt oversendt ansvarlig 
enhet med en oppfordring om å ta saken til etterretning og eventuelt gi en vurdering av situasjonen 
og eventuelle tiltak som vil settes i verk. 

Avdelingene har hatt ulike ønsker knyttet til om alle tilbakemeldinger skal sendes til dekan eller om 
tilbakemeldingen skal fordeles direkte til den som skal behandle saken av kvalitetsrådgiver. Disse 
ønskene har blitt imøtekommet og ulik praksis knyttet til denne delen av saksbehandlingen har i 
kvalitetsrådgivers perspektiv vært uproblematisk.  

Saksbehandlingen av avvik og andre tilbakemeldinger har etter kvalitetsrådgivers oppfatning fungert 
godt. Den har blitt utført i tråd med rutinene som er nedfelt i beste praksis, og fristene som er satt 
underveis i prosessen er i all hovedsak overholdt. Meldingenes innhold og tilbakemeldinger på 
saksbehandlingsprosessen fra ansvarlige enheter viser imidlertid at det er rom for å vurdere om det 
er behov for en like omstendelig saksbehandling av alle saker som kommer inn, knyttet opp mot om 
meldingen skal karakteriseres som et avvik eller en mer generell tilbakemelding.  

 
Avvik og tilbakemeldinger   
Meldingene som har kommet inn kan karakteriseres i forhold til om de viser til klare brudd på rutiner 
og prosedyrer og skal defineres som avvik, eller om de skal anses som mer generelle 
tilbakemeldinger basert på et ønske om å opplyse høgskolen om en uønsket eller problematisk 
situasjon. Begge disse typene meldinger kan inneholde nyttig informasjon for høgskolen, og det 
anbefales dermed en videreføring av dagens praksis med lav terskel for hvilke saker det kan meldes 
om. For å tydeliggjøre dette spennet for alle involverte parter foreslås det at Sei ifrå fra nå av 
omtales som høgskolens tilbakemeldings- og avvikssystem. Samtidig foreslås det endringer i måten 
ulike typer meldinger saksbehandles på:   

Meldinger som inneholder klare brudd på rutiner, prosedyrer eller lignende standarder, og 
som kan knyttes opp mot enkeltindivid skal behandles som før med et formelt svar fra 
ansvarlig enhet i ePhorte.  
Andre typer tilbakemeldinger som ikke er klare avvik og som ikke berøres av lov om 
personvern eller behov for konfidensialitet vil kunne besvares per e-post. E-postene vil 
senere importeres i ePhorte som dokumentasjon på at avviket/tilbakemeldingen er mottatt 
og behandlet. 
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Praksis med at kvalitetsrådgiver anonymiserer innsender og står for formidling mellom innmelder og 
ansvarlig enhet videreføres i begge disse tilfeller. Kvalitetsrådgiver vil gjøre en vurdering av 
alvorlighetsgrad og saksbehandlingsform i hver sak i samråd med enheten som er berørt, og det vil 
informeres om hvilke saker som bør saksbehandles i ePhorte og hvilke som kan besvares på e-post i 
oversendelse av meldingen fra kvalitetsrådgiver til avdeling/enhet.  

Med et åpent system slik det fungerer i dag er det uunngåelig at vi får inn meldinger av ulike art og 
alvorlighetsgrad gjennom Sei ifrå; noen meldinger er konkrete og kan løses ved enkle virkemidler, 
andre saker er mer problematiske og sammensatte og krever langsiktige løsninger, og noen 
meldinger peker på forhold HiØ ikke kan eller ønsker å endre på fordi det henger sammen med andre 
faktorer i en større kontekst. Svaret fra ansvarlig enhet kan dermed ikke i alle tilfeller inneholde en 
konkret løsning på problemet, og det har i disse sakene vært tilstrekkelig at man gir sin vurdering av 
situasjonen og skisserer på hvilken måte problemstillingen følges opp, eventuelt hvorfor saken ikke 
løses på en slik måte som innmelder ser for seg. 

 

Klagemur? 
Det var et avgjørende premiss for innføringen av Sei ifrå at systemet ikke skulle bli en klagemur der 
enkeltpersoner blir uthengt i offentlighet. Erfaringen så langt tyder på at den måten 
tilbakemeldingene har blitt behandlet på har forhindret en slik effekt. Hensynet til personvern både 
for den som melder inn og den det meldes om, i de få tilfellene der meldingen har omhandlet en 
navngitt person, har blitt ivaretatt på en god måte. Andelen anonyme tilbakemeldinger har som 
nevnt over gått betydelig ned. Dette kan tyde på at innmelderne opplever at personvernet blir 
ivaretatt, samtidig som at det å få en tilbakemelding på sin henvendelse oppleves som viktig.    

