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Avdeling for utdanningskvalitet

Dato

Referanse

06.06.2018

2018/3139

Møtereferat - læringsmiljøutvalget
Tilstede:

Studenter: Astrid Østigård, Julie Heiberg, Arild Julius Østrem, Julie Kristin Vikestrand, Marcus Ilstad (for
Jim André Gjerde),
Ansatte: Jenny Bremer (for Anne Borg), Anne Marit Skancke (for Tore Romundstad), Lindis Burheim, Jørn
Wroldsen, Dagrunn Lorgen Jensen, Elisabet Simahaug Halvorsen,
Observatører: Espen Munkvik (SiT), Bjørg Næss Frost (tilretteleggingstjenesten), Jorunn Alstad (UBiT),
Kari Solfrid Lauritzen (Gjøvik)
Sekretærer: Kirsti Rye Ramberg (for Marit Svendsen, Trondheim)

Forfall:
Kopi til:

Studenter: Stig Martin Liavåg, Jim André Gjerde
Ansatte: Anne Borg, Tore Romundstad, Hilde Apneseth, Kjerstin Tobiassen,
Medlemmer uLMU Gjøvik og Ålesund, Fakultetsforum

Om:

Møte i Læringsmiljøutvalget

Møtetid:

06.06.2018 kl 13:30 – 16:00

Signatur:

KRR

15/18

Møtested:

Gløshaugen, Hovedbygningen, 1.etg, rom 101 (skype)

EUs nye personvernregelverk v/Anne Marie Snekvik
Snekvik presenterte det nye personvernregelverket. Presentasjonen er vedlagt.
Eksempler på problemstillinger som ble tatt opp:
- Dataminimering: Ligger det noe tidsbegrensninger for oppbevaring av

-

-

data. Vi har arkivplikt som gjør at vi ikke kan slette etter en viss tid,
men utgangspunktet for lagring er at opplysningene ikke skal lagres
lengre enn det er behov for.
Må studentene akseptere en personvernerklæring? Nei. Vi har
lovhjemmel for å behandle data. Vi lager egne utdypende
bestemmelser for de store systemene for eksempel FS og PAGA. Den
overordnede personvernerklæringen for NTNU vil bli kort og
brukervennlig. Bare mest sentrale tingene skal være med.
Det NTNU utleverer av informasjon internt, er mindre strengt regulert
enn det vi utleverer eksternt, f. eks. til Lånekassen.
Fadderaktiviteter: Utlevering av informasjon til linjeforeningene er en
ekstern leveranse. HF-fakultetet sender ut informasjon på vegne av
linjeforeningene og har dialog med Studenttinget. Studentene må
melde seg på aktiviteter.

Postadresse

Org.nr. 974 767 880

Besøksadresse
Høgskoleringen 1

7491 Trondheim

postmottak@ntnu.no

Hovedbygningen, 2. etg.

Norway

www.ntnu.no/adm/uk

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Telefon
+47 73595000

Saksbehandler
Seniorrådgiver
Marit Svendsen
Marit.svendsen@ntnu.no
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Dato

Referanse

23.04.2018

2018/3139

Status i arbeidet med ny handlingsplan for studenter med nedsatt
funksjonsevne samt revitalisering av tilretteleggingsforum v/ Hanne Kvello
Innledning ved Hanne Kvello og Bjørg Næss Frost. Presentasjonen er vedlagt.
Innlederne ønsket noen avklaringer, se siste foil i presentasjonen. LMUs
tilbakemelding er:
• LMU ønsker saksnotat på arbeidet som er gjort på området universell
utforming og tilrettelegging via Tilretteleggingsforum. Notatet bør
være LMU i hende slik at det kan inngå i LMUs årsrapportering.
• LMU ønsker å motta årsrapport fra NTNU Tilrettelegging
• LMU ønsker å være høringsinstans for ny handlingsplan
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Rapport fra Gregersen-utvalget v/ Arnulf Omdal. Rapport vedlagt.
Arnulf Omdal presenterte saken. Presentasjonen er vedlagt.
Studentene opplevde det som positivt den gang alle bachelorstudenttarealene ble tilgjengelige for alle. Dette er bakgrunnen for at
Eiendomsavdelingen har vært skeptiske til at identitetsareal eies av et
fakultet. De tror det vil oppleves som redusert tilgjengelighet. Vi har tall som
sier at det skal være 10 kvm areal per stud. Dette skal dekke alt. Hvis for
eksempel Ålesund har 10,5 kvm per student totalt, må de hente mer areal
hos seg selv.
Om identitetsbegrepet: Det er snakk om fagidentitet. Hvilke fag har en
identitet og hvilke vil vi at skal ha det?
Tilrettelagt areal for studenter med funksjonsnedsettelse skal bevares.
Vi oppfatter at de studieprogrammene som har lab-areal oppfatter disse som
identitetsareal. Det kan derfor være studieprogram som allerede har dekt
behovet for identitetsareal. Dette er omtalt i en av utredningen.
Ved Gjøvik har noen utdanninger laber som er velfungerende identitetsareal.
Det bør videreføres.
Vi har ulike prosjekt om identitetsareal som går parallelt uten at vi vet om
hverandre. Dette kan vi gjøre noe med.

18/18

Eventuelt
Det er fastlagt at det skal være opplæring av nye studentrepresentanter til
LMU.
Det kommer en trivselsundersøkelse for utenlandske studenter ved NTNU.
Undersøkelsen er i samarbeid med NMBU.
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Dato

Referanse

23.04.2018

2018/3139

Ny personvernforordning (GDRP)
Læringsmiljøutvalget
6. juni 2018
Anne Marie Snekvik, jurist i Avdeling for utdanningskvalitet,
NTNU

Hvorfor ny personvernforordning?
✓ Økt digitalisering
• Fremme (fortsatt) samhandel/innovasjon innen EU/EØSområdet
• Sikre tillit og trygghet for den enkeltes
personopplysninger
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Behandling av personopplysninger
• Dagens lov: Lov av 14.04.2000 om behandling
personopplysninger – loven regulerer behandling av
personopplysninger
• Dagens lov bygger på EU-direktiv fra 1995
• Fra 25. mai 2018 vil en ny personvernforordning fra EU gjelde
i EU-landene.
• Stortinget har vedtatt ny personopplysningslov den 22.05.18
hvor EUs personvernforordning gjøres til norsk lov. Men den
vil ikke tre i kraft før den har blitt innlemmet i EØS-avtalen.
Sannsynligvis vil dette være klart i løpet av juli – august 2018.
3

Noen sentrale begreper:
•

Personopplysning: Opplysninger og vurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes til
en enkeltperson

•

Sensitive personopplysninger: opplysninger om helse, seksuelle forhold, politisk
oppfatning, etnisitet, religionstilhørighet

•

Behandlingsansvarlig: den som bestemmer formålet med behandlingen av
personopplysningene og hvilke hjelpemidler som skal brukes. NTNU vil typisk være en
behandlingsansvarlig. Studenttinget og linjeforeninger vil også være behandlingsansvarlig
for de personopplysninger de behandler.

•

Den registrerte: den personen som det behandles opplysninger om. Studenter

•

Behandling av personopplysninger – innsamling, registrering, organisering,
strukturering, lagring, endring, tilpasning, gjenfinning, bruk, utlevering, sammenstilling,
sletting mm.

•

Rettslig grunnlag: lovbestemmelse som tillater aktuell behandling av
personopplysningene
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Sentrale endringer
Den nye EU forordningen skjerper reglene på flere punkter:
• De registrertes rettigheter styrkes
• Virksomhetene må ha personvernerklæring
• Melde og konsesjonsplikt bortfaller – og erstattes med en plikt
til vurdering av personvernkonsekvenser (risikovurdering) og
forhåndsdrøftinger med Datatilsynet
• Plikt til å ha personvernombud for offentlige organer og visse
private
• Krav om innebygd personvern
• Avvik skal meldes til Datatilsynet innen 72 timer
• Mulighet for Datatilsynet til å ilegge vesentlig høyere
overtredelsesgebyr ved brudd på loven
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Viktige prinsipper ved behandling av
personopplysninger
•

Lovlighet, rettferdighet og gjennomsiktighet

•

Formålsbegrensning

•

Dataminimering

•

Opplysningene skal være korrekte

•

Lagringsbegrensning

•

Integritet og fortrolighet (sikkerhet)

•

Ansvarlighet

Disse prinsippene er beskrevet i EUs nye forordning (artikkel 5)
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Rettslig grunnlag
• Vi må kunne vise til en lovbestemmelse som gir rett til å
behandle personopplysninger.
• Samtykke fra den enkelte kan være et rettslig grunnlag
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Det er nylig vedtatt nye bestemmelser i universitets- og
høyskoleloven som gir institusjonene rett til å behandle
personopplysninger
– i studieadministrative systemer om søkere, studenter og
dr.gradskandidater for å ivareta deres rettigheter eller oppfylle
institusjonens oppgaver og plikter etter uh-loven
– for behandling av sensitive opplysninger etter samtykke fra
studenter
– for rapportering av personopplysninger til DBH
– Hvis behandlingen ikke dekkes av dette, må det finnes et annet
lovgrunnlag eller personen må samtykke
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Risikovurdering
•

Før man behandler personopplysninger skal man foreta en risikovurdering.

•

Viktig for å ivareta de registrertes rett til privatliv, ytringsfrihet, tankefrihet,
bevegelsesfrihet, likhet for loven, retten til religionsfrihet

•

Skal vurdere hvilken risiko behandlingen av personopplysninger vil medføre

•

En risikovurdering er en vurdering av hvor sannsynlig det er at en uønsket
hendelse skal skje, dvs. at det kan skje brudd på konfidensialitet, integritet og
tilgjengelighet

•

Hvis risikoen for personvernet er høy skal Personvernombudet trekkes inn

•

Forhåndsdrøfting med Datatilsynet hvis risikoen ikke kan reduseres med tiltak
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De registrertes rettigheter
• Mange av kravene i dagens personopplysningslov videreføres
• Studenter og ansatte skal vite hvilke personopplysninger vi
behandler om dem og hva de brukes til
• Den registrerte har rett til innsyn i hvilke opplysninger som
behandles om seg selv
• Den registrerte kan kreve retting og sletting, men arkivplikt går
foran
• Nytt at den registrerte kan kreve begrensning av
behandlingen, kan protestere og skal ha rett til dataportabilitet
• Flere unntak fra rettighetene
• De berørte skal informeres ved uautorisert utlevering
• Den registrerte kan klage til Datatilsynet

10

Oversikt – må føre protokoll
• Behandlingsansvarlig må ha oversikt over hvilke
personopplysninger som behandles, hva de brukes til,
hva som er det rettslige grunnlaget for behandlingen,
hvem som er ansvarlig for behandlingen, ev
databehandlere (der noen eksterne (f.eks Blackboard)
behandler personopplysninger på vegne av
behandlingsansvarlig (NTNU)
• Informasjonssikkerhet – tiltak for å sikre opplysningene
• Strengere krav til dokumentasjon
• Institusjonene må ha personvernerklæring
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Forskning
Etter ny personvernforordning:
Helseforskning:
• Skal fortsatt forhåndsgodkjennes av Regional komite for medisinsk og
helsefaglig forskningsetikk (REK)
• Vil ved høy risiko for personvernet være en rådføringsplikt med
personvernombud. Ikke helt avklart ennå hvordan dette skal legges opp
• Helseforskningsloven vil fortsatt gjelde, med enkelte tilpasninger til ny
personvernforordning
Annen forskning som behandler personopplysninger:
• Vil være krav om rådføring med personvernombud eller lignende ved
sensitive personopplysninger
• Prosjektene skal fortsatt meldes til Norsk senter for forskningsdata
(NSD) som tidligere, men det vil bli noen justeringer for å ivareta nytt
regelverk
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Personvernerklæring
Virksomhetene må ha personvernerklæring
Skal gi informasjon om:
-hvilke personopplysninger som behandles
-til hvilke formål
-hvor de innhentes fra
-hvem de blir utlevert til
-hvilke rettigheter de registrerte har
-hvordan opplysningene sikres
-hvem som er behandlingsansvarlig
-om det benyttes eksterne databehandlere
-navn på personvernombud
13

