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1. GENERELT OM LÆRINGSMILJØUTVALGET VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO
1.1. MANDAT
Styret for Kunsthøgskolen i Oslo har presisert følgende ved opprettelse av Læringsmiljøutvalget i styrevedtak
17.06.03 (S-sak 71/03):
1.

Læringsmiljøutvalget skal ta opp saker som angår studentenes totale læringsmiljø, og som ligger
innenfor institusjonens kontrollsfære. De enkelte deler av virksomheten og enkeltstudenter/ansatte
kan be om å få tatt opp slike i Læringsmiljøutvalget.

2.

Læringsmiljøutvalget har et særlig ansvar for å ta opp saker om:
a. Fysiske forhold (jfr. § 4-3 (2) i Universitets- og høyskoleloven)
b. Psyko-sosiale forhold
c. Velferds- og studentsosiale forhold

3.

Læringsmiljøutvalget skal systematisere sitt arbeid på en slik måte at det kan inngå som del av
Kunsthøgskolen i Oslo sitt kvalitetssikringssystem.

4.

Læringsmiljøutvalget er ikke en iverksettende enhet, og alle forslag/vedtak om konkrete forføyninger
må derfor oversendes styret eller høgskoledirektøren.

5.

Læringsmiljøutvalget rapporterer hvert år til styret som har det overordnede ansvaret for studentenes
læringsmiljø. Referater fra Læringsmiljøutvalgets møter skal oversendes styret til orientering.

1.2. SAMMENSETNING
Ifølge UH-lov §4-3 (3) skal studentene og institusjonen ha like mange representanter hver i utvalget. Utvalget
velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter. Styret har tidligere vedtatt
at Læringsmiljøutvalget har 8 medlemmer:
4 studentutvalgsledere
4 representanter for institusjonen (roller knyttet til faglig ledelse (rektor/prorektor,
dekan/programansvarlig) og til administrative roller (teknisk/drift, studie)
Styret gir fullmakt til studentrådet til å oppnevne
• 4 studentrådsledere som medlemmer av utvalget
o Vara: 2 studentrådsledere
Studentoppnevning skjer for hvert studieår.
Medlemmer i Læringsmiljøutvalget i studieåret 2016/2017 har vært jfr. tabellen nedenfor:
Ansatt representant
Merete Lingjærde, prorektor, nestleder LMU
Therese Veier, programansvarlig Kunstakademiet
Anette Christensen, seniorrådgiver
Vidar Iversen, driftsleder
Studentrepresentant
Linn Svensson, leder LMU
Mattias Courage i høstsemesteret,
Sebastian Biong i vårsemesteret
Ylva Kemi
Karoline Bækkevold Bakken
Victoria Randem

Vararepresentant
Tanja Brodshaug Halvorsen, programansvarlig
Teaterhøgskolen
Torben Lai, seksjonssjef ved seksjon for studier og
forskning
Jon Ivar Strømmen, seksjonssjef plan og økonomi
Vararepresentant
Miriam Ekeholt, Thea Lovise Stangebye
Aksel Octavius Hauklien
Christian Hartvig Henriksen
Marcela Randem
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Observatører
SiO ved Yasmin Sofia Iqbal
AMU ved Kikki Noren Løwgren
Sekretær
Alexandra Mertens

1.3. MØTEAKTIVITET
Læringsmiljøutvalget har avholdt tre møter i studieåret 2016-2017:
• 17. november 2016
• 16. mars 2017
• 18. mai 2017
Møtene i Læringsmiljøutvalget var preget av lav studentdeltakelse og utbytte av flere studentrepresentanter.
Innkalling/saksliste og møtereferat er publisert på Kunsthøgskolens nettsider.

2. OVERSIKT OVER BEHANDLEDE SAKER
2.1. REVIDERING AV STUDENTUNDERSØKELSENS SPØRRESKJEMA
I studieåret 2015/2016 ble det opprettet en arbeidsgruppe som skulle se gjennom eventuelle uklarheter i
spørsmålene i studentundersøkelsen. Arbeidsgruppen har møtt tidlig i høstsemesteret 2017 og utarbeidet et
forslag. Revidert skjema ble behandlet og godkjent på LMU-møte den 17. november 2017.
Arbeidsgruppen besto av prorektor, to studenter og LMU-sekretær.

2.2. TILBUD OM SIO-RÅDGIVNING VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO
Studentsamskipnaden åpnet rådgivningskontor ved Kunsthøgskolen i Oslo tirsdag 21. februar.
Rådgivningskontoret er for studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo,
Westerdals, og studenter som bor i nærområdet.
Rådgivingskontroet ved KhiO er en forsøksordning.
Åpningstider: Tirsdager fra 0900 – 1500
Adresse: Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24, Sangstudio 4 og 5 på plan 2 i Scenekunstbygget.

