Studentenes læringsmiljø
Et læringsmiljøpolitisk dokument
Vedtatt på ST6, 09.11.2020
Studentenes læringsmiljø er et læringsmiljøpolitisk dokument vedtatt av studenttinget på
NMBU. Dokumentet er baser på innspill fra hele studentmassen ved universitet om hva som
bør gjøres for å forbedre læringen og læringsmiljøet for studentene. Målet er at
studentrepresentanter kan bruke dokumentet som utgangspunkt når de representerer
studentenes stemme i sine organ.
En bred tolkning av begrepet læringsmiljø ligger til grunn for dokumentet, der alt som kan
påvirke studentenes evne og mulighet til å lære er inkludert. Dokumentet gjelder i 5 år, og
en del av punktene er derfor generelle, slik at de forblir relevante gjennom hele perioden. I
tillegg inneholder dokumentet en del konkrete punkter som studentrepresentanter i diverse
organer kan ta tak i og få gjennomført på kortere sikt.
Fysisk læringsmiljø
• Alle rom på NMBUs campus og SiÅs bygninger skal ha et godt inneklima,
inkludert behagelig temperatur og god ventilasjon
• Alle undervisningsrom (herunder klasserom og auditorium) og leseplasser
(herunder grupperom og lesesaler) skal være godt belyst
• Det skal være tilstrekkelig med fungerende stikkontakter tilgjengelig i alle
undervisningsrom og leseplasser
• Behagelige og funksjonelle leseplasser skal være lett tilgjengelig for alle
studenter på campus
• Det skal være god plass til alle studenter i undervisningslokaler, forelesning og på
labber i alle emner
• Alle undervisningsrom og lesesaler skal ha tydelig informasjon om hvor og
hvordan man kan melde fra om feil eller mangler på teknisk utstyr, møbler, etc.
• Det skal være mulig å resirkulere søppel overalt på campus, både ute og inne
• Påfyllingsmuligheter for vann skal være lett tilgjengelig
• Det må opprettes en felles plattform/database for rominformasjon som kan
brukes på tvers av enhetene som følger opp rom (eiendomsavdelingen, ITavdelingen og studieavdelingen)
• Teknisk utstyr som brukes til undervisning må holde høy standard og være
oppdatert
• Det skal settes av en høy sum til mindre læringsmiljøtiltak hvert semester som
studenter og studentorganer kan fremme søknader til
• Studentboliger skal være av god og moderne standard
Psykososialt læringsmiljø
• Det skal være en felles dobbel demokratitime hver uke med undervisningsfri for
alle studenter
• Alle studenter skal få tilbud om å være med i en linjeforening
• Alle linjer skal ha tilbud om faglige veiledere som har inngående kompetanse om
linja
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Det skal tilrettelegges for en hundekennel på campus Ås tilsvarende
veterinærstudentenes kennel på campus Adamstuen
Ingen skal måtte gjøre forsøk på levende dyr dersom det er i strid med
studenters etiske overbevisningene
NMBU og SiÅs skal støtte opp mot studentdrevne organisasjoner, lag og
foreninger som bidrar positivt til studentmiljøet
Sosiale soner, undervisningsrom og lesesaler på NMBU skal tilrettelegges slik at
de oppfattes som koselige og bidrar til trivsel
Helsestasjonen for ungdom og studenter i Ås skal ha åpningstider på campus og i
sentrum
Helsestasjonen for ungdom og studenter i Ås skal ha et godt og bredt tilbud som
dekker studentenes behov
Helsestasjonen for ungdom og studenter i Ås skal ha et synlig og tilgjengelig
lavterskeltilbud
Studenter skal ha tilbud om et godt og billig treningstilbud av
studentsamskipnaden
Det skal jobbes for at alle studenter skal føle seg trygge og tilfredse
Det skal legges til rette for frivillig oppmelding til kollokviegrupper i de emnene
det er relevant i
Det skal tilrettelegges for at alle studenter har en sosial og faglig tilhørighet.

Digitalt læringsmiljø
• Alle undervisere og hjelpelærere skal inneha kompetanse om digitale verktøy, og
være bevisste på hvordan man bruker disse pedagogisk
• Alle forelesere skal ha tilgang til og benytte seg av rom og utstyr slik at
forelesninger kan tas opp med god kvalitet på lyd og bilde
• Studentene skal tilbys kurs innen relevante digitale verktøy
• NMBU-nettsiden skal være oversiktlig, oppdatert og det skal være lett å finne
fram informasjon
• Alle programmer som kreves i undervisning skal gjøres tilgjengelige i skyløsninger
• Det skal være en felles mal på hvordan informasjon skal presenteres i canvas
Pedagogisk læringsmiljø
• Undervisningsopplegget i alle emner skal så langt det er hensiktsmessig være
variert slik at det fremmer god læring for flest mulig studenter
• Det skal legges til rette for gode pauser i undervisning
• Det skal være nok øvingslærere i øvingstimer
• Undervisning skal så langt det lar seg gjøre legges i normal arbeidstid
• Det skal være et pedagogisk meritteringssystem som belønner gode undervisere
Universell utforming
• Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov skal ha
en egen veileder som skal informere tilstrekkelig om deres rettigheter, og sørge
for at de får individuell tilrettelegging og oppfølging
• Lesesaler, undervisningsrom, grupperom og datasaler skal utformes slik at alle
studenter kan bruke disse
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Teleslynge bør monteres der hvor grupper av studenter samler seg, for eksempel
i auditorier, enkelte grupperom, læringssenter og informasjonsskranker
Det må være god skilting både ute og inne på campus som er universelt
utformet
Det skal finnes lett tilgjengelig og tydelige markerte hvilerom flere steder på
campus
Alle forelesninger skal være tilgjengelig på videoopptak
Alle forelesninger skal ha godt og utfyllende skriftlig læringsmateriale tilgjengelig
Det skal tilbys norskkurs for internasjonale studenter som skal dekke
vanskelighetsnivåene A1, A2 og B1. Disse skal gi studiepoeng og tilbys i normal
arbeidstid
Det skal tilrettelegges for at fremmedspråklige kan delta i alle råd og utvalg ved
NMBU

Nasjonalt
• Det skal utvikles en egen lovbestemmelse som sikrer studentenes læringsmiljø
• Studenter skal være sikret trygge arbeidsrammer og permitteringsordninger i jobber
ved siden av studiene
• Alle studenter bør få minst 1.5G i studiestøtte av lånekassen