Personvernombud
• Alle offentlige virksomheter, samt en del private, må ha
personvernombud
• Personvernombud ved NTNU: Thomas Helgesen
• Er en uavhengig stilling som skal gi råd om behandling
av personopplysninger og være virksomhetens
kontaktpunkt overfor Datatilsynet
• Alle registrerte kan ta kontakt med personvernombudet
angående behandling av personopplysninger og hvilke
rettigheter de har
14

Avvik – brudd på personvernet
F.eks:
• Personopplysninger er utlevert til noen som ikke skal ha dem
• Feilsendt e-post
• Personopplysninger har havnet på internett
Avvik skal håndteres i samsvar med NTNUs rutiner:
• den som oppdager avvik skal melde fra i NTNUs avvikssystem og til sin leder
• avviket mottas av Seksjon for digital sikkerhet på Gjøvik
• avviket fordeles til riktig avvikseier (linjeleder)
• avvikseier følger opp videre med varsling av berørte og tiltak for å lukke avviket
• er avviket alvorlig eller kritisk for personvernet skal organisasjonsdirektøren
være avvikseier
Jurist i samarbeid med Digitial sikkerhet og avvikseier vurderer om avviket er
meldepliktig til Datatilsynet. Datatilsynet skal varsles innen 72 timer.
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Hva gjør vi på NTNU?
✓
✓
✓
✓

Ansatt personvernombud
Etablert prosjekt for gjennomføring av nye personvernregler
Nye retningslinjer for behandling av personopplysninger vil bli vedtatt
Er i ferd med å kartlegge hvilke personopplysninger som behandles ved NTNU

➢ Nytt styringssystem for informasjonssikkerhet rulles ut, med en rekke nye
retningslinjer og nytt IKT-reglement
✓ Samarbeid i UH-sektoren: BOTT, Uninett
✓ Det er lagt ut en del info på NTNUs nettside. Nettsiden oppdateres fortløpende
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Personvern+og+GDPR
➢ Se også Datatilsynets sider: www.datatilsynet.no
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Handlingsplan
Læringsmiljø for studenter med funksjonsnedsettelser
2019-2023

Bjørg Næss Frost og Hanne Kvello,
NTNU Tilrettelegging
Kunnskap for en bedre verden

Valg som er gjort ifm ny plan
• Intensivt arbeid med ny plan
• Evaluering av NTNUs handlingsplan 2013-2017
• Evalueringsspørsmål ble sendt til alle som har en rolle i
planen
• Delaktighet og forankring

Kunnskap for en bedre verden
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Plan for arbeidet
•

Evaluering av gammel plan
–
–

•

Forankring og deltakelse
–
–
–
–
–

•

Frist september

Vedtak av plan
–

•

Tilretteleggingsforum mai 2018
Ledermøte mai 2018
LMU juni 2018
Fakultetsforum juni 2018
Dialog med aktuelle enheter

Høring
–

•

Sendt ut spørsmål i januar 2018
Evalueringsrapport april 2018

Rektor

Ferdig plan
–

Gyldighet 2019-2023

Kunnskap for en bedre verden
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Ny handlingsplan
•
•
•

•

•

•

Visjoner, lovverk, ansvar, tiltak
Beholde arbeidsdelingen fakultet/institutt og NTNU Tilrettelegging
Systematisk arbeid/ proaktiv
– Enhetene er ansvarlige innenfor sine områder
• Fjerne barrierer for et inkl. læringsmiljø
• Lage egne tiltak
Et mindre antall prioriterte fokusområder med tiltak
– Utgangspunkt i evaluering og tilbakemelding
Rapportering
– Hvordan sikre dette?
– Ledermøte: anbefalt å bruke Tilretteleggingsforum for å innhente informasjon
Behov for en pådriver for at arbeidet følges opp - NTNU Tilrettelegging
Kunnskap for en bedre verden
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Fokusområder 2019-2023
• Retningslinjer for alternative vurderingsformer

• Informasjon og kompetanseutvikling rettet mot fakultet/institutt
• Kartlegge rettigheter til støttetjenester for innkomne utenlandske
studenter med funksjonsnedsettelse
• Tiltak knyttet til det pedagogiske - og psykososiale læringsmiljøet
- hvordan konkretisere dette?
Andre fokusområder?
Kunnskap for en bedre verden
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Tilretteleggingsforum
• Opprettet 2014 som følge av forrige handlingsplan
– Sikre kompetanseheving og likeverdig behandling på tvers av
fakultet
– Belyse, drøfte og løfte problemstillinger innen feltet

• Behov for å ha med flere som har en rolle i arbeidet med UU
og tilrettelegging
• Oppstart av Tilretteleggingsforum etter fusjonen: vår 2018
• Mandat mye likt som før, men:
– Nye deltakere
– Belyse arbeidet som er gjort ute i organisasjonen
• Saksnotat LMU?
Kunnskap for en bedre verden
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Avklaringer
• Rapportering på arbeidet som er gjort via
Tilretteleggingsforum
– Saksnotat – når ?

• Årsrapport fra NTNU Tilrettelegging
– LMU er mottaker?

• LMU høringsinstans for ny handlingsplan?

Kunnskap for en bedre verden
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1. Bakgrunn
2. Mandatet
3. Hvilket spørsmål skal besvares og hva er
bakgrunnen for det?
4. Datagrunnlaget
5. Sannsynliggjøringen. To tilnærminger
6. Mulighetene i Trondheim, Gjøvik og
Ålesund
7. Overordnede mål
8. Tilrådingene
9. Argumenter mot dedikerte arealer for
bachelorstudenter
1

1. Bakgrunn
Bakgrunn
• Studentaktive læringsformer gir bedre dybdelæring.
• Det er en tydelig sammenheng mellom studentenes
gjennomføring og hvor god identitet som er bygd opp mellom
studentene på et studieprogram og mellom studentene på
programmet og fagmiljøet

• For alle studieprogram ser vi også at frafallet er størst i løpet
av de to første studieårene ved universitetet.
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Bakgrunn (forts.)
• Pr i dag er det Avdeling for studieadministrasjon i
Fellesadministrasjonen sentralt ved NTNU som er ansvarlig for
lesesaler for laveregradsstudenter.
• Vi har en total dekningsgrad på 20% og en arealnorm på 3 m2 pr
student (som betyr…)
• Alle lesesaler er åpne for studenter ved alle studieprogram.
Lesesalene er i hovedsak innredet med rekker av «båser», det vil
si for individuelt arbeid.
3

Lesesal Realfagbygget
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Problem
• Lesesalene våre er ikke egnet til gruppearbeid
• De er ikke egnet som treffsted mellom faglærere og
studenter
• De er ikke egnet til at studenter på samme
studieprogram kan ha et fagligsosialt læringsmiljø der
de aktivt kan lære av hverandre.
5

To viktige parametre:
1. Gjelder én studentgruppe
2. Nær lokalisering
Arbeidsgruppen skal utrede
studenter/læringsarealer

2. Mandatet

Merk: ressursgrunnlaget for
mandatet er pt. forholdene
ved gamle NTNU

1. i hvilken grad og hvordan kan dagens lesesaler for bachelorstudenter konverteres til
læringsfremmende arealer for studentene på ett eller noen få beslektede studieprogram
2. om andre lokaler på dagens campuser kan omgjøres til læringsarealer for bachelorstudenter
3. hvilke faktorer som kan være til hinder for å konvertere disponible arealer til læringsformål for
bachelor-studenter
4. i hvilken grad læringsarealene kan legges tett opp til hovedfagmiljøet for studieprogrammet/programmene
5.

hvilken innredning og utrustning av læringsarealer som fremmer god læring og samspill mellom studentene og mellom
studentene og fagmiljøene

6.

om fakultetene bør overta ansvaret for de fagspesifikke læringsarealene eller om disse skal være underlagt Avdeling for
studieadministrasjon som i dag, eller under Universitetsbiblioteket.

7.

hvordan tilgang og bestilling/avbestilling av de framtidige læringsarealene kan utformes

8.

hvilke konsekvenser en konvertering til læringsarealer kan få for lokalers drift, som budsjett, ansvar, roller med mer.

Arbeidsgruppen bør ta et utgangspunkt i eksempler på læringsarealer som bidrar til gode læringsprosesser, samhandling og
delingskultur.
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3. Hvilket spørsmål skal besvares og hva er bakgrunnen?
Holder hypotesen i mandatet?:
Vurdere mulighetene for om NTNU kan allokere egne arealer til bachelorstudenter og samtidig
kunne tilby generelle arbeidsplasser til studenter på lavere grads studier.
Bakgrunnen:
A. Gapet mellom realiteter og kunnskapspolitikkens og NTNUs mål:
✓ Studentene skal bruke campus og jobbe sammen, ikke studere i splendid isolation. MEN i
stadig mindre grad oppholder studentene seg på campus. Bruksfrekvensen på
studentarbeidsplasser er lav utenom eksamensperiodene.
✓ Vi skal ha arenaer der vi kan eksperimentere med ulike undervisnings- og læringsformer.
MEN vi har ikke slike arenaer utover enkelte pilotlokaler.
✓ Vi ønsker at studentene skal inkluderes i det akademiske fellesskapet; Kunnskap skapes i et
faglig fellesskap der studentene bidrar til utvikling av innhold og læringsprosesser i et
tilrettelagt læringsmiljø. (NTNUs hovedstrategi). MEN: da trenger vi arealer, som vi i liten
grad har, unntatt for masterstudenter i Trondheim

B. Fellesskap og eksperimentering med læringsformer krever arealer.
7

4. Datagrunnlaget …
… er omfattende. Det inkluderer studentgrupper, studieprogram, campus, lokasjoner og ulike
romtyper. Studentdataene har tilleggsinformasjon om fakultets- og institutt-tilhørighet og plassering
på campuser og lokasjoner. Arealdataene gir informasjon om bygg og om hvilke enheter som har
disponeringsmyndigheten over lokalene.
Studentgruppene i vårt mandat er (tall høsten 2017):
✓ Bachelorstudenter: Totalt 23 266
✓ Studenter på lavere grad som ikke går på gradsgivende studieprogrammer (nett-/fjernstudenter
trekkes fra): Totalt 5 390
✓ = 28 656
Aktuelle lokaliteter for læringsarealer:
✓ NTNU Eiendom har framskaffet disse. Totalt vel 14 500 m2
✓ Vi forholder oss til gjeldende NTNUs dekningsgrad (20%) og arealnorm (3 m2/student)
✓ Vi peker også på muligheter for flere nye arealer (avsnitt 3.4)
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5. Sannsyliggjøre mulighetene (eller ikke): To tilnærminger
A. Et overordnet stipulat: Som gjøres ut fra makrotallene for studenter og aktuelle
arealer fordelt på campus og lokasjoner. Dersom stipulatet falt ut positivt, ville vi gå
videre til punkt B. Dersom det ble negativt, kunne arbeidsgruppen legge ned sitt
arbeid. – Stipulatet gav et positivt tall, som vi kunne gå videre på:
B. To «caser»: Vi lar tallgrunnlaget møte fysiske realiteter på 2 utvalgte campuser:
Dragvoll og Gløshaugen, som totalt har omlag 60% av vår aktuelle studentpopulasjon.
Utsjekk av arealmuligheter i primærlokalene til studieprogrammet/beslektede
studieprogrammer (> som til vanlig er identisk med hjemmeinstituttets lokalisering).
Dette gjorde HF-prodekan Sara Brinch (Dragvoll) og NV-dekan Øyvind Gregersen
(Gløshaugen). Se vedlegg.
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6. Mulighetene i Trondheim, Gjøvik og Ålesund
Svar Trondheim:
✓ JA: Mulighetene synes å ligge til rette for dette i Trondheim:
✓ Det overordnede stipulatet indikerer sammen med analysen av Dragvoll og Gløshaugen at det kan
allokeres egne arealer til bachelorstudentene. Vi kaller disse arealene identitetsarealer: læring er
hovedformålet, men funksjonalitetene bør også treffe andre formål.
✓ Det synes i tillegg å være tilstrekkelig tilgang på lesesalsplasser for studenter som er tilknyttet ikkegradsgivende studier.

