
Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) vil ikke isoleres på campus Kjeller! 
 
Ansatte ved Yrkesfaglærerutdanningen står bak følgende synspunkter:  

1. Primært ønsker vi på Yrkesfaglærerutdanningen (YLU) å samlokalisere med vårt fakultet LUI 
(Pilestredet eller Lillestrøm), noe vår instituttledelse har signalisert gjentatte ganger. Det vil 
forhåpentligvis gi oss mulighet til å se mer helhetlig på lærerutdanning, og som landets 
største lærerutdanningsfakultet er det mye som bør utvikles sammen. Samtidig bør vi få en 
sterkere felles identitet som lærerutdanningsfakultet for hele utdanningsløpet. Erfaringer fra 
Yrkesfaglærerutdanningen ved Nord Universitet viser et tett samarbeid mellom de ulike 
lærerutdanningene. Det må vi også få til!!  

2. Skjer ikke en samlokalisering med LUI, ønsker vi å flytte vårt institutt til Lillestrøm basert på 
de argumenter som blir beskrevet under. 

3. Pr i dag sees overhode ikke campus Kjeller på som et godt alternativ fra vår side. Skal 
OsloMet ha nytte og glede av campus Kjeller, må det medføre drastiske endringer for at det 
skal fungere som en integrert del. Hvordan man skal lykkes med det er ikke lett å si. For vår 
del er vi svært kritiske til å fortsette med å ha YLU-instituttet alene der ute (som en del av 
LUI). Det kan utgjøre en fare for utarming av vårt fagmiljø.  

 
I Khrono 11. juni 2018 sier rektor Curt Rice «Jeg stiller meg gjerne i front for en flytting av campus fra 
Kjeller til Lillestrøm, men da må jeg ha folk, styret og faglige miljøer ved universitetet i ryggen.». Et 
stort antall medarbeidere ved Institutt for yrkesfaglærerutdanningen ønsker å vise at vi støtter rektor 
Curt Rice i saken om å flytte campus fra Kjeller til Lillestrøm. Vi har hatt mange diskusjoner internt 
hos oss hvor vi helt klart ser at det vil være mange fordeler med å flytte fra Kjeller til Lillestrøm for 
både ansatte, studenter og hele OsloMet. Dette har ytterligere blitt styrket når det nå har 
fremkommet innspill ved fortsatt tilstedeværelse på campus Kjeller, hvor en mulig redusering av 
arealene samt innføring av betaling for parkeringsplasser kan bli noe av resultatene, jf. blant annet 
allmøte på campus Kjeller nå i vår. Dette vil medføre enda større utfordringer ved å ha campus på 
Kjeller.  
 
Hvordan opplever vi i dag å være på campus Kjeller? For oss er ulempene med å være på campus 
Kjeller blant annet knyttet til den manglende følelsen av ikke å være en integrert del av OsloMet. Vi 
føler oss ofte glemt her ute! Vi opplever i stor grad at det meste skjer på campus Pilestredet både av 
faglige, kulturelle og sosiale aktiviteter. Det er også mer tilgang på ulike ressurser ved Pilestredet. Det 
er tungvint å komme seg til campus Kjeller (om du ikke bor i nærheten) med kollektiv, og 
skyttelbussen sees ikke på som noe godt alternativ for kontakten mellom campusene. Det blir ofte til 
at bilen blir benyttet til Kjeller da parkeringsmulighetene er bra (enn så lenge). I et miljøperspektiv 
(som er et satsningsområde for OsloMet) bør vi satse på å ha god tilgang til arbeidsplassen via 
kollektive eller andre miljøvennlige transportformer og her kommer et campus på Lillestrøm mye 
bedre ut.  
 
Vi mener campus Lillestrøm har flere fordeler. Mye er nevnt i tidligere utredninger. Det kollektive 
knutepunktet med korte avstander mellom Oslo og Lillestrøm er en stor fordel og vil medføre en 
større mulighet for å integrere campusene på OsloMet. Som et eksempel hadde vårt institutt 
ansvaret for Nordyrk konferansen nå i juni. Den ble arrangert på Scandic hotell rett ved togstasjon på 
Lillestrøm. Det fremkom helt klart hvor lettvint og enkelt det var for alle å komme seg dit, om de så 
bodde på hotell i Oslo eller Lillestrøm. Vi ansatte som også valgte toget til Lillestrøm fra Oslo 
oppdaget hvor raskt og effektivt det var. Der og da fremkom avstanden til Kjeller lang. Et annet 
eksempel er instituttets nyåpnede kompetansesenter som vil frembringe behovet for å ha ulike 
fasiliteter (hoteller, varemesse, restauranter og lignende) i umiddelbar nærhet til campus. Der vil jo 
både Lillestrøm og Oslo helt klart dekke det behovet. Slike forhold er helt fraværende på Kjeller (hvor 
vi for eksempel er prisgitt kun den ene kantinene med begrensende åpningstider)! Med en 
beliggenhet på Lillestrøm vil det gi mer synlighet og tilgjengelighet noe som igjen kan gi gode 



ringvirkninger i forhold til samarbeid og rekruttering. Med et mer pulserende byliv rundt campus 
Lillestrøm vil det frembringe muligheter for å skape et mer levende studentliv. For medarbeidere kan 
det også medføre økte muligheter for både faglig og sosial utvikling seg imellom med både formelle 
og uformelle møteplasser utenfor campus (noe som igjen ikke er mulig på Kjeller). 
 
Campus Kjeller oppleves pr i dag som fjernt fra den øvrige virksomheten på OsloMet. Et stort antall 
blant medarbeiderne på vårt institutt har uttrykt frustrasjoner over beliggenheten (geografisk feil 
sted). Frustrasjonen har økt ytterligere etter de siste ukers informasjon om at sannsynligheten for å 
beholde campus Kjeller blir større. Undervisningspersonale velger også, i større grad nå enn tidligere, 
å sitte på gjestekontorer på campus Pilestredet. Vi er redd for at dette vil eskalere dersom 
konklusjonen i denne saken blir fortsatt å være på campus Kjeller. Resultatet blir at 
undervisningspersonale på campus Kjeller er der når de har undervisning, men ellers sitter andre 
steder og jobber (hjemmekontor/gjestekontor). Da vil campus Kjeller framstå som et campus med 
studenter og noe administrativt personale for LUI sin del, slik vi i stor grad opplever i dag. 
 
 
 
 


