
 
 1  
 

Vedtekter for Læringsmiljøutvalget ved MF 
 

Vedtatt av styret ved MF Vitenskapelig høyskole 4/11 2002, sak 70/02, 
 

med senere endringer av 7/6 2004, sak 37/04 og 7/12 2009, sak 47/09 
 

(Revidert LMU, sak 20/2017) 
 
 
A: Mandat – rolle sammensetning  
 
1 Formål  
Læringsmiljøutvalget (LMU) er et lovpålagt, rådgivende organ for  
MF’s Styre og ledelse i spørsmål som gjelder høgskolens fysiske og psykososiale og læringsmiljø (jamfør 
universitets- og høyskoleloven § 4-3).  
 
Læringsmiljøet forstås som fysisk læringsmiljø, psykososialt læringsmiljø, organisatorisk læringsmiljø og digitalt 
læringsmiljø.  
 
Læringsmiljøutvalgets arbeid inngår som del av MF’s systematiske kvalitetsarbeid.  
 
2 Ansvar og myndighet  
MF skal arbeide systematisk for at studentene skal ha et fullt forsvarlig fysisk og psykisk læringsmiljø som gir 
dem best mulig vilkår for læring og bidra til at bestemmelsene om læringsmiljøet i Univerisitets- og 
høyskolelovens § 4-3 blir ivaretatt.  
 
Styret har det overordnede ansvaret for å sikre studentenes læringsmiljø, og skal i samarbeid med 
Studentrådet, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden ved MF.  
 
Læringsmiljøutvalget (LMU) skal bidra til at styret er i stand til å ivareta sitt overordnede ansvar (jf. 
Universitets- og Høgskolelovens § 4-3, punkt 1 og 3).  
 
LMU har delegert myndighet fra styret til å fatte vedtak i saker som vedrører læringsmiljøet og som ikke er av 
overordnet strategisk karakter.  
 
3 Virkeområde  
Læringsmiljøet innbefatter alle faktorer som påvirker studentenes trivsel og som er innenfor MF sitt 
ansvarsområde, unntatt det faglige studietilbudet.  
 
LMU behandler saker som vedrører alle norske og utenlandske studenter på MF.  
 
4 Sanksjoner  
LMU har plikt til å orientere Styret der det er forhold som gjør at studentenes læringsmiljø ikke er forsvarlig for 
en enkelt student eller for en større studentgruppe.  
 
5 Sammensetning  
LMU ved MF består av 6 personer.  

• Representanter fra studentene:  
3 representanter fra studentrådet med vara  

 



• Representanter fra institusjonen: 2  
3 representanter fra ledelse /administrasjon m. vara.  

Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter.  
Studentene oppnevner studentrepresentanter. Rektor oppnevner institusjonens representanter.  
 
6 Endring av vedtekter  
Endringer av vedtektene vedtas av Styret.  
 
 

B: Oppgaver  
Universitets- og Høgskoleloven (§ 4-3) sier følgende om Læringsmiljøutvalgets oppgaver:  

• Utvalget skal bidra til at Styret i samarbeid med Studentsamskipnaden og lokale studentorganer legger 
forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden (jfr. § 4 -3, punkt 1 
og 3).  

• Utvalget skal bidra til at studentenes fysiske og psykiske arbeidsmiljø er fullt ut forsvarlig. Det stilles 
særskilte krav til det fysiske arbeidsmiljøet (jfr. § 4-3, punkt 2 og 3).  

• Utvalget skal delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål 
som angår studentenes sikkerhet og velferd (jfr. § 4-3, punkt 3, 2. ledd).  

• Læringsmiljøutvalget skal hvert år avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø (jfr. § 4-3, 
punkt 3, 3.ledd).  

 
LMU skal  

• jevnlig innhente dokumentasjon vedrørende læringsmiljøet og aktivt holde ledelsen orientert om 
behov for tiltak for å forbedre læringsmiljøet.  