Svar Gjøvik og Ålesund:
✓ FORELØPIG NEI: For øyeblikket er det ikke tilstrekkelig arealer som gjør det mulig å allokere egne
lokaler for studentene
✓ Det jobbes med planer for helhetlig campusutvikling i begge byer. Målet om læringsarealer ligger inne i
mandatet, med dagens NTNU-normer for areal etc.
✓ Inntil videre må dedikerte læringsarealer for studentene framskaffes i et vekselbruk med u-arealene når
disse er ledige. I Ålesund settes det i drift et helt nytt læringsareal for studentene på vel 750 m2 fra
høsten 2018.
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7. Overordnede mål for tilrådingene

1. Det overordnede målet med arbeidet er å sikre bachelorstudentene stabile arealer for
læring og samarbeid studentene imellom og mellom studenter og fagmiljøer. Å legge til
rette for tettere akademisk og sosialt fellesskap mellom studenter og tilsatte er et
sentralt mål i kunnskapspolitikken (Meld. St. 16). Tidlig integrasjon med fagmiljøene
bidrar til god læring og mindre frafall og studieforsinkelse. Fellesskap krever arenaer.
Identitetsarealer kan bli en hensiktsmessig felles møteplass mellom studenter og
fagmiljøene.
2. Det er et mål å sørge for at utnyttingsgraden av studentrelaterte arealer øker.
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8.Tilrådinger: Muligheten for identitetsarealer er tilstede i Trondheim
•

Arbeidsgruppen tilrår at det etableres identitetsarealer forbeholdt bachelorstudenter i
Trondheim.

•

Gjennomgangen av Dragvoll og Gløshaugen viser at det er mulig å legge identitetsarealene tett
opp til hovedfagmiljøenes plassering.

•

Arbeidsgruppen anbefaler at hvert fakultet, eventuelt flere fakulteter i fellesskap, vurderer alle
arealtypene som er inkludert i arbeidsgruppens datagrunnlag.

•

I prioritert rekkefølge bør fakultetene legge vekt på arealets egnethet som identitetsareal
(fagnærhet, passe størrelse), tilrettelegging for økt utnyttelsesgrad og ombyggingskostnader.

•

Det er viktig at det totale tilbudet ivaretar behovet for både gruppearbeid og individuelt
arbeid.

•

Det bør bevares en del generiske lesesaler som ligger i nærheten av store forelesningssaler

•

Labber, tegnesaler og andre spesialrom som allerede ansees som identitetsarealer for
bachelorstudenter, bør inkluderes i fakultetenes videre arbeid
12

8. Tilrådinger forts
Ansvar, økonomi, forvaltning
• Anbefaling om ansvar for drift, oppfølging og utvikling av identitetsarealene til
bachelorstudentene:
– Et flertall på 5 medlemmer tilrår at Fellesadministrasjonen bør ha ansvaret.
– Et mindretall på 3 medlemmer tilrår at fakultetene bør ha ansvaret.
• Ansvaret for fellesarealer bør som i dag ivaretas av Fellesadministrasjonen.
• En representant fra studieprogramledelsen bør ivareta kontaktfunksjonen mellom
fagmiljøer og studenter.
Videre prosess
• Arbeidsgruppen tilrår at fakultetene og FA starter opp arbeidet med å utvikle
identitetsarealer for bachelorstudentene med basis i prosessene som er skissert i
kapittel 3. Studentene ved det enkelte studieprogram bør ha en sentral rolle.
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9. Argumenter mot dedikerte arealer for bachelorstudentene?

✓ Mangel på lokaler, jfr. pt Gjøvik og Ålesund. MEN: hvordan handler disse byene? Svaret
er offensivt, gjennom egne planer for samlet campusutvikling

✓ En prinsipiell barriére representerer dilemmaet mellom tilhørighet og deling, mellom
fagspesifikke behov og behovet for åpne fellesarealer for alle studenter.
▪ [Faglig tilhørighet er vanskelig å oppnå dersom alle studenter skal dele på alle
tilgjengelige arealer]
✓ Et tredje motargument: Når store arealmengder forbeholdes utpekte studentgrupper,
reduseres andelen tilgjengelige arealer for alle NTNU-studenter (selv om hovedtallene
med gjeldende arealnormer peker mot at «regnestykket» går opp)
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Etter behandlingen i dekanmøtet 8. mai

1. Behov for en prosess: Sammen med NTNU Eiendom (FA, MK)
foreslår Øyvind Gregersen en videre prosess for hvordan NTNU skal
behandle denne saken.

2. Arbeidsgruppens forslag om allokering av dediserte (egne/lukkede)
identitetsarealer arealer til bachelorstudentene synes å være noe
dristig, og bør trimmes ned (fra 75% > 50%?)
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Gjøvik – Trondheim – Ålesund

Kartlegging av studentarbeidsplasser og
studieprogram: Dragvoll

Gang i arbeidet
•

Tok utgangspunkt i oversikter over studieprogram, antall studenter og typer studentarbeidsplasser
utarbeidet for undersøkelsen. Så bort fra alle arbeidsplasser knyttet til universitetsbiblioteket, samt
våningshuset Halsenget.

•

Utarbeidet liste over alle bacheorprogram og årsstudier med tilhørende antall studenter, sortert på
institutt ved Dragvoll.

•

Studentarbeidsplassene ved biblioteket ble allokert som fellesareal.

•

Studieprogrammene forsøkt plassert på resterende rom slik at dekningsgraden (areal/student) blir
noenlunde lik og studieprogrammene blir plassert så nær som mulig programmets «hjeminstitutt»
–
–
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Utfordringer knyttet til noen program/institutt
Vanskelig å beregne om areal/student blir noenlunde likt

•

Grupper tematisk tilgrensende studieprogram sammen, presentert visuelt.

•

Konkludere: kan vi etablere hjemområder for studieprogrammene lokalisert på Dragvoll?

Forklaring på symbolbruk
• Markering av ‘hjeminstitutt’, i rapporten også
beskrevet som ‘hovedfagsinstitutt’.

• Markering av identitetsareal
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Nivå 4

• Institutt for
musikk

Nivå 3
20

•

Institutt for
språk og
litteratur
Tegnspråk

21

• Institutt for
historie

Nivå 4

Nivå 2
22

• Institutt for geografi

Bygg 5, nivå 4

Bygg 7, nivå 4
23

• Institutt for
kunst- og
medievitenskap

24

• Institutt for
sosialantropologi

25

Nivå 4

• Institutt for
sosiologi og statsvitenskap
Nivå 4

26

Nivå 5

• Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Nivå 3

Nivå 4

27

• Institutt for
psykologi

28

• Institutt for filosofi og
religionsvitenskap

29

• Institutt for
pedagogikk
og livslang
læring

30

Konklusjon
• Med et par unntak (PSY og IPL) vil det vil la seg gjør å
lage programvise studentarbeidsplasser med tydelig
institutt-tilhørighet for alle studieprogram ved Dragvoll
• Noe mer finregning må til, samt evt redefinering av visse
studientarbeidsplassers kategori
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Forord

Denne rapporten er en mulighetsstudie. Oppdraget er å undersøke muligheten for å forbeholde egne
læringsarealer (identitetsarealer) til bachelorstudentene og samtidig kunne tilby arbeidsplasser til andre
lavere grads studenter ved NTNU. Mandatet er ikke avgrenset geografisk og gjelder alle campuser og
lokasjoner i Gjøvik, Trondheim og Ålesund.
Kontakten med arbeidsgrupper som jobber med læringsarealer i regi av campusprosjektet har vært nyttige.
Arbeidsgruppen takker for oppdraget og ønsker lykke til med videre prosesser.

Trondheim, 18.04.2018

Øyvind Weiby Gregersen, leder

Jorunn Alstad

Sara Brinch

Stig-Martin Liavåg

Jan Sverre Rønning

Anne Karoline Simonsen

Per Bjarte Solibakke

Magnus Sverkeli

Arnulf Omdal, sekretær
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Forkortelser
FA:

Fellesadministrasjonen

Hovedstrategi:

NTNU Strategi 2018 - 2025. Kunnskap for en bedre verden

m2:

Netto areal m2

Studenttall:

Registrerte studenter høsten 2017

fellesarealer:

Arealer som er til åpen benyttelse for alle NTNU-studenter. Blant annet gjelder dette
lesesalsplasser på bibliotekene og arbeidsplasser ved større forelesningssaler. Noen
ganger kalt ‘generelle arbeidsplasser’

identitetsarealer:

Navn på læringsarealer for bachelorstudenter som lanseres i denne rapporten.
Læring og læringsprosesser er hovedaktiviteten ved identitetsarealene.
Identitetsarealer kan være et faglig «hjem» for studenter med lik eller beslektet
programtilhørighet
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1. Oppdraget. Avgrensninger og presiseringer
1.1 Sammendrag med tilrådinger
Hensikten med dette arbeidet er å vurdere mulighetene for om NTNU kan allokere egne arealer til
bachelorstudenter og samtidig kunne tilby generelle arbeidsplasser til studenter på lavere grads studier. I
kapittel 1 gis innledningsvis bakgrunnen for at bachelorstudenter bør ha fast tilgang til identitetsarealer.
Arealene vil være et stabilt møtested for læring og faglig tilhørighet de første årene av studietiden ved
NTNU. Å ha tilgang til faste lokaler er et kvalitetstiltak som møter mål i norsk kunnskapspolitikk og i NTNUs
Hovedstrategi.
Datagrunnlag og arealnormer for arbeidet presenteres i kapittel 2. I kapittel 3 vurderes mulighetene for å
knytte dedikerte programrelaterte arealer til bachelorstudentene. Mulighetene synes å ligge til rette for det
i Trondheim. Her kan tilstrekkelig areal disponeres ut fra arealnormene og dekningsgraden som NTNU
bruker. Arbeidsgruppen kaller disse lokalitetene identitetsarealer. Læring og læringsprosesser er
hovedaktiviteten ved identitetsarealene. Men begrepet indikerer at arealene også bør ha funksjonaliteter
som går utover rene læringsformål.
I Gjøvik er det ikke mulig å disponere egne arealer for studentarbeid pr. i dag. Her er løsningen å alternere
bruken av undervisningsrom mellom undervisning og læringsaktiviteter styrt av studentene. I Ålesund er det
heller ikke mulig å forbeholde enkelte arealer til studentene. Her etableres det et større studentareal fra
2018, som vil øke studentarealet betydelig. I begge byene arbeides det med helhetlig campusutvikling, der
egne læringsarealer for studentene inngår i planene.
I kapittel 4 gis en liten skisse av hvilken funksjonalitet identitetsarealer bør ha. I kapittel 5 drøftes kort
ansvarsforhold og forvaltning av arealene.