2.3. NATTKONTRAKTER
Læringsmiljøutvalget henstilte høgskoledirektøren om å revurdere avvikling av nattkontrakter. I tillegg har
dekanene ved avdelingene Kunst og håndverk, Kunstakademiet og Design meldt inn behov for utvidet
åpningstid for sine studenter i oppkjøringen mot sine studenters eksamener og avgangsutstillinger.
Som følge av dette har skolens ledelse besluttet å forlenge den ordinære åpningstiden til skolens lokaler frem
til kl. 02:00 for perioden 10. april – 1. juni 2017. Dette innebærer da at skolens åpningstid vil være fra kl. 06:00
– 02:00 alle dager.
Verksteder vil ikke være tilgjengelige, og adgangen gjelder for deres ordinære arbeidsplasser.

2.4. STUDENTUNDERSØKELSEN FOR STUDIEÅRET 2016-2017
Undersøkelsen ble gjennomført i januar 2017. Totalt sett besvarte 294 studenter undersøkelsen, noe som utgjør
56% av alle inviterte. Dette er under fjorårets 63%, og under målsetningen på 60 %.
Den gjennomsnittlige studenttilfredsheten for hele undersøkelsen ligger på 4,4 i år. Dermed har gjennomsnittet
økt i forhold til i fjor (4,2).
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Studentundersøkelsen viser mange gode resultater, men LMU vil fremheve følgende områder som har
gjentagende dårlige score på institusjonsnivå med svargjennomsnitt på under 4,0. Dette gjelder kategoriene:
• Utveksling
• Kommunikasjon og samarbeid
• Kantine
I år ligger gjennomsnittet i kategorien utveksling på 3,7. Gjennomsnittet viser en økning fra 3,4 i fjor, men det er
stor variasjon mellom avdelingene i forhold til utveksling.
Gjennomsnittet i kategorien Kommunikasjon og samarbeid har gått ned fra 3,7 i fjor og ligger nå på 3,5.
Gjennomsnittet i kategorien Kantine har gått ned fra 3,8 i fjor til 3,6 i år. Det er mest prisnivået som studentene
er misfornøyd med.
Området seksuell trakassering har også hatt en økning i score i forhold til i fjor. 18 svarer ja på at de har opplevet
episoder «seksuelt verbalt», 11 har svart ja på «ubehagelig fysisk», 8 har svart ja på «seksuell trakassering» og 0
på «seksuelt overgrep»

2.5. OPPFØLGING AV STUDENTUNDERSØKELSEN OG TILTAK
Resultatene av studentundersøkelsen ble presentert for ledergruppen ved Kunsthøgskolen i Oslo (dekaner og
seksjonssjefer) den 23.03.2017.
Undersøkelsen ble gjennomgått på LMU møtet 16.03.2017 der dessverre ingen studentrepresentanter møtte.
Dekaner og seksjonssjefer har gjennomgått resultatene av undersøkelsen i sine respektive avdelinger og
seksjoner, og på bakgrunn av dette levert inn handlingsplaner til prorektor og LMU. Handlingsplanene ble
behandlet i utvidet ledermøte (rektorat, seksjonssjefer og dekaner) den 4.mai 2017 og prorektor fremmet
følgende områder som skal følges opp på institusjonsnivå:
•
•
•
•
•
•
•

•

Formidling av skolens etiske retningslinjer til alle ansatte
Tema «seksuell trakassering» med ekstern rådgiver skal tas avdelingsvis.
Bevissthet om lærerrollen skal fortsatt løftes frem på «Fokus på utdanning» evt. også tilpasset
avdelingene ved behov.
Det skal utarbeides et obligatorisk intensivkurs for alle nyansatte lærere.
Fokus på Canvas i året som kommer. Workshop på «fokus på utdanning»
Kursing i «kollegaveiledning» for alle ansatte lærere.
Utveksling er et område som både ny strategiplan og st. meld. 16 «Kultur for Kvalitet» fremhever. Alle
studieprogram skal ha minst 2 aktuelle utdanningsinstitusjoner som de kan anbefale til studenter som
ønsker utveksling.
KhiO må klargjøre hvilken «service» de ulike seksjonene yter, og se på muligheten for å opprette et
servicetorg og evt. et informasjonssenter.

I tillegg er det fra ledergruppen løftet frem et ønske om en større revidering av selve spørreskjemaet. Den
oppleves alt for lang og detaljert, og studentene påpeker også at det er uklart hva de kan forvente av «drift» og
«IT» og at de derfor ikke svarer presist på alle spørsmål.

2.6. LÆRINGSMILJØUTVALGETS ANBEFALINGER VEDR. STUDENTUNDERSØKELSEN
Læringsmiljøutvalget nedsetter en arbeidsgruppe som kommer med innspill for en revidering av
studentundersøkelsen. Arbeidsgruppen består av prorektor Merete Lingjærde, LMU-sekretær Alexandra
Mertens og to studentrepresentanter (Thea Lovise Stangebye og Victoria Randem). Forslag for revidering legges
frem på LMU-møte 16.11.2017.
Mai 2017
Merete Lingjærde
Nestleder LMU

Alexandra Mertens
rådgiver
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