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Høringssvar fra IVT-fakultetet – Handlingsplan for
tilgjengelighet og tilrettelegging ved UiT 2021-2024
Fakultetet synes det er positivt at det blir utarbeidet en handlingsplan for tilgjengelighet og
tilrettelegging. Det er bra at UiT sentralt tar et overordnet ansvar slik at studentene sikres
likebehandling, uavhengig av fakultetstilhørighet.
Kommentar til innledningen, kulepunkt 2 side 1 (gjentas også side 7), hensikten med
tilgjengelighets- og tilretteleggingsarbeidet:
Hvis målet er å sikre likeverdig behandling av studentene vil vi trenge en nærmere utdyping og
klare retningslinjer for arbeidet. Saksbehandlere ville hatt nytte av en rutinebeskrivelse som sier
noe om kartlegging av studentens behov og om handlingsrom for tilrettelegging. Spørsmål som kan
komme opp:
 Hvor mye tilpasning kan vi gjøre uten at det går ut over kravet om likebehandling?
 Grenser for tilrettelegging, når blir studentens behov en uforholdsmessig byrde for
fakultetet?
Fakultetets kommentarer til noen av fokusområdene / ansvarsfordelingen:
Fokus 1 Organisering og ansvarsfordeling ved UiT
Tiltak 2: «Handlingsplanen skal konkretiseres i årlige aktivitetsplaner og rapportere om arbeidet til
LMU». Setningen på side 2 gir ikke god mening og må omformuleres.
Det er uklart om enhetene skal rapportere om arbeidet til LMU (side 2) eller via
Tilretteleggingsforum (side 9).
Fokus 2: Kompetanseheving og bevisstgjøring
Tiltak 1. Veileder om universell utforming.
Her er ansvaret fordelt på 6 enheter, det sikrer ikke framdrift. Én instans bør få hovedansvaret, men
i samarbeid med de 5 andre.
Fokus 4: Universell utforming av e-ressurser, web og sosiale medier.
Lenke øverst side 4 til digitaliseringsdirektoratet er utgått (ny: https://www.uutilsynet.no ).
Tiltak 3: Teksting av video.
Fakultetet har lang erfaring med streaming av undervisning. Dette har også blitt den vanlige
hverdagen ved alle universitet for studenter og undervisere i forbindelse med koronapandemien.
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Hvis det nå er krav om at alle streamede opptak skal være tekstet så har UiT, i likhet med andre
universitet, en stor utfordring.
ITA bør få i oppdrag å vurdere og implementere app’er for automatisk teksting (norsk og engelsk)
i tilknytning til plattformene/programvarene som er i bruk ved UiT for streaming av undervisning
(mediasite, Zoom etc.)

Generell kommentar:
Lenkene bør sjekkes, noen må oppdateres.
Forkortelser som brukes bør forklares (FUF, ITA, BEA...).
Begrepsavklaringer:
Vi savner blant annet en beskrivelse av hva som legges i disse utsagnene:
 et likeverdig opplæringstilbud
 likeverdig utdanningsmulighet
Dokumentet bør gjennomgå en språkvask, eksempelvis:
 Side 1: «rutiner for å håndtere forskjellighet» kan med fordel erstattes med «rutiner for å
sikre likebehandling»
 Tiltak 6 (side 2): Teksten gir ikke god mening og bør omformuleres: «Forsikre at
materialene fra store e-bok leverandørene de leverer oppfyller kravene til universell
utforming. Eventuelt se på nye mulige leverandører.»
 Side 6: «Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av en hovedløsning
i de fysiske forholdene...» kan med fordel erstattes med «Med universell utforming menes
utforming eller tilrettelegging med hovedfokus på fysiske forhold...»
 Side 10: «ansvar for å identifiser og fjerne barriere som hindrer studenter med nedsatt
funksjonsevne å studere.» kan med fordel erstattes med «ansvar for å identifisere
utfordringer og sikre at studenter med nedsatt funksjonsevne kan studere uforhindret.»
 Side 21, Setningen bak «Tiltak 5» er ufullstendig.
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