Arbeidsgruppens tilrådinger
Arbeidsgruppens tilrådinger gjelder i hovedsak campuser og lokasjoner i Trondheim. Gjøvik og Ålesund vil
finne løsninger basert på forutsetningene ved disse campusene. Noen av tilrådingene vil likevel ha relevans
for Gjøvik og Ålesund, blant annet 1, 2, 5 og 7. På sikt er målet også for Gjøvik og Ålesund å etablere
dedikerte arealer til blant annet bachelorstudenter.
Overordnede mål
1. Det overordnede målet med dette arbeidet er å sikre bachelorstudentene stabile arealer for læring og
samarbeid studentene imellom og mellom studenter og fagmiljøer. Å legge til rette for tettere
akademisk og sosialt fellesskap mellom studenter og tilsatte er et sentralt mål i kunnskapspolitikken
(Meld. St. 16). Tidlig integrasjon med fagmiljøene bidrar til god læring og mindre frafall og
studieforsinkelse. Fellesskap krever arenaer. Identitetsarealer kan bli en hensiktsmessig felles møteplass
mellom studenter og fagmiljøene.
2. Det er et mål å sørge for at utnyttingsgraden av studentrelaterte arealer øker.
Muligheten for identitetsarealer er tilstede i Trondheim
3. Arbeidsgruppen tilrår at det etableres identitetsarealer forbeholdt bachelorstudenter i Trondheim.
Sammen med et overordnet stipulat indikerer analysen av Dragvoll og Gløshaugen at det kan allokeres
egne arealer til denne målgruppen. Det synes også å være tilstrekkelig tilgang på lesesalsplasser for
studenter som er tilknyttet ikke-gradsgivende studier.
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4. Gjennomgangen av Dragvoll og Gløshaugen viser at det er mulig å legge identitetsarealene tett opp til
hovedfagmiljøenes plassering, som til vanlig er identisk med instituttenes. I noen tilfeller vil alternative
lokasjoner være gunstige alternativ, som områder nær undervisningsarealer for studieprogrammene.
5. Arbeidsgruppen tilrår at arealene som listes opp i pkt. 6 allokeres til identitetsarealer for
bachelorstudentene.
6. Arbeidsgruppen anbefaler at hvert fakultet, eventuelt flere fakulteter i fellesskap, vurderer alle
arealtypene som er inkludert i arbeidsgruppens datagrunnlag. Det gjelder Delfunksjon 250-259
Studentarbeidsplasser og Delfunksjon 150-199, som gjelder Grupperom felles (192) og
Undervisningsrom data felles (197). I prioritert rekkefølge bør fakultetene legge vekt på arealets
egnethet som identitetsareal (fagnærhet, passe størrelse), tilrettelegging for økt utnyttelsesgrad og
ombyggingskostnader. Detaljerte løsninger utarbeides av det enkelte fakultetet i samarbeid med FA
basert på lokal kunnskap om tilgjengelig areal i bygningene. Det er viktig at


det totale tilbudet bør ivareta behovet for både gruppearbeid og individuelt arbeid



behovet ivaretas for å bevare generiske lesesaler som ligger i nærheten av store forelesningssaler



labber, tegnesaler og andre spesialrom som allerede ansees som identitetsarealer for
bachelorstudenter, bør inkluderes i fakultetenes videre arbeid

Utforming og bruk
7. Identitetsarealene bør ha en fleksibel innredning, som fremmer god læring og godt samspill mellom
studenter og fagmiljøet, og der det er enkelt å skifte mellom gruppe- og individuelt arbeid. Arealene skal
være universelt tilgjengelige, jfr. prinsippet om universell utforming. Lokalene ryddes etter hver økt av
brukerne (Cleandesk-prinsippet).
Ansvar, økonomi, forvaltning
8. Anbefaling om ansvar for drift, oppfølging og utvikling av identitetsarealene til bachelorstudentene:
Et flertall på 5 medlemmer tilrår at Fellesadministrasjonen bør ha ansvaret.
Et mindretall på 3 medlemmer tilrår at fakultetene bør ha ansvaret.
9.

Ansvaret for fellesarealer bør som i dag ivaretas av Fellesadministrasjonen.

10. En representant fra studieprogramledelsen bør ivareta kontaktfunksjonen mellom fagmiljøer og
studenter.
11. Årlige budsjettavsetninger for arealdriften samt husleiebevilgning og husleieutgift bør følge enheten
som får økte leiekostnader. Den enheten som får redusert sitt leieareal, får redusert leiekostnadene
med tilsvarende beløp.
12. Identitetsarealene er forbeholdt bachelorstudentene. Arbeidsgruppen anbefaler derfor ikke at
identitetsarealene underlegges et bestillingssystem.
13. Et velfungerende system for bestilling/avbestilling av undervisningsarealer er nødvendig for god
utnytting av universitetets læringsarealer. Det er viktig å fortsette dagens praksis med å konvertere
undervisningsrom til studentarbeidsplasser i perioder med lav undervisningsfrekvens.
14. Som i dag bør Fellesadministrasjonen ha ansvaret for bestillingssystemet.
Videre prosess
15. Arbeidsgruppen tilrår at fakultetene og FA starter opp arbeidet med å utvikle identitetsarealer for
bachelorstudentene med basis i prosessene som er skissert i kapittel 3. Studentene ved det enkelte
studieprogrammet bør ha en sentral rolle.
***
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1.2 Bakgrunn
Resultater fra Studiebarometeret og frafallsundersøkelser viser sammenheng mellom studentgjennomføring
og hvor sterk tilhørigheten er mellom studentene og fagmiljøet, som har hovedansvar for undervisningen.
Frafallet er størst de to første studieårene. Å legge til rette for tettere akademisk og sosialt fellesskap
mellom studenter og tilsatte er et sentralt mål i kunnskapspolitikken (Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for
kvalitet i høyere utdanning). Tidlig integrasjon med fagmiljøene bidrar til god læring og mindre frafall og
studieforsinkelse.
Mye av undervisningen innen de tradisjonelle universitetsfagene er preget av forelesninger i store
auditorier, øvingsundervisning i mindre grupper og eventuelt felt-, prosjekt- og laboratorieundervisning.
Samtidig oppfordrer NTNU fagmiljøene til å utvikle mer gruppebasert, mer prosjektbasert og mer casebasert
undervisning. Forskning viser entydig at studentaktive læringsformer gir bedre dybdelæring. Som
pilotprosjekter er det etablert rom på Dragvoll og på Gløshaugen som er tilpasset denne utviklingen. Det blir
også lyst ut interne prosjektmidler for å ta i bruk mer studentaktiv undervisning.
Samtidig er det stort behov for digitalisering av deler av undervisningen, dels av hensyn til samarbeid mellom
campusene, dels for å støtte etter- og videreutdanning og dels for å kunne bruke lærer-studenttiden mer
effektivt på studentaktive læringsformer.
Dagens lesesaler for bachelorstudentene er ikke egnet til gruppearbeid eller til treffsted mellom faglærere
og studenter. De er heller ikke utrustet for at studentene kan ha et faglig og sosialt læringsmiljø der de aktivt
kan lære av hverandre. Lesesalene er i hovedsak innredet for individuelt arbeid, og de er åpne for alle
bachelorstudenter uavhengig av studieprogram. Dagens timeplanleggingssystem sikrer ikke at
undervisningsarealene er tilpasset det pedagogiske opplegget. Et velfungerende system for
bestilling/avbestilling av undervisningsarealer er viktig for god utnytting av universitetets læringsarealer.
Dette er bakgrunnen for at rektor har oppnevnt denne arbeidsgruppen, som skal utrede mulighetene for å
omgjøre lesesaler og andre aktuelle lokaler til funksjonelle læringsarealer for bachelorstudentene i
Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

1.3 Mandatet
Mandatet ble fastsatt av prorektor for utdanning 23.01.2018 [nummerert her]:
Arbeidsgruppen skal utrede
1. i hvilken grad og hvordan kan dagens lesesaler for bachelorstudenter konverteres til
læringsfremmende arealer for studentene på ett eller noen få beslektede studieprogram
2. om andre lokaler på dagens campuser kan omgjøres til læringsarealer for bachelor-studenter
3. hvilke faktorer som kan være til hinder for å konvertere disponible arealer til læringsformål for
bachelor-studenter
4. i hvilken grad læringsarealene kan legges tett opp til hovedfagmiljøet for studieprogrammet/programmene
5. hvilken innredning og utrustning av læringsarealer som fremmer god læring og samspill mellom
studentene og mellom studentene og fagmiljøene
6. om fakultetene bør overta ansvaret for de fagspesifikke læringsarealene eller om disse skal være
underlagt Avdeling for studieadministrasjon som i dag, eller under Universitetsbiblioteket.
7. hvordan tilgang og bestilling/avbestilling av de framtidige læringsarealene kan utformes
8. hvilke konsekvenser en konvertering til læringsarealer kan få for lokalers drift, som budsjett, ansvar,
roller med mer.
Arbeidsgruppen bør ta et utgangspunkt i eksempler på læringsarealer som bidrar til gode
læringsprosesser, samhandling og delingskultur.
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I henhold til mandatet skal arbeidsgruppen vurdere og fremme tilrådinger om tre tema, som vi organiserer i
egne kapitler:


Mulighetene for at bachelorstudenter ved NTNUs campuser kan få dedikerte læringsarealer, som
ligger i nærheten sine studieprogrammer (1-4)



Hvilke funksjoner og egenskaper arealene skal imøtekomme gjennom lokalenes utrustning (5)



Ansvar, roller og eventuelle økonomiske følger av tilrådingene (6-8).

Arbeidet favner over betydelige mengder rådata om studenter, studieprogrammer, institutt- og
fakultetsstruktur, bygg og romtyper i NTNUs tre byer. Kapittel 2 gir oversikten over hvordan vi strukturerer
og tilpasser tallmaterialet mandatets målgrupper. Vårt arbeid skal være etterprøvbart. Rapporten med
tilhørende datagrunnlag blir arkivert i ePhorte med tanke på den videre fakultetsvise prosessen vi foreslår.
Vårt arbeid er en mulighetsstudie: i hvilken utstrekning er det mulig å forbeholde arealer til
bachelorstudentene ved NTNU?
Mandatet inkluderer også noen rammefaktorer:







Noen læringsarealer skal beholdes til studenter generelt uten fagspesifikke klausuler. Slike arealer
kan legges til Universitetsbibliotekets lokaler.
Generelle datasaler (ikke-fagspesifikke) skal fases ut ved at alle studenter skal bruke egen PC i
undervisningen. De disponible arealene kan eventuelt vurderes omgjort til læringsarealer for
bachelorstudenter.
Studieprogramleder gis som oppgave å sørge for god kontakt mellom den programspesifikke
lesesalen og fagmiljøet.
Studentene skal involveres i arbeidet med å planlegge, bygge om og ruste opp lokalene.
Det skal være et enkelt system for bestilling/avbestilling av læringsarealene.

1.4 En avgrensing: Læringsarealer som identitetsarealer
‘Læringsareal’ som begrep favner mange romtyper der læring foregår: auditorium, større og mindre flatrom,
labber og øverom, tegne- og treningsaler, studio og atelier etc. I mange studieprogram er også arbeidslivet
sentral læringsarena. En definisjon av hva denne arbeidsgruppen legger i begrepet ‘læringsarealer’ er derfor
nødvendig.
Vi definerer arealene som bachelor-studentenes identitetsarealer. Begrepet er ferskt i norsk vokabular.
Meld. St. 16 har svært mange forekomster av ‘læringsareal’. Men ordet ‘identitet’ finnes ikke. Om
identitetsarealer er en ny term, er den like fullt intuitivt forståelig. Utvalget for faglig lokalisering ved NTNU
har en god definisjon som arbeidsgruppen adopterer:
Vi har festet oss ved begrepet «identitetsarealer», det vil si fysiske lokaler (eller i noen sammenhenger arenaer)
der studenter og ansatte innen samme fagområde møtes, og som definerer et geografisk «hjem» for
studieprogrammet (Delrapport 1, s. 9).