Det er imidlertid et forbedringspotensial knyttet til å løse den problematiske situasjonen lokalt, før 
Sei ifrå tas i bruk. Det er kun 10 av 35 innmeldere som oppgir at de har gjort konkrete forsøk på å 
løse problemet før de har sendt inn skjemaet. Ansvarlige enheter som har behandlet avvik har 
rapportert at man ikke vært klar over situasjonen det meldes om, på tross av at det har vært fora der 
saken kunne ha blitt diskutert, for eksempel i avdelingsvise møter med studenttillitvalgte. 

På den ene siden viser dette at vi har en informasjonsjobb å gjøre i forhold til å oppfordre studenter 
og andre om først å forsøke å løse ting lokalt. På bakgrunn av dette foreslås det endringer i den 
informasjonsteksten som er knyttet til det nettbaserte skjemaet (se avsnittet under). På den andre 
siden viser det at systemet Sei ifrå faktisk fanger opp problematikk som av ulike årsaker ikke kommer 
fram i lyset via andre kanaler. Det har i noen få tilfeller vist seg at Sei ifrå har fungert som en buffer i 
saker som ikke har blitt løst tross gjentatte henvendelser til ansvarlig enhet, og som kunne endt i 
media hvis man ikke hadde hatt et slikt system. 

 

Endringer i informasjonstekst 
Når man trykker på Sei ifrå-knappen kommer man til en nettside med informasjon om bruk av 
systemet. På bakgrunn av de erfaringene og tilbakemeldingene som er nevnt i avsnittene over forslås 
det å gjøre noen endringer i denne teksten. Forslagene til endringer står i kursiv:  
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Tilbakemeldings- og avvikssystem ved HiØ 

Høgskolen i Østfold er avhengig av tilbakemeldingar, både frå studentar og tilsette, for å bli 
betre.  

Den beste måten å tilnærma seg og løyse ei uønskt eller problematisk situasjon på er at dei 
involverte partane snakkar samen. Vi oppmodar dermed alle til å forsøke å løyse utfordringar
på lavast mogleg nivå. Studentar oppmodas til å kontakte klassetillitsvalgte, fagtilsette eller 
lokal studiestedsadministrasjon om dei opplever klanderverdige forhold.

Om man opplever å ikkje nå fram med sitt problem via desse kanalane nyttast Sei ifrå ved å 
fylle ut følgjande skjema.  

Skjemaet kan nyttast av enkeltpersonar (studentar og tilsette) eller einingar i organisasjonen 
(t.d. studentråd, utval, fagteam, avdelingar). 

Gjeld meldinga tekniske problem/manglar, kontakt webmaster@hiof.no

Studentene bør informeres om disse endringene på informasjonsmøter og i andre relevante fora. 

 

Konklusjon 
HiØ har mottatt positive tilbakemeldinger på etableringen av Sei ifrå fra eksterne aktører med fokus 
på utdanningskvalitet og læringsmiljø, som Universell.no og NOKUT. Vi har også blitt kontaktet av 
andre høgskoler som ønsker å sette fokus på studenttilfredshet og planlegger å etablere lignende 
verktøy, og flere høgskoler og universitet har i dag lignende system. Sei ifrå har til slutt fått positiv 
omtale i media og har blitt trukket fram som et godt eksempel på et åpent og lett tilgjengelig 
tilbakemeldingssystem for å løfte potensielle konflikter som ellers ikke vil kommet til overflaten.       

Positiv omtale fra eksterne aktører er allikevel ikke tilstrekkelig. Det er viktig at Sei ifrå oppleves som 
legitimt, ikke bare av studenter og andre innmeldere, men også av de som tar imot og behandler 
meldingene. Evalueringen som foreligger har tatt høyde for og basert seg på de tilbakemeldinger 
kvalitetsrådgiver har mottatt fra studenter og enheter som har behandlet avvik i løpet av den 
perioden systemet har vært i bruk. En helhetlig og samlet vurdering av bruken og nytten av Sei ifrå, 
som et system som skal fange opp misnøye og kritikkverdige forhold og slik bistå organisasjonen i å 
opprettholde et kontinuerlig fokus på kvalitetsutvikling, peker mot at systemet har fungert etter 
intensjonen. Det anbefales dermed at Sei ifrå videreføres med de forslag til endringer som foreligger. 
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