
REFERAT FRA LIU 24.11.2014 

Tid:   kl. 13.00 – kl. 15.30 

Sted:   A6  017 

 

Til stede: Hæge Johannessen, Lise Askbo Fylkesnes, Victoria Belous, 

Roy T. Eriksen, Margretha S. Myhre, Håkon Reinertsen og 

likestillingsrådgiver Randi Øverland 

Forfall  Veslemøy Rabe, Christine Alveberg, Lillian Egelandsaa,  

                                  Sijamek M. Nuri, Ingjerd Skagestad, Ingunn Galteland,  

                                  Gunhild Stubseid, Gerd R. Helmikstøl, Gunn-Marit Eriksen og 

                                  Greta Hilding 

 

SAKSLISTE 

11/14   Referat fra 9.09.2014  godkjent 

 

12/14   TEMA : Integrering av studenter med nedsatt 

                                     funksjonsevne ved UiA  

           Tilretteleggingskonsulent Håkon Reinertsen ved 

                       Studentservice, UiA, innledet om arbeidet sitt på Ressurs- 

                       senteret. Han bistår alle studenter med nedsatt 

                       funksjonsevne som trenger hjelp. Han kontakter i 

                       forbindelse med alle typer utfordringer. Det kan være 

                       problemer med f. eks. syn, hørsel, tinitus og ADHD. 

                       I tillegg samarbeider han tett med STATSPED i  

                       Kunnskapsparken. 

                       Han opplyste at det er viktig å legge til rette for den enkelte 

                       student slik at det ikke går ut over den faglige framdriften. 

                       Det er mange grep som kan gjøres for å legge til rette og 

                       hjelpe den enkelte student best mulig.  



           Ofte må han kartlegge problemene for så og finne de rette 

                      tiltakene. Ofte er det tekniske løsninger som er det beste 

                      hjelpetiltaket. 

                      Reinertsen sier at det er både fysiske og mer skjulte 

                      utfordringer studentene har, men at den siste gruppa vokser 

                      sterkt. Behovet for psykisk helsevern øker. 

                      Mentor-ordningen i nær samarbeid med NAV blir bare 

                      viktigere. I dag gjelder det f. eks. 3 blinde studenter. 

                      Reinertsen understreker at med alle de gode lovene og 

                      rettighetene som finnes, øker kravmentaliteten. Det kan 

                      noen ganger være vanskelig å oppfylle alle forventningene. 

      

           Studenttillitsvalgte Ruben Haugland  og Marit Bjørnskau 

                      Grimsrud var også invitert og hadde hver sitt innlegg.  

                      Grimsrud var opptatt av at studenter med syn-, hørsel- og 

                      dysleksi-problemer ble hjulpet. 

                      Hun var svært fornøyd med at Reinertsen ofte kom inn tidlig.  

                      Det var helt avgjørende bl.a. for at studentene skulle få en 

                      god studie-start.    

                      Den helhetlige tenkningen av SiA og UiA er viktig, spesielt i  

                      forbindelse med bolig tett opp til studiested.       

                      Hun var også god fornøyd med oversikten og  

                      tilretteleggingen av det fysiske miljøet på begge campusene. 

                      Det eneste hun påpekte som vanskelig var handikap- 

                      toalettene som har papir for lang fra selve toalettet. 

 

                      Hun hadde ønske om bedre plass i auditoriene, PC-til hele 

                      studieløpet og at det er viktig å føle seg sett. 

                      Hun jobbet selv med å få studenter til å bruke mulighetene 

                      for bedre tilrettelegging. 

                      Heisen i Grimstad er noe vanskelig og det er dårlig skiltet.  

Ruben Haugland la vekt på innholdet i Handlingsplanen for 

           likestilling og integrering.  



Han la vekt på at SiA ville øke tilbudet innen psykisk helse. 

           Han sier Reinertsen er utrolig viktig for studenter med 

           tilretteleggingsbehov. 

           Det er grunnleggende viktig at taushetsplikten mellom foreldre og  

           student overholdes. 

 

           Haugland la vekt på å ha aktive og interesserte studenter. 

             

Testing på Campus, digitale kopier og lydbokproduksjon er viktig. 

Det var mange spørsmål i LiU, en god samtale og  mange spørsmål 

           om tema. 

 

 

 

13/14   Balansesøknaden ble lagt fram og tatt til orientering. 

 

 

14/14   Orienteringer 

a) Fullstendig høringsuttalelse til LIM-planen ble lagt fram 

b) Kort oppsummering av  Likestillingskonferansen 

2015.02.19 

Det ble bemerket at Kommunikasjonsavdelingen ikke 

hadde prioritert dette viktige arrangementet. 

c) LUN-møte i Bodø ble nevnt 

d) Videre planlegging av Nettverkskonferansen sammen 

med KiF-kontaktene 

 

 

 

Randi Øverland 

Referent på møtet 