Identitetsarealer kobles til et «hjem», faglig tilhørighet og institutt. Instituttet er derfor
«… sentral identitetsbærer for studenter og ansatte og for faget, og som derfor uten tvil utgjør et ‘fagmiljø’ (…).
Selv om organisasjonen endrer seg og instituttstrukturen med den, understreker prinsippet at instituttet er den
sentrale «byggeklossen» – det finnes neppe bedre alternativer (s. 10)

Utvalget for faglig lokalisering blinker ut instituttet som viktig identitetsfaktor første del av studietiden.
Senere knyttes studenter ofte til nye fagmiljøer, og da kan behovet for nærhet til det opprinnelige fagmiljøet
avta. Det er en vurdering som denne arbeidsgruppen deler.
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1.5 Hvilke faktorer kan være hindre for å allokere identitetsarealer til bachelorstudenter?
Mangel på arealer er et åpenbart hinder for å utvikle identitetsarealer som er forbeholdt definerte
studentgrupper. Gjøvik og Ålesund hadde lavt areal/student ved fusjonsåret 2016. Ombygging, nye bygg og
velfunderte planer om helhetlig campusutvikling vil øke mulighetene for kvalitetsareal forbeholdt
studentene i disse byene.
Et prinsipielt hinder representerer dilemmaet mellom tilhørighet og deling, mellom fagspesifikke behov og
behovet for åpne fellesarealer. Der arealtilgangen tillater det, bør gradsstudenter tildeles egnede lokaler.
Faglig tilhørighet er vanskelig å oppnå dersom alle studenter skal dele på alle tilgjengelige arealer.
Samtidig vil allokering av arealer til en bestemt kategori studenter reise en motforestilling, at andelen
tilgjengelige arealer for alle NTNU-studenter reduseres. Arbeidsgruppens oppdrag blir å vurdere og
sannsynliggjøre om mandatets intensjon er mulig å gjennomføre, med basis i de arealnormene som
presenteres i kapittel 2.

1.6 Gjøvik og Ålesund
Mandatet har et utgangspunkt i arealforholdene ved gamle NTNU. Her har bachelorstudenter ved de fleste
lokasjonene hatt tilgang på lesesalsplasser, som vanligvis har ligget nær biblioteksenheter. De tre høyskolene
i Gjøvik, Trondheim og Ålesund hadde ikke tilsvarende tilbud til bachelorstudenter. Men høyskolene
praktiserte i en viss grad et vekselbruk der undervisningslokaler ble stilt til disposisjon for studentene i
perioder uten undervisning.
Forskjellen i arealgrunnlag ved fusjonstidspunktet er derfor årsaken til at gjennomgangen og vurderingene i
kapittel 3 i hovedsak gjelder campuser og lokasjoner i Trondheim. Men intensjonen i mandatet og
rapportens tilrådinger bør være retningsgivende for videre campusutvikling i Gjøvik og Ålesund. NTNU i
Gjøvik og NTNU i Ålesund bidrar til denne utredningen ved å rapportere om hvordan det legges til rette for
læringsarealer i disse byene.

1.7 Oppdraget i lys av NTNUs Hovedstrategi
Dette arbeidet er en mulighetsstudie. Arbeidsgruppen undersøker i hvilken grad det er mulig å allokere
lokaler til bachelorstudentene ved samme/beslektede studieprogram. Dersom det er en farbar vei, blir det
videre oppdraget å gi en veiviser for hvordan fakulteter, studenter og relaterte enheter i
Fellesadministrasjonen (FA) kan starte prosesser med sikte på å peke ut egnede arealer i naboskapet av
fagmiljøene. I de aller fleste tilfellene betyr det instituttenes plassering.
Å etablere identitetsarealer for bachelorstudenter har solid støtte i NTNUs Hovedstrategi. Et utviklingsmål er
at NTNU skal «Prioritere innovative og utforskende læringsprosesser med høy internasjonal kvalitet, bygget
på forskningsbasert kunnskap om læring». En kandidat fra NTNU skiller «… seg fra andre kandidater. Vi
utvikler samhandlingskompetanse hos studentene. Kandidater fra NTNU har verktøy, metoder og
tilstrekkelig digital kunnskap til å møte fremtidens behov.» Behovet for læringsfremmende lokaler blir
påtrengende når Hovedstrategien setter formelen for hvordan kunnskap skapes:
Kunnskap skapes i et faglig fellesskap der studentene bidrar til utvikling av innhold og læringsprosesser
i et tilrettelagt læringsmiljø. Ny teknologi brukes for å gi studentene tilgang til aktiviserende og
varierte lærings- og vurderingsformer og for å gi god tilgang til livslang utdanning. Gjennom
læringsaktivitetene involveres studentene i fagmiljøenes forskning.
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2. Datagrunnlaget
Mandatets datagrunnlag er omfattende. Det inkluderer studentgrupper, studieprogram, campus, lokasjoner
og ulike romtyper. Studentdataene har tilleggsinformasjon om fakultets- og institutt-tilhørighet og plassering
på campuser og lokasjoner. Arealdataene gir informasjon om bygg og om hvilke enheter som har
disponeringsmyndigheten over lokalene.

2.1 Studentgrunnlaget
Planlagte flyttinger i nær framtid i Trondheim
Det blir flytting av utdanninger og studenter nærmeste 1-2 årene. Arbeidsgruppen mener det er
hensiktsmessig å endre tallgrunnlaget slik at det stemmer med framtidig plassering i Trondheim:


Dagens ingeniørstudenter (2 475) på Kalvskinnet er i datagrunnlaget flyttet opp til Gløshaugen,
inklusive forkurs (275), men eksklusive Matteknologi. Planlagt sluttdato for flytting er 2020.



Alle lærerstudenter på Moholt (941) er flyttet ned til Kalvskinnet. Planlagt sluttdato for overflytting
er 2019.



Samfunnsøkonomistudentene (475) er flyttet fra Dragvoll til Gløshaugen (Handelshøyskolebygget).

Med disse justeringene får vi følgende studentfordeling på NTNU:
Tabell 1. Alle studenter fordelt på campus og lokasjoner
Campuser og
Reg. studenter alle Reg. studenter alle
lokasjoner
kategorier
kategorier, %
Gjøvik
Ålesund
Trondheim:

3 865
2 457

9,5
6,0

Dragvoll
Gløshaugen
Kalvskinnet
Olavskvartalet
Tunga
Tyholt
Øya

8 100
16 728
3 936
289
1 637
636
3 161

19,8
41,0
9,6
0,7
4,0
1,6
7,7

Totalt

40 809

100,0

Flyttingen øker studenttallet på Gløshaugen med 2 950 studenter, inklusive samfunnsøkonomi
(Handelshøyskolebygget). Det legger et ekstra press på Gløshaugens lokaliteter.

Uttrekk av studentkategorier
Vårt mandat har bachelorstudenter som hovedmålgruppe. Gruppen inkluderer studentene på alle
bachelorprogrammer og på 1. -3. studieår i de 5-årige integrerte masterprogrammene. Alle studenter på 2årige masterpåbygninger trekkes ut av tallgrunnlaget.
I mandatet inngår også alle studenter som går på studier som ikke er gradsgivende. I hovedsak gjelder det
studentene på årskurs og EVU. For enkelthetens skyld kalles denne gruppen ‘studenter kategori 1’ i
rapporten. Fra totaltallet trekker vi ut fjern- og nettstudentene.
Arbeidsgruppen har også trukket ut studentene i 1.-3. studieår på mastergraden i arkitektur (395 studenter).
Arkitektstudentene har 5 m2/student mens standardnormen er 3 m2/student (jfr. avsnitt 2.3). Det høye
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arealet pr. student peker mot at studentene i de 3 første årene av studiet har tilstrekkelig med
læringsarealer. Arkitektstudentene holder til på Gløshaugen.
Tabell 2. Sum av fratrekk for å finne totaltallet på bachelor- og kategori 1- studenter

Fordelingen etter uttrekket gir denne studentfordelingene på campuser og lokasjoner:
Tabell 3. Fordeling av Bachelor- og studenter på ikke gradsgivende studier etter en del fratrekk

2.2 Campus og lokasjoner: vekst i tilgang på læringsarealer
Flere tiltak øker tilgangen til læringsarealer de nærmeste årene:


Gjøvik: Nybygget Smaragden på omlag 5000 m2, som ble innviet i februar 2018.



Ålesund: Ombygging av hovedbyggets 4. etasje, «Framtidens læringsarealer». 763 m2. Settes i vanlig
drift fra høsten 2018.



Gløshaugen/Handelshøyskolebygget: Innredning av egne studentarealer er planlagt.



Gløshaugen: Ved at blant annet 2 475 ingeniørstudenter flytter fra Kalvskinnet til Gløshaugen blir det
investert om lag 400 mill. kr. i å tilrettelegge bygg på Gløshaugen og Kalvskinnet. I samband med
samlokaliseringen bygges nye læringsarealer og laboratorier. Blant annet vil IE-fakultetet ved
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Institutt for datateknologi og informatikk etablere undervisningsarealer og læringsarealer i 2.-4.
etasje i A-blokken i Realfagbygget.

2.3 Arealene som kan allokeres til identitetsarealer for bachelorstudenter
To hovedtyper lokaliteter
Det er to hovedtyper lokaliteter som kan nyttes til identitetsarealer for bachelorstudenter og arbeidsplasser
for studenter i kategori 1:
Delfunksjon 250-259 Studentarbeidsplasser:
Totalt har NTNU 43 330 m2 til studentarbeidsplasser. Fakultetene har disposisjonsmyndighet over om
lag 30 000 m2, som er masterplasser. Sistnevnte arealer inngår ikke i vårt beregningsgrunnlag.
Det gjør derimot studentarbeidsplassene der FA har disposisjonsmyndighet. Dette arealet er på 10 973
m2 eksklusive Gjøvik og Ålesund.
Utnyttingsgraden på de 10 973 m2 varierer. Noen lokaliteter har fra middels til høy utnyttingsgrad
gjennom hele studieåret dersom de har attraktiv beliggenhet (nærhet til knutepunkt, spisesteder). En
stor del av arealene har midlertid lav utnyttingsgrad til det nærmer seg 1-2 måneder før
eksamensperiodene setter inn. Da øker utnyttingsgraden til høyt nivå overalt.
Delfunksjon 150-199:
I beregningsgrunnlaget for denne delfunksjonen inngår to romtyper, 192 Grupperom felles og 197
Undervisningsrom data felles. Arealene adderer seg opp til 7 306 m2 eksklusive Gjøvik. Romtype 192
Grupperom felles representerer 55%, romtype 197 Undervisningsrom data felles 45% av arealet.
Både enhetene i FA (52%) og fakultetene (48%) har disposisjonsmyndighet over arealene. I
beregningsgrunnlaget inngår lokalitetene som både fakultetene og FA disponerer. For delfunksjon 150199 beregner vi 50% utnyttelse studieåret sett under ett, siden de fleste arealene brukes til
undervisning.
192 Grupperom felles har lite timeplanlagt bruk, men høy bestillingsgrad. Bruken er primært knyttet til
egetorganisert studentarbeid i grupper.
For øvrig har vi ingen systematisk dokumentasjon av utnyttingsgraden til lokalene under Delfunksjon
150-199. Enkelte uformelle observasjoner kan indikere at bruksfrekvensen er lav, men øker når
eksamensperiodene nærmer seg.

Aktuelle arealer som kan vurderes som identitetsarealer
En oppsummering av alle disponible arealer for delfunksjonene 250-259 Studentarbeidsplasser og 150-199
gir denne fordelingen i Trondheim:
Tabell 4. Det samlede beregningsgrunnlaget til arbeidsgruppen

Kalvskinnet: Tallet 140 er et trolig et for lavt tall. NTNU Eiendom gjennomfører en ny måling våren 2018.
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Totalarealet på 14 626 m2 er utgangspunktet for gjennomgangen i kapittel 3.

Dekningsgrad og arealnorm
For å stipulere behovet for læringsarealer til bachelorstudenter bruker NTNU to parametre: en dekningsgrad
i areal tilsvarende 20% og et arealbehov pr. bachelorstudent på 3 m2. Dette betyr at arealbehovet til 1 000
bachelorstudenter blir 1 000 x 0,2 x 3 = 600 m2. Tallene for dekningsgrad og areal/student har en
planleggende funksjon. De skal ikke forstås som minimumstall som studenter har krav på.
Dekningsgrad og arealnorm er resultatet av års erfaringer og planlegging. Arbeidsgruppen legger disse
nøkkeltallene til grunn for beregningene i kapittel 3. Vi bruker samme dekningsgrad og arealnorm for
studenter i kategori 1.

