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Eierskap til undervisningsrom ved UiO 

Bakgrunn 
Eierskap til undervisningsrom ved UiO har med jevne mellomrom blitt løftet som en 
problemstilling. Romeierskapet er i dag delegert til fakultetene, noe som skaper ulike forventninger 
og utfordringer rundt bruk av rommene. Koronasituasjonen med redusert kapasitet grunnet 
smitteverntiltak og krav til utstyr for å gjennomføre digital- og hybridundervisning denne høsten 
har igjen aktualisert problemstillingen.    

Et resultat av dagens modell er at vi ser undervisning planlegges i mindre egnede rom hos enhetene 

selv for å sikre et tidspunkt og et rom, istedenfor å vente på at det blir mer egnede rom ledig hos 

andre enheter når undervisningsplanen er lagt.  

Dermed blir det for eksempel gjennomført undervisning hvor kun halvparten av plassene i et rom 

blir benyttet, samtidig som det er langt mer egnede rom i nabobygningen som står ubrukt eller på 

sin side igjen utnyttes på en mindre hensiktsmessig måte. 

Videre er det også utfordringer med ulike i standarder på AV-utstyr i rommene, både med tanke på 
hvordan og hvor godt utrustet rommene er, samt at det kan være brukt ulike leverandører eller ha 
ulikt oppsett. Det kan for mange derfor være utfordrende å bruke rom hos andre enheter uten 
bistand til det tekniske. 

I tillegg bør det etableres utvalgte undervisningsrom som legger til rette for studentaktiv læring og 
moderne digitale vurderingsformer. Å etablere slike undervisningsrom er kostbart og lite 
hensiktsmessig at alle enhetene etablerer selv og drifter lokalt. Det bør derfor sees nærmere på 
hvordan man kan utvikle og drifte slike undervisningsrom som alle enhetene kan benytte ved UiO. 

Disse tingene er med på å skape ulikheter på undervisningstilbudet på tvers av UiO, og det ble i 
direktørnettverket 26. august tatt opp at det var en utfordring at forelesere møtte ulikt AV-utstyr i 
ulike undervisningsrom.  

Universitetsdirektøren har bedt studieavdelingen om å utrede saken. 

Hva er målet med å ta opp saken i direktørnettverket? 
SADM ønsker å etablere en prosjektgruppe på tvers av fakultetene, LINK, EA, USIT og SADM for å 
utrede romeierskap til undervisningsrom med følgende mandat: 

Prosjektgruppen skal gå gjennom og vurdere ulike modeller for romeierskap og forvaltning 
av undervisningsrom. Herunder legge til rette for økt undervisningskvalitet og effektiv bruk 
av ressurser gjennom: 
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 Standardisering av oppsett og AV-utstyr i undervisningsrom til en felles 
minimumsstandard. Dette inkluderer rom som muliggjør at studentene deltar både 
fysisk og digitalt (hybridundervisning). 

 Etablering av utvalgte undervisningsrom som legger til rette for studentaktiv læring 
og moderne digitale undervisningsformer. 

 Etablering av prinsipper for god bruk og booking av undervisningsrom på tvers av 
enhetene. 

 Legge til rette for en samlet tjeneste over veiledninger og brukerstøtte for rommene. 

SADM ønsker oppstart januar 2021 med fakultetsdirektørnettverket og universitetsdirektørens 
ledergruppe som styringsorgan. 

Hvordan må vi jobbe med saken i møtet for å nå målet? 
SADM ønsker innspill på den skisserte prosessen, mandatet og deltakere fra fakultetene. 

 

 

 


