
Tilrettelegging i studiesituasjon - kartlegging av prosess og 
utvikling av digitalt søknadsskjema

Studenter med behov for tilrettelegging av sin studiesituasjon henvender seg til studieledere, faglige veiledere, faglærere, 
studieadministrasjonen på sitt fakultet eller til ulike støttetjenester på OsloMet som for eksempel tilretteleggingstjenesten, studieverkstedet 
i Universitetsbiblioteket eller til Eiendom.
Studentombudet har mottatt en del klager fra studenter som omhandler tilrettelegging av studiesituasjonen. Studentene har pekt på flere 
utfordringer, bl.a. mange forskjellige kontaktpunkter, at helseopplysninger forsvinner i posten, manglende opplysninger om 
saksbehandlingstid/klageadgang, samt mangelfulle vurderinger for avslag.
I forslag til ny Universitets- og høgskolelov videreføres bestemmelsen om at studenter med spesielle behov har krav på egnet 
tilrettelegging av studiested, læremidler, undervisning og eksamen. Tilretteleggingen må ikke redusere faglige krav eller være en 
uforholdsmessig byrde for utdanningsinstitusjonen. Det forutsetter et bedre samarbeid mellom student og utdanningsinstitusjon og klarere 
rutiner for håndtering av slike saker.
Det er allerede etablert et Tilretteleggingsforum på OsloMet som ledes av undertegnede som tjenesteeier. Tilretteleggingsforum er 
opprettet for å sikre et kontinuerlig brukerfokus i tilretteleggingssaker og skal fremme god studentveiledning og kvalitet på håndteringen av 
slike saker.
Jeg ser at det kan oppleves som forvirrende for studentene å finne fram i systemet.
Ansvarsfordeling fremstår uklar. Det er derfor et behov for å kartlegge kontaktpunkter, nettbasert informasjon, og arbeidsflyt. Jeg håper 
kartleggingen kan gi oss et grunnlag for å utvikle et digitalt søknadsskjema som kan bidra til å løse noen av de utfordringene 
studentombudet har pekt på.

BESKRIVELSE

1. september – 30. September:
Kartlegging av kontaktpunkter, nettbasert informasjon, arbeidsflyt
Utvikling av digitalt søknadsskjema

Oktober:
Implementering

TIDSLINJE

Klar og entydig informasjon, oversiktlig søknadsprosess, studentenes 
personvern ivaretas, transparent og forutsigbar saksbehandling, en person 
som følger saken din.
Standardisering av søknadsprosess, arbeidsflyt og ansvar tydeliggjøres, 
gir utdanningsinstitusjonen bedre oversikt over omfanget/type saker, 
tilrettelegger for kunnskapsdeling på tvers av enheter og fakulteter, 
synliggjøring av arbeidet med mangfold blant studenter.

GEVINSTER

• Seksjon for ES (1)
• Tilretteleggingstjenesten (1)
• Fakultetsadministrasjonen (4)
• Studieleder/kullkoordinator (1)
• Studenter (2)
• Undertegnede ser dette arbeidet som en del av sin arbeidsoppgave, 

og kan være ansvarlig for prosjektet med støtte fra 
prosjektkompetansen i ”Den gode studentopplevelsen”

RESSURSBEHOV

Frikjøp av en studieleder/kullkoordinator 5%. Bidrag fra rådgiverne på 
fakultetene. Videre er det ønskelig med en liten pott som kan brukes til 
involvering av studenter, totalt ca. 12 timer fordelt på 2 – 3 møter.

ESTIMERTE KOSTNADER

Nei, men det vil bidra til bedre arbeidsflyt ved å standardisere 
saksbehandlingen, sikre personvern, og klarere ansvarsforhold

ENDRINGER I PROSESSER, RUTINER OG ARBEIDSMÅTER?

Forslag til delprosjekt under prosjekt 1

1

Forslagsstiller: Eva Marie Ballo, Seksjon for karriere og 
studentliv

Utfordring tiltaket skal løse: Samhandling og informasjon
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