2.4 Fordeling av arealer mellom bachelorstudenter og studenter på ikke-gradsgivende
studier
Av totalsummen velger arbeidsgruppen å fordele 75% til bachelorstudenter og 25% til studenter kategori 1.
Fordelingen er skjønnsmessig og bør oppfattes som et utgangspunkt. Resultatet som vises i kapittel 3 kan
være et grunnlag for å vurdere om fordelingsprosentene bør justeres noe.

2.5 Generelle datasaler fases ut
Med basis i mandatet legger arbeidsgruppen til grunn at generelle datasaler (ikke-fagspesifikke) fases ut og at
studenter forutsettes å bruke egen PC. Denne forutsetningen er hjemlet i NTNUs studieforskrift § 3-10 med basis i
Egenfinansieringsforskriftens § 3-3 tredje ledd. Mot denne bakgrunn legger arbeidsgruppen generiske
datasaler inn som del av de disponible arealressursene i datagrunnlaget.

3. Holder hypotesen? - Er det mulig å allokere identitetsarealer til
bachelorstudentene ved NTNU?
På hvilket nivå kan vår arbeidsgruppe gi tilrådinger? - Svaret er todelt. For det første undersøker vi om
mandatets hypotese holder ved å sammenholde makrotall for studenter og aktuelle arealer fordelt på
campus og lokasjoner. Hadde beregningen gitt et klart negativt resultat, ville arbeidsgruppen konkludert
med at videre oppfølging av mandatets intensjoner bør stilles i bero.
Dersom et overordnet stipulat gir lovende tall, blir det neste steget å sjekke ut mulighetene for om arealer
kan legges tett opp til hovedfagmiljøet for studieprogrammet/-programmene. Med den øvelsen lar vi
tallgrunnlaget møte fysiske realiteter på utvalgte campuser. Arbeidsgruppen har valgt å undersøke
mulighetene ved de to klart største NTNU-campusene, Dragvoll og Gløshaugen.

3.1 Et overordnet stipulat for bachelorstudenter og studenter kategori 1
Et overordnet stipulat med basis i NTNUs dekningsgrad og normer gir dette resultatet for
bachelorstudentene:
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Tabell 5. Stipulat for aktuelle identitetsarealer, bachelorstudenter

Stipulatet viser tilnærmet balanse mellom areal og studenter på campusene i Trondheim. Underbalansen på
Gløshaugen ligger på omlag 500 m2 i forhold til det nivået som NTNUs normtall tilsier.
Samme beregning for studenter kategori 1 viser også et brukbart utfall. Tallene peker mot at det er
tilstrekkelig med arealer i Trondheim som helhet. Det er en mindre overbalanse av arealer på Gløshaugen,
som kan sees i sammenheng med minusen i tabell 4 for bachelorstudenter:
Tabell 6. Stipulat for aktuelle læringsarealer. Studenter kategori 1

Begge studentgrupper sammenslått gir dette resultatet:
Tabell 7: Summering av resultatene til begge studentkategorier
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Stipulatet gir i utgangspunktet en gunstig indikasjon. Arbeidsgruppen anbefaler at arealer som er innrettet
mot studenter i kategori 1 bør være fellesarealer, som innebærer at de er åpne for alle NTNU-studenter.

3.2 To caser. Dragvoll og Gløshaugen
Hva viser så en nærmere utsjekk av mulighetsrommet på Dragvoll og Gløshaugen, som hadde om lag 57% av
alle NTNU-studenter høsten 2017?
Som basis for casene har vi benyttet denne metodikken:
1. Sett opp en liste over alle dagens lesesalsplasser, datasalsplasser, studentarbeidsplasser i bibliotek
og arbeidsplasser for delfunksjonene 150-199 og 250-259 for campusene. Listen må inneholde
romnummer, areal, romtype og anslått antall arbeidsplasser basert på data fra NTNU eiendom.
2. Sett opp en liste over alle bachelorprogram på campus med antall studenter pr. program basert på
regneark over studenter og studieprogram. Ordne denne listen tematisk (dvs. kjemirelaterte
sammen osv.)
3. Sett opp en liste over årsstudier og eventuelt andre ikke-gradsgivende program på bachelornivå
(studenter kategori 1). Ordne disse tematisk sammen med listen over bachelorprogram.
4. Velg ut ca 25% av tilgjengelig areal og alloker dette som fellesareal. Dette bør fortrinnsvis være
mindre arealer innen Delfunksjon 150-199 og biblioteksareal.
5. Grovsorter studieprogrammene på de resterende rommene slik at dekningsgraden (areal/student)
blir noenlunde lik og studieprogrammene blir plassert så nær som mulig programmets
«hjemmeinstitutt».
6. Vurder hva den fordelingen vi da sitter med betyr for hvor mange program som deler hver lesesal
eller har et rom alene. Grupper tematisk tilgrensende studieprogram sammen.
7. Basert på denne øvelsen, vurder om oppgaven er «løsbar», dvs. om det virker rimelig at vi klarer å
etablere identitetsarealer for NTNUs studieprogram

Dragvoll
For Dragvoll ble innledningsvis alle arbeidsplasser knyttet til Universitetsbiblioteket bortdefinert (disse,
sammen med deler av den store lesesalen i bygg 8, nivå 3, ble satt som fellesareal for studenter i kategori 1).
Våningshuset Halsenget, som er plassert i skogsbrynet av Estenstadmarka, ble også tatt ut av oversikten.
Datasaler og grupperom som kan reserveres ble imidlertid inkludert. Det ble gjort ut fra tanken om at
grupperom med sin spesifikke funksjon som skjermede arbeidssteder også kan inkluderes som
identitetsarealer, eller gjøres tilgjengelige kun for studenter tilhørende det fagmiljøet grupperommene er
lokalisert i nærheten av.
Deretter ble alle SUs og HFs bachelorprogram og årsstudier med tilhørende studenter sortert på institutt ved
Dragvoll, og satt opp i en tabell. Instituttenes studieprogram ble deretter forsøkt plassert slik at
dekningsgraden (areal/student) ender opp noenlunde lik, på tvers av institutt. Dette må det imidlertid gjøres
en mer presis utregning av. Resultatet ble presentert visuelt, gjennom bruk av Mazemap.
Der det var mulig, ble studieprogrammene plassert så nær som mulig «hjeminstituttet». Dette lot seg gjøre,
med unntak av studieprogrammene ved Institutt for språk og litteratur. Disse ble imidlertid plassert i
nærheten av språklabber instituttet bruker i en annen del av campus, og fikk med det en samlet,
hensiktsmessig forankring.
Det må i tillegg understrekes at for to av instituttene er det av ulike grunner vanskelig å gjennomføre
øvelsen: Institutt for psykologi og Institutt for pedagogikk og livslang læring. Her må det gjøres mer arbeid
for å se om det kan klarstilles identitetsskapende læringsareal på et annet grunnlag enn det som er blitt
brukt i kartleggingen forøvrig.
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Ser vi bort fra utfordringene som knyttes til disse to instituttene, vil konklusjonen basert på øvelsen være at
det finnes gode muligheter for å koble tanken om identitetsareal og programvise/instituttvise studentareal
på Dragvoll. - Jfr. vedlegg 2 for en visualisert gjennomgang.

Gløshaugen
I dette caset ble tatt med lokaliteter over 30 m2. Disse ble sett i sammenheng med tallet på
bachelorprogrammer på fakultetene IE, IV og NV. På IE og IV var det om lag 2 lokaler over 30 m2 pr program,
mens på NV var det 15 slike lokaler fordelt på 12 studieprogrammer.
Det er forskjell i arealgrunnlag mellom Gløs-fakultetene. IV-fakultetet ser ut til å ha noe mer plass enn de
øvrige fakultetene. ØK-fakultetet har svært lite arealer som kan konverteres til identitetsarealer. En
beregning av areal pr. student med 20% dekningsgrad viser følgende:
IE-fakultetet:
IV-fakultetet:
NV-fakultetet:
ØK-fakultetet:

2,44
3,27
2,27
1,09

Øvelsen viser at det er mulig også på Gløshaugen å etablere identitetsarealer for bachelorstudentene i
nærheten av fagmiljøene, og samtidig gi et fellestilbud til studenter i kategori 1-gruppen. Trolig vil det være
aktuelt med enkelte makeskifter mellom fakultetene. - Jfr. vedlegg 2 for en visualisert gjennomgang

Casene oppsummert
Gjennomgangen av Dragvoll og Gløshaugen viser at det er mulig å legge identitetsarealene tett opp til
hovedfagmiljøenes plassering, som til vanlig er identisk med instituttenes.1 I noen tilfeller vil alternative
lokasjoner kunne være gunstige alternativ, som områder nær undervisningsarealer for studieprogrammene.
Gjennomgangen peker mot at det er mulig å allokere tilstrekkelig identitetsarealer som ligger i nærheten av
fagmiljøenes plassering. ØK-fakultetet (Handelshøyskolebygget) tilhører Gløshaug i hht. eiendomsregistret,
og har et svært lavt areal/student. Som nevnt i kap. 2 er det planer om å etablere læringsarealer gjennom
ombygginger i Handelshøyskolebygget.

3.3 Hvilke romtyper skal vi allokere til identitetsarealer?
De romtypene som er inkludert i datagrunnlaget har ulike kvaliteter og forskjellig attraktivitet. I den grad det
finnes valgmuligheter står valget mellom
a) å allokere store og attraktive lokaliteter med høy utnyttingsgrad, eller
b) å allokere lokaliteter med lav utnyttingsgrad.
Det som taler for alternativ a) er at vi satser på identitetsarealer som har en etablert attraktivitet og høy
utnyttingsgrad. Det som taler for b) er at dette alternativet vil kunne bidra til å få opp utnyttingsgraden til
arealer som i dag har lav etterspørsel.
Arbeidsgruppen anbefaler at hvert fakultet vurderer alle arealtypene som er inkludert i arbeidsgruppens
datagrunnlag. Det gjelder Delfunksjon 250-259 Studentarbeidsplasser og Delfunksjon 150-199 Grupperom
felles og Undervisningsrom data felles. I prioritert rekkefølge bør fakultetene legge vekt på arealets egnethet
som identitetsareal (fagnærhet, passe størrelse), tilrettelegging for økt utnyttelsesgrad og
ombyggingskostnader. Detaljerte løsninger utarbeides av det enkelte fakultetet basert på lokal kunnskap om
arealbruken i bygningene. Det er viktig at
1

Der flere institutter er involvert i samme studieprogram, har arbeidsgruppen gjort følgende fordeling: For
bachelorstudenter på grunnskolelærerutdanning er Institutt for lærerutdanning definert som «hjemmeinstitutt». For
studenter på lektorutdanningene er det instituttet som har størst fagbidrag første tre studieår definert som
«hjeminstituttet». For andre program med flere instituttbidragsytere ble det gjort egne vurderinger om
«hjemmeinstitutt»-tilhørighet.
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det totale tilbudet bør ivareta behovet for både gruppearbeid og individuelt arbeid



behovet ivaretas for å bevare generiske lesesaler som ligger i nærheten av store forelesningssaler



labber, tegnesaler og andre spesialrom som allerede ansees som identitetsarealer for bachelorstudenter,
bør inkluderes i fakultetenes videre arbeid.

3.4 Hvilke andre muligheter finnes for å øke arealet til studentformål?
Utover de mulighetene som er nevnt i kapittel 2, kan organisatoriske tiltak bidra til å øke tilgangen på
studentarealer:


Ny gjennomgang av arealregistreringen på Kalvskinnet kan føre til at flere lokaliteter kan allokeres til
studentformål.