• utarbeide handlingsplaner, gi uttalelser og anbefalinger til Styret og ledelse i saker som vedrører 
studentenes læringsmiljø  

• rapportere til Styret  
Dette innebærer:  
 
1 Kartlegging av læringsmiljø  
LMU skal medvirke i kartleggingen av læringsmiljøet ved MF ved å delta i utformingen av 
læringsmiljøundersøkelser, behandle resultater (rapporter) og vedta handlingsplan ut fra disse.  
LMU skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar vedrørende læringsmiljøet og gi uttalelser om 
disse.  
LMU skal holdes orientert om byggesaksprosesser som får konsekvenser for studentens læringsmiljø.  
LMU skal i tillegg holdes orientert om og sette seg inn i aktuelle rapporter og evalueringer, slik som:  

• Strategisk plan og virksomhetsplan.  
• Årsrapport fra Klagenemnda  
• Årsrapport for kvalitetsarbeidet  
• Årsrapport for Drift 
• Miljørapport (Miljøfyrtårn)  
• Rapport / orientering om tilretteleggingstiltak for studenter  
• Læringsmiljøundersøkelser.  
• Rapport fra Arbeidstilsynet og andre offentlige kontrollorganer  
• Student- og trivselsundersøkelser.  
• Ulike typer evalueringer, f.eks. fra NOKUT  

 
2 Handlingsplan for studenter med tilretteleggingsbehov.  
LMU ved MF skal sette aktuelle saker på dagsordenen og foreslå tiltak for å sikre studentenes fysiske  
og psykososiale læringsmiljø. Det skal legges vekt på studentenes fysiske arbeidsmiljø, god tilgjengelighet for 
helse- og prestetjeneste (eventuelt veiledningstjeneste), likestillingsspørsmål,  
miljøperspektiv og de internasjonale studentenes situasjon.  
 
LMU har en særskilt oppgave å føre tilsyn med MF’s universelle utforming og tilrettelegging når det gjelder 
studenter med spesielle tilretteleggingsbehov, og å foreslå forbedringstiltak. LMU har ansvar for å utarbeide og 



følge opp Handlingsplan for studenter med tilretteleggingsbehov. Planen skal være rettet mot både fysiske 
forhold og forhold som påvirker undervisningen.  
Universitets- og høgskoleloven § 4-3 sier at arbeidet med læringsmiljø både skal dokumenteres og inngå som 
en del av den ordinære internkontroll. I praksis skjer dette ved LMU (i tillegg til handlingsplanen for studenter 
med tilretteleggingsbehov) også utarbeider en overordnet Handlingsplan for læringsmiljø ved MF (eller slår 
disse rapportene sammen til én).  
 
3 Rapportering  
LMU skal gi årlig rapport til Styret som inngår i kvalitetssystemet.  
LMU skal tilrå ovenfor styret hvordan MF skal disponere avsatte midler til studentrelaterte tiltak.  
LMU har ansvar for følgende oppgaver koblet til andre organer og enheter:  

• Bidra for etablering av gode systemer for samarbeid med Arbeidsmiljøutvalget og verneombud.  
• Være pådrivere for å sikre at studentenes rettigheter ivaretas av HMS-arbeidet der det er fare for  
• studentenes liv og helse.  
• Kantineutvalget  
• Arbeidsgruppe mot seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet  
• Miljøfyrtårnarbeid  

 
 

C Arbeidsmåte  
LMU ved MF sitter fra 01.01 til 31.12 neste år.  
LMU skal ha minimum 4 møter i året, og disse skal legges innenfor studentenes studieår. Leder kaller inn til 
møte dersom lederen selv, nestleder eller to i utvalget ønsker det.  
Ved stemmelikhet får lederen dobbel stemme. Der medlemmer i utvalget anses som inhabile og ved 
konfidensialitet gjelder vanlige regler. 
 


