Læringsmiljø
HANDLINGSPLAN 2019 - 2021

Handlingsplan for styrking av læringsmiljø 2019 - 2021

Styret ved NHH har det overordnede ansvaret for å sikre studentene et godt og fullt forsvarlig
læringsmiljø i tråd med universitets- og høgskolelovens § 4-3, punkt 1 og 2. Læringsmiljøutvalget
(LMU) rapporterer direkte til styret, og kan gi råd til styret og ledelsen i saker som vedrører
læringsmiljøet ved NHH.

Læringsmiljø er et av fem satsingsområder i NHHs strategi for perioden 2018 – 2021.
Handlingsplanen for læringsmiljø skal bidrar til å nå målene i strategien.

Læringsmiljøutvalget skal være en pådriver og premissleverandør som aktivt deltar i planleggingen av
NHH sitt arbeid med utvikling av et inkluderende, mangfoldig og universelt utformet læringsmiljø.

Begrepet læringsmiljø definerer Læringsmiljøutvalgets arbeidsområde: Begrepet «Læringsmiljø»
forstås som de fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske kontekster der
studentenes læring skjer, og som påvirker studenters læringsutbytte.

Fysisk læringsmiljø
LMU skal:

-

Bidra til at høyskolen følger lovpålagte krav knyttet til HMS, brannvern og
universell utforming
Arbeide for at alle læringslokaler er tilrettelagt for funksjonshemmede
Arbeide for at alle ansatte og studenter har kurs innen brann, sikkerhet og
førstehjelp

Psykososialt læringsmiljø
Studie- og karakterpress
LMU skal:

-

Legge til rette for at et bredt spekter av varierte og relevante kurs tilbys
Holdes orientert om hvordan studieprogrammene på NHH fungerer
Se til at det tilrettelegges for et godt studium som studentene kan
gjennomføre innenfor en normal arbeidsuke
Se til at det tilrettelegges for et godt studium med trygge rammer

Jobbmuligheter
LMU skal:

-

Bidra til å vise mangfoldet i jobbmuligheter NHH-studenter har, og
synliggjøre at kompetansen kan brukes innenfor fagfelt man er genuint
interessert i

Psykisk helse og miljø
LMU skal:

-

Se til at alle tilgjengelige tilbud for studenter synliggjøres og samles med
fremgangsmåte og kontaktperson
Ta initiativ til relevante undersøkelser for å innhente studentenes meninger
Arbeide for en utvidelse av lavterskel rådgiver- og psykologitilbud med
trefftid på NHH

Trivsel og inkludering
LMU skal:

-

Bidra til å synliggjøre åpne arrangementer for studenter i regi av NHHS og
NHH
Se til at gode kommunikasjonskanaler for tilbakemeldinger og ris og ros er
tilgjengelige
Belønne arbeid for godt læringsmiljø med en Læringsmiljøpris
Kunne gi økonomisk støtte til åpen arrangementer arrangert av studenter
ved NHH
Arbeide for å øke bevisstheten rundt nettvett

Organisatorisk læringsmiljø
LMU skal:

-

Bidra til at studenter og ansatte er kjent med kanaler som finnes for å gi
tilbakemelding om forhold knyttet til læringsmiljøet ved NHH
Gjennomgå tiltak som vedtas på bakgrunn av undersøkelser omkring trivsel,
læringsmiljø og psykososiale tiltak, og sørge for at vedtakene følges opp
Dersom det er nødvendig, iverksette egne tiltak på bakgrunn av
undersøkelser omkring trivsel, læringsmiljø og psykososiale tiltak

Digitalt læringsmiljø
LMU skal:

-

Påse at skolens nettsider innfrir krav til offentlige digitale tjenester
Påse at det finnes gode digitale løsninger til bruk i undervisning og til
gjennomføring av eksamen
Nøye følge utviklingen av programmer og systemer for undervisning og
eksamen

Pedagogisk læringsmiljø
LMU skal:

-

Arbeide for at ansatte er kjent med pedagogiske utviklingsmuligheter
Påse at forelesere og andre relevante brukere, har kompetanse til å utnytte
verktøy tilgjengelig i klasserom og auditorier på en hensiktsmessig måte i
sin undervisning
Bidra til at den pedagogiske aktiviteten gir best mulig læring for studentene
Bidra til at studentene deltar/bidrar aktivt i undervisningen

Styringsdokumenter
I tillegg til denne handlingsplanen for styrking av læringsmiljøet finnes det en rekke lover,
dokumenter og regelverk som regulerer studentene sitt læringsmiljø. Disse finner man under:

•
•
•
•
•
•
•
•

Lov om universiteter og høyskoler
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mm
Lov om likestilling og forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne
Lov om planlegging og byggesaksbehandling
Regjeringens handlingsplan for universell utforming
Retningslinjer for læringsmiljøutvalget
Tiltaksplan mot radikalisering og ekstremisme
NHH Strategi 2018 – 2021