Universitetsbiblioteket jobber kontinuerlig med å legge til rette for tverrfaglige læringsarealer i sine
lokaler, blant annet som et resultat av endringer i samlingsstrukturen.



NTNU Eiendom har i en rapport (Moltubakk 2018) påvist at det er overkapasitet på masterplasser ved
IV- og NV fakultetene med hhv. 115 og 125%. Ved behov kan noen plasser forbeholdes andre
studentgrupper der det er praktisk mulig.



Kalenderåret kan arealmessig defineres i to deler, undervisnings- og eksamensperioder. I
undervisningsperioder er det stort press på undervisningslokaler og mindre press på
studentarbeidsplasser. I eksamensperiodene er det vesentlig mindre press på undervisningslokalene
og høyt press på studentarbeidsplasser. I eksamenstiden kan undervisningslokalene gjøres om til
bestillingsbare arealer for studentene.



En mulighet for å tilrettelegge for studenter som jobber med bacheloroppgaven er å vurdere om
enkelte undervisningsrom kan omdefineres til arbeidsareal i vårsemesteret.

I dag skal alle studentarbeidsplasser ryddes av brukerne etter endt økt. Det er nødvendig at Cleandeskprinsippet gjøres gjeldende også for identitetsarealene. Alle identitetsarealer bør ryddes og satt tilbake i
standardoppsetningen av brukerne etter hver økt.

3.5 NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund
Store forbedringer er på gang i Gjøvik og Ålesund. I februar 2018 ble nybygget Smaragden med sine 5000 m2
innviet ved NTNU i Gjøvik. I Ålesund gjøres endringer i hovedbyggets 4. etasje for å etablere læringsarealer
til studentene. Prosjektet heter Framtidens læringsarealer, og gjennom det blir vel 750 m2 toppmoderne
arealer satt i ordinær drift høsten 2018. Gjøvik og Ålesund er velfungerende kompaktcampuser, og NTNU må
finne egnede løsninger ut fra de mulighetene som er her.

Campus Gjøvik
Høsten 2017 avsatte viserektor midler for å videreutvikle konseptet baserom fra tidligere HiG. Gjennom et
forprosjekt ble det blant annet anbefalt å





oppgradere og rokkere om arealer for ulike studieprogram
hente inn erfaringer over hvilke faktorer som bidrar til identitetsdannelse hos ulike grupper ved bruk
av baserom
sørge for god kommunikasjon om sted og bruksområder for baserom
tilrettelegge for å bruke campusen utover ordinær undervisningstid, som utvidet åpningstid for
kantine, bedre busstilbud, oppgradert ventilasjon etc.

Baserommet er et areal for ett eller flere beslektede studieprogram, som fungerer som møtested for
studenter og vitenskapelige tilsatte innen fagområdet. Studentene møtes på tvers av årskull, og lokalene skal
fungere som faglig og sosial arena. Lokalene er utgangspunktet et ordinært undervisnings- eller labbareal
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som daglig brukes til timeplanlagt undervisning. Utenom undervisningstiden får studiemiljøet tildelt rom
som studentene har førsteprioritet til å bruke.
En hovedutfordring med ideen om baserom er mangel på disponibelt areal. Undervisningsrommene har høyt
belegg med timeplanlagt undervisning, som gir få muligheter til å fristille lokalene til annen aktivitet innfor
normalarbeidsdagen. Campus Gjøvik har hatt en kraftig stigning i antall studenter de siste 10-15 år, slik at å
fristille arealer til dedikerte studentarealer på fulltids basis kan først oppnås gjennom tilvekst av areal. I
mellomtiden satses det på baserom.
Det jobbes nå etter tre spor for å utvikle baserommene:


Fordele rom til hvert studieprogram. Det utarbeides detaljerte oppgraderingsplaner for hvert rom
(møblering, kaffetraktere, overflatebehandling, utstyrsinnkjøp). Arbeidet gjøres i nært samarbeid
mellom studenttillitsvalgte, Studentparlamentet, LMU og arealkontakt ved campus Gjøvik.



Tilrettelegge for økt bruk av campus utenom ordinær undervisningstid.



LMU jobber med de tilsattes rolle i bruken av baserom. Sentrale tema er rommet som arena for
faglig identitetsdanning og dialog studenter og tilsatte utenom undervisningen.

I Gjøvik settes det i nær framtid i gang et planarbeid med helhetlig campusutvikling.

Campus Ålesund
I Ålesund er det heller ikke mulig pt. å forbeholde enkelte arealer til bachelorstudenter. Men her settes det
høsten 2018 i drift et nytt studentareal kalt Framtidens læringsarealer, som har et areal på 763 m2. Det vil
øke studentarealet substansielt. I arbeidet ble det satt ned en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skulle
drøfte og tilrå i spørsmål som instituttenes behov, prioritering av arealene, opplæring av brukerne og
arealers drift. De nye læringsarealene tilbys til alle studentgrupper på lik linje. Eneste forrang gis til
undervisere som vil teste ut nye læringsaktiviteter med sine studentgrupper. Flere større læringsarenaer kan
etableres i årene framover gjennom interne rokkeringer.
HiÅ var tidlig ute med planlegge læringsarealer. Planen om å bygge om daværende bibliotek og lesesal til et
samlet læringsareal 24/7 ble stilt i bero på grunn av fusjonsprosessen. Arbeidet tas nå opp igjen. Prosjektet
inngår i en fersk 2-5 årig plan, Campusutvikling i Ålesund. Planen gjelder generell utbedring av kapasiteten.
Det er et uttalt mål at studentene skal oppholde seg mer på campus daglig. Skal de det må det tilrettelegges
for flere læringsarealer, velferdstilbud og studentpolitiske tiltak. Studentforeningene skal løftes fram
gjennom flere og bedre arealer, og forholdene for tilsatte skal også utbedres. I stipulatene legges det opp til
flere studenter og tilsatte, og det er gjort kostnadsvurderinger for lett, middels og tung ombygging.
Målet i Ålesund er å ha 1 800 m2 læringsarealer forbeholdt studentene ved planperiodens slutt. Med
dekningsgraden på 20% og -normen på 3 m2/student tilsvarer de planlagte læringsarealene en kapasitet på
3 000 studenter. I dag har NTNU i Ålesund om lag 2 500 studenter.

4. Identitetsarealene. Funksjoner og egenskaper
4.1 Supplerende målgrunnlag
Arbeidsgruppen læringsarealer i campusprosjektet har utviklet et utfyllende målgrunnlag som er relevant for
denne mulighetsstudien. Gruppen tar utgangspunkt i kvalitetsprinsippene i Kvalitetsprogram. NTNUs
campusutvikling 2016-2030 og gir disse operasjonaliserte målene for læringsarealer:
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Effektiv:
Studentene skal foretrekke å bruke campus fremfor å sitte hjemme
Levende laboratorium:
Studenter og lærere skal enkelt kunne eksperimentere med ulike undervisnings- og læringsformer.
Studenter skal enkelt finne NTNUs samarbeidspartnere for praktisk og utforskende samarbeid.
Nettverk av knutepunkt:
Studentene skal ha tilgang på gode og inviterende rom for læring, også på de deler av campus hvor de
ikke har sitt primære tilhold.
Urban:
Åpne, inviterende, urbane funksjoner skal finnes i tilknytning til læringsarenaene
Samlende:
Studentene skal få eierskap og føle tilhørighet til et område for læring

Arbeidsgruppen mener målene er gode bidrag i et videre arbeid for å danne identitetsarealer ved NTNU.

4.2 Funksjoner
Et sted for læring
Identitetsarealene skal være et sted for læring og læringsprosesser. Lokalene skal ha en læringsfremmende
utforming, og de er tilrettelagt for faglig samarbeid mellom studenter og mellom studenter og undervisere
og forskere. Arealene skal være en stabil og forutsigbar base for faglig fordypning i større og mindre grupper.
Gjennom utprøving av nye læringsprosesser kan arealene bli en arena der studenter og tilsatte reflekterer
over læringsstrategier.

Fleksibel innretning
Arealene bør enkelt kunne omstruktureres for plenum, mindre grupper og stillere soner. Rommet må kunne
omdisponeres til individuelt arbeid, særlig i eksamensperioder. Å omdanne rommet i et arbeidsfellesskap
kan være en ekstra katalysator for læring og for tilhørighet.

Faglig hjem og identitetsbærer
Identitetsarealene skal være et faglig hjem og en identitetsbærer gjennom innredning og fysisk nærhet til
hovedfagmiljøene. Lokalitetene har en knutepunktsfunksjon der nettverk skapes og vedlikeholdes. Med
enkle midler kan studenten ønskes velkommen og fagets ambisjoner visualiseres.

Studentene i det akademiske fellesskapet
Identitetsarealene kan bli en viktig arena for inkludere studentene i det akademiske fellesskapet. I Meld. St.
16 flagger regjeringen som et overordnet mål at «… alle studenter skal møtes som ansvarlige deltakere i
egen læring og integreres godt i det sosiale og akademiske fellesskapet» (s. 21). Senere viser meldingen at
det er evidens på at studenter lærer best «… når de er del av det akademiske fellesskapet, deltar i faglige
diskusjoner og utveksler kunnskap og verdier med hverandre og med de faglig ansatte (s. 51).

4.3 Dra nytte av pilotene med nye læringsarealer
På https://www.ntnu.no/laeringsarealer finner vi informasjon om læringsarenapiloter som NTNU har
utviklet siste år gjennom et bredt samarbeid med studenter, NTNU Eiendom, undervisere og arkitekter. Det
rapporteres om gjennomgående gode og noen ganger entusiastiske erfaringer med pilotene. Bildematerialet
er nyttig og viser hvordan store og mindre arealer kan omstruktureres til innovative. Når identitetsarealer
skal planlegges og utvikles blir det innlysende viktig å bygge på piloterfaringene.
For øvrig vil en kunne finne nyttig stoff i en studie fra Kunnskapssenter for utdanning, Campusutforming for
undervisning, forskning, samarbeid og læring – en systematisk kunnskapsoversikt (Lillejord et al, 2017)
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5. Ansvar, økonomi og forvaltning av læringsarealer i Trondheim
5.1 Ansvaret for identitetsarealene
Pr. i dag er ansvarsfordelingen og tilgangsmuligheter slik for lokalene som inngår i denne utredningen:
Tabell 8: Ansvarsmatrise og tilgangsmuligheter for studentkategorier
Delfunksjoner og romtyper

Fakultetene har ansvar og
disposisjonsmyndighet

Fellesadministrasjonen har ansvar
og disposisjonsmyndighet

Arbeidsplasser for masterstudentene.
Andre studenter har ikke tilgang.

Lesesalsplasser for bachelorstudentene.
Alle studenter har tilgang dersom
ledige plasser. Ingen
plassreservasjon.

Åpne for alle studenter.
Reservasjonssystem.
Åpne for alle studenter mellom
timeplan- og tilsattereservasjoner.

Åpne for alle studenter.
Reservasjonssystem
Åpne for alle studenter mellom
timeplan- og tilsattereservasjoner.

Delfunksjon 250-259:
Studentarbeidsplasser

Delfunksjon 150-199:
192 Grupperom felles
197 Undervisningsrom data
felles

En nærmere konkretisering av oppgavefordelingen er listet opp i ansvarsmatriser på
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Internhusleienettsiden.
Arbeidsgruppen har drøftet fordeler og ulemper ved spørsmålet om hvilke enheter som bør ha daglig ansvar
for identitetsarealene til bachelorstudentene. Styrker og svakheter i tabellene 9 og 10 gjengir synspunkter
som har kommet opp i arbeidsgruppens diskusjoner.
Tabell 9. Alternativ 1. FA bør ha ansvaret for identitetsarealene til bachelorstudentene

Fellesadministrasjonen bør ha ansvaret for drift, oppfølging og utvikling av identitetsarealene
STYRKER. Alternativ 1

SVAKHETER. Alternativ 1

Enhetlig ansvar, standard og likebehandling for
alle identitetsarealer. Ett punkt for henvendelser,
tydelig ansvarsplassering.

