
Brukerutvalg for modernisering av læringssenteret i Eilert Sundts hus 

blokk A og vestibylen i Eilert Sundts hus blokk A og B.  

I UiOs årsplan for 2016-2018 ble lærings- og arbeidsmiljø utpekt som et særskilt satsningsområde. I 
dette lå det en forventning om at fakultetene i sine årsplaner for 2016-2018 ville følge opp med tiltak 
for forbedring av lærings- og arbeidsmiljøet.    

Som et ledd i å innfri UIOs ambisjoner om å tilby et moderne arbeids- og læringsmiljø ønsker SV å 
pusse opp, og å modernisere studentarealene i A-blokka i Eilert Sundts hus. Med en oppjustering av 
blokk A, kan det være aktuelt å flytte mer av studentaktivitetene nedover i etasjene, noe som er en 
fordel med tanke på brann og beredskap.      

Læringsressurssenteret i 2. etg. i Eilert Sundts hus blokk A ble pusset opp i 2003 etter at biblioteket 
flyttet ut. En av grunntankene bak ombyggingen den gang var at fakultetets studenter skulle få et 
godt arbeids- og læringsmiljø, blant annet med IT-tjenester og elektroniske bibliotekstjenester, slik at 
det ble et aktivt og levende miljø.  

Under prosessen trakk UB seg på grunn av manglede ressurser, og fakultetet sto i realiteten igjen 
med en lesesal og en PC-stue, og ikke et ressurssenter slik det var planlagt i utgangspunktet.   

Fakultetet ønsker å gjenoppta den opprinnelige tanken om å etablere et læringsressurssenter som 
samler alle nødvendige fasiliteter som bibliotekstjenester, data, arbeidsplasser og grupperom på et 
sted, og gjøre det til et område hvor studentene trives1.   

I 2015 ble SV-info og området rundt pusset opp i 2015. Det har også blitt nytt lysarmatur i 1. og 2. 
etg. i Eilert Sundts hus. Dette er tiltak som har hjulpet betraktelig på miljøet.   Dessverre har det til nå 
ikke vært midlene til en ytterligere modernisering av foajeen og tilstøtende studentarealer. På sikt vil 
det også være ønskelig med en oppgradering av auditoriene, men det er lite aktuelt i denne omgang.  

Fakultetet har opprettet et brukerutvalg for modernisering av læringssenteret. 

 Brukerutvalget består av: 

 Tone Vold-Sarnes, assisterende fakultetsdirektør og leder av brukerutvalget  

 Mari Anne Ramstad, prosjektstøtte 

 Othea Vikse, studentrepresentant  

 Matthew Whiting, hovedverneombud  

 Ida Weseth Bjøru, kontorsjef ISV  

 Ingvill Nygård Bojer, læringsmiljøkontakt 

 

Mandat: 

Brukerutvalget skal i samarbeide med Eiendomsavdelingen foreta en gjennomgang av Eilert Sundts 
hus 1. etg og 2. etg. (foaje, lesesal og læringssenter) for å finne ut hva som kan og bør gjøres for å få 
et helhetlig og moderne inntrykk i disse lokalene og fremlegge et forslag i løpet av januar 2018. 
 

 

                                                           
1 UB har pusset opp Georg Sverdrups hus med tanke på en bedring av læringsmiljøet. I tillegg ønsker de å 
redusere antall satellitter. Det å opprettet et nytt fakultetsbibliotek er dermed lite aktuelt, men fakultetet vil 
være i dialog med UB for å se hva som kan gjøres for å knytte bibliotekstjenestene nærmere studentene, for 
eksempel med informasjonstavler. 



Tentativ fremdriftsplan er som følger: 

1) Oktober 2017:  

a) Innledende møte med Eiendomsavdelingen og interiørarkitekt. 

b)  Etablere brukergruppe for modernisering av læringssenteret 

2) November 2017:  

a) LAMU – informasjon og tilbakemelding (møte 7. november) 

3) Desember 2017:  

a) Fakultetsstyret (møte 6. desember) 

b)  Fakultetets avsetning av midler i perioden 2018-2020 avklares   

4) Januar 2018: 
a) Forslag til løsning legges fram 

5) Februar 2018:   

a) Workshop for fakultetets masterplan2 

6) Mars 2018:  

a) Forslag til løsning vedtas  

7) Vinter 2018:  

a) Forutsatt finansiering vil første del av planen være gjennomført 

b) Masterplanen ferdigstilles 

8) Høst/vinter 2019: 

a) Oppstart og samarbeide med EA dersom det blir ombygging 2020   

b) Del to av moderniseringen skal være gjennomført 

9) 2020/2021 siste del av moderniseringen gjennomføres samtidig med den øvrige ombyggingen av 
Eilert Sundt hus. 

 

Parter som informeres og involveres etter behov.  

 GIR –kontinuerlig informasjon 

 Dekanat – kontinuerlig informasjon 

 Instituttledere   

 Fagforening   

 LAMU   

 Fakultetsstyret  

I tillegg vil informasjon om beslutninger og fremdrift legges ut fortløpende på fakultetets sider 
 

                                                           
2 Foreløpig ikke avklart med Eiendomsavdelingen 