Fakultetene får for lite eierskap og ansvar for
identitetsarealene, og dermed mindre nærhet mellom
studenter og fagmiljø. Mindre rom for
spesialtilpasning.

FA ved campusprosjektet bidrar med å bringe inn
nye læringsformer/arealbruk fra eksterne
universitetsmiljøer.

FA kan ha begrensede midler til arealutvikling i lys av
et omfattende og pågående arbeid med
samlokaliserings- og campusprosjektene

Lettere å omdisponere arealer på tvers av
fakulteter ved endring av studenttall.

Det kan bli utfordrende for FA å omdisponere arealer
mellom program og institutter ved samme fakultet.

Det vil være kontinuerlig oversikt over arealene og
bruken av dem.

Den administrative arealstøtten til identitetsarealene
kan være lokalisert et stykke fra studenter og
fagmiljøer.

20
Tabell 10. Alternativ 2. Fakultetene bør ha ansvaret for identitetsarealene til bachelorstudentene

Fakultetene bør ha ansvaret for drift, oppfølging og utvikling av identitetsarealene som allokeres til
det enkelte fakultetet
STYRKER, alternativ 2

SVAKHETER, alternativ 2

Fakultetene har ansvar for sine utdanninger, der
identitetsarealene blir viktige arenaer. Fakultetene
bør derfor ha ansvaret for identitetsarealene.
Dersom ikke, blir det et misforhold mellom
ansvar/myndighet.

Erfaringer peker mot at fakultetene har ulik grad av
engasjement og økonomisk styrke til å påta seg et
ansvar for arealer.

Gjennom ansvar for identitetsarealene får
fakultetene et viktig verktøy for å prioritere
arealutvikling i lys av studieprogrammets mål og
innhold.

Fakultetene kan få vanskelige avveininger ved
studentvekst, flere tilsatte og behovet for mer
kontorarealer. Da kan identitetsarealer bli eksponert i
en prioriteringskamp mellom tilsatte- og studentbehov.

Det blir enklere å omdisponere arealer mellom
studieprogram og institutter etter som studenttall
endrer seg internt ved et fakultet.

Det kan bli kryssende interesser mellom fagmiljøer på
samme fakultet, som kan gjøre det vanskelig å
omdisponere etter behov.

Identitetsarealene vil være god arenaer for at
studentene kan bli inkludert i det akademiske
fellesskapet ved fagmiljøet.

Universitetet kan miste oversikten over alle arealer og
bruksfrekvensen av disse, som vil være uheldig i tider
med behov for å disponere om mellom fakulteter.

Etter en helhetlig vurdering har arbeidsgruppen delt seg i et fler- og et mindretall:



Et flertall på 5 medlemmer tilrår at FA bør ha ansvaret for identitetsarealene til bachelorstudentene
Et mindretall på 3 tilrår at fakultetene skal ha ansvaret for identitetsarealene til bachelorstudentene

Ansvaret for arbeidsplasser til studenter i kategori 1 bør ivaretas av FA, på samme vis som FA i dag har
ansvaret for studentarbeidsplasser.

5.2 Kontaktperson ved identitetsarealene
En vitenskapelig tilsatt bør ha en kontaktfunksjon mellom fagmiljø og identitetsarealene. Arbeidsgruppen
tilrår at en representant fra studieprogramledelsen ivaretar denne funksjonen.

5.3 Økonomiske konsekvenser etter innfasingen av identitetsarealer
Dersom innfasing av identitetsarealer resulterer i at dagens leietakere får endret sitt leieareal, betyr det at
de vil få tilsvarende endring i sine leiekostnader. Enheter som får flere arealer som resultat av innfasingen av
identitetsarealer isolert sett, bør få overført husleieøkningen fra de enhetene som har fått reduserte
leieutgifter. Det forutsetter at følgende prinsipp legges til grunn:


Årlige budsjettavsetninger for arealdriften samt husleiebevilgning og husleieutgift bør følge enheten
som får økte leiekostnader. Den enheten som får redusert sitt leieareal, får redusert leiekostnader
med tilsvarende beløp.

5.4 Reservasjon av identitetsarealer og andre arbeidsplasser
Identitetsarealene
Identitetsarealene som foreslås i denne rapporten er forbeholdt bachelorstudenter og det anbefales derfor
ikke at identitetsarealene skal være underlagt et bestillingssystem.
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Grupperom og undervisningsrom
Studenter har tilgang til mange grupperom, som i liten grad brukes til timeplanfestet undervisning. NTNU har
om lag 190 timeplanleggere som kan endre timeplan på vegne av faglærer. Ad hoc – bestilling er tilgjengelig
for alle tilsatte og studenter. Alle som bestiller rom ad-hoc kan i dag avbestille dette selv.

Omdefinere undervisningsrom til arbeidsarealer for studentene
I dag kunngjøres mange undervisningsrom som arbeidsplasser ved undervisningsslutt. Dette skal ikke forstås
som identitetsarealer, men som supplerende arbeidsplasser for alle studenter. Omgjøringer som dette
møter sentrale behov for bachelorstudenter som arbeider med sine bacheloroppgaver i det 6. semestret. Da
er behovet for arbeidsplasser særlig høyt.
På lik linje med dagens lesesalsplasser er disse arbeidsplassene heller ikke reserverbare.

Ansvar for bestillingssystemet
Som i dag bør Fellesadministrasjonen ha ansvaret for bestillingssystemet.

*****
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2. Utfyllende informasjon
Presentasjon av de to casene som ble gjennomgått i kapittel 3.2:
 Dragvoll. Ved Sara Brinch
 Gløshaugen. Ved Øyvind Weiby Gregersen

Kartlegging av studentarbeidsplasser og
studieprogram: Dragvoll

Gang i arbeidet
•

Tok utgangspunkt i oversikter over studieprogram, antall studenter og typer studentarbeidsplasser
utarbeidet for undersøkelsen. Så bort fra alle arbeidsplasser knyttet til universitetsbiblioteket, samt
våningshuset Halsenget.

•

Utarbeidet liste over alle bacheorprogram og årsstudier med tilhørende antall studenter, sortert på
institutt ved Dragvoll.

•

Studentarbeidsplassene ved biblioteket ble allokert som fellesareal.

•

Studieprogrammene forsøkt plassert på resterende rom slik at dekningsgraden (areal/student) blir
noenlunde lik og studieprogrammene blir plassert så nær som mulig programmets «hjeminstitutt»
–
–

Utfordringer knyttet til noen program/institutt
Vanskelig å beregne om areal/student blir noenlunde likt

•

Grupper tematisk tilgrensende studieprogram sammen, presentert visuelt.

•

Konkludere: kan vi etablere hjemområder for studieprogrammene lokalisert på Dragvoll?

2

Forklaring på symbolbruk
• Markering av ‘hjeminstitutt’, i rapporten også
beskrevet som ‘hovedfagsinstitutt’.

• Markering av identitetsareal

3

Nivå 4

• Institutt for
musikk

Nivå 3
4

• Institutt for
språk og
litteratur
Tegnspråk

5

• Institutt for
historie

Nivå 4

Nivå 2
6

• Institutt for geografi

Bygg 5, nivå 4

Bygg 7, nivå 4
7

• Institutt for
kunst- og
medievitenskap

8

• Institutt for
sosialantropologi

Nivå 4

9

• Institutt for
sosiologi og statsvitenskap
Nivå 4

Nivå 5

10

• Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Nivå 3

Nivå 4

11

• Institutt for
psykologi

12

• Institutt for filosofi og
religionsvitenskap

13

• Institutt for
pedagogikk
og livslang
læring

14

Konklusjon
• Med et par unntak (PSY og IPL) vil det vil la seg gjør å
lage programvise studentarbeidsplasser med tydelig
institutt-tilhørighet for alle studieprogram ved Dragvoll
• Noe mer finregning må til, samt evt redefinering av visse
studientarbeidsplassers kategori
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Foreløpig vurdering av løsbarhet for
identitetsareal på Gløshaugen
9/3 2018 Arbeidsgruppemøte

Arbeidsmetodikk
•

1 Sett opp en liste over alle dagens lesesalplasser, datasalplasser, studentarbeidsplasser i
bibliotek og arbeidsplasser i romtype 150-199 for campusen. Listen må inneholde romnummer,
areal, romtype og anslått antall arbeidsplasser basert på data fra NTNU eiendom.

•

2 Sett opp en liste over alle BSc program for den aktuelle campusen med antall studenter pr
program basert på regneark over studieprogram. Ordne denne listen tematisk (dvs kjemirelaterte
sammen osv)

•

3 Sett opp en liste over årsstudier og eventuelt andre ikke gradsgivende program på BSc-nivå.
Ordne disse tematisk sammen med listen over BSc-program

•

4 Velg ut ca 25% av tilgjengelig areal og alloker dette som fellesareal. Dette bør fortrinnsvis være
arbeidsplasser i romtype 150-199 og biblioteksareal

•

5 Grovsorter studieprogrammene på de resterende rommene slik at dekningsgraden
(areal/student) blir noenlunde lik og studieprogrammene blir plassert så nær som mulig
programmets «hjemmeinstitutt»

•

6 Vurder hva den fordelingen vi da sitter med betyr for hvor mange program som deler hver
lesesal eller har et rom alene. Grupper tematisk tilgrensende studieprogram sammen.

•

7 Basert på denne øvelsen, vurder om oppgaven er «løsbar» dvs om det virker rimelig at vi klarer
å etablere hjemmeområder for NTNUs studieprogram
2

Oversikt pr fakultet
Areal
Lesesaler +
Bibliotek
IE-LUR
IV +
indøk
NV +
LUR

Grupperom

Datasaler Studenter laveregrad

Areal/student

20%
norm

1 088

1 474

3 734

0,49

2,44

2 081

380

3 468

0,65

3,27

597

596

1 972

0,45

2,27

1 399

0,22

1,09

ØK

305

Felles

745

1 108

309

sum

4 816

1 108

2 759

Justert

4 816

554

1 380

Felles
andel

0,22

10 573

3

Konklusjoner så langt

Konklusjoner: Grupperom og biblioteksareal utgjør 22%. Definerer dette som felles

Det må undersøkes hvor stor andel av datasalene som kan gjøres om til
studentarbeidsplasser
Det ser ut til å være tilstrekkelig areal for normen.
IV ser ut til å ha noe mer plass enn øvrige, ØK (Handelshøgskolen svært lite)

4

Antall «store» rom og studieprogram
Rom og studieprogram

Lesesaler over 30
kvadrat

Datasaler over 30 kvadrat Program

IE

9

16

13

IV

23

3

10

NV

7

8

12

5

Detaljert løsning NV

Sted

Areal

Studieprogram

År

Areal pr
student ved
20%norm

#Studenter

304 - Metallurgi

69

MTMT

5

97

3,6

316 - Kjemihallen

84

MTKJ

5

326

1,3

316 - Kjemihallen

53

MBIOT5

5

123

2,1

152
76

MTFYMA
BKJ

5
3

388
127

2,0
3,6

ÅBIKJ
BBI

1
3

15
240

1,6

MTNANO
FTHINGKJ

5
3

114
84

FTHINGMAT

3

88

Nytt areal i oppredningen etter 2020
FTHINGOG
Integrert med laboratorieområder ved IFY i realfagbygget BFY

3
3

62
127

BU2-117 (Undervisningsrom data)

5

180

360 - Realfagbygget
360 - Realfagbygget
360 - Realfagbygget

78

360 - Realfagbygget
Nytt areal i oppredningen etter 2020

52

Nytt areal i oppredningen etter 2020

54

MLREAL

2,3

1,5
6

MTMT
3xING
MTKJ
MBIOT5
LUR, BKJ,
BBI, BFY,
FYSMAT,
MTNANO

7

