
NTNU O-sak  9/08 
Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet 
07.05.2008 SA/JIR  
   
 
 
 
 

N O T A T 
 
Til: Styret 
Fra: Rektor 
Om: Læringsmiljøutvalget  (LMU)  -  årsrapport 2007 
 
 
 
 
Vedlagt er årsrapport for Læringsmiljøutvalget for 2007 

    Side 1 av 6 
 
Utskrift: 14.05.08 16:53    m:\22.05\o-sak læringsmiljøutvalget.doc 



  
  
  

    Side 2 av 6 
 
Utskrift: 14.05.08 16:53 m:\22.05\o-sak læringsmiljøutvalget.doc 

ÅRSRAPPORT LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU) 2007 
 
 
1. Opprettelse av og mandat for Læringsmiljøutvalget 
 
Læringsmiljøutvalget ble konstituert på første møte, og det fant sted 06.11.2003. Bakgrunnen var et vedtak i 
Styret; S-sak 43/03, datert 22.05.2003, og etter fullmakt fra Styret ble følgende mandat  
fastsatt av Rektor: 
 
Læringsmiljøutvalget (LMU) er et rådgivende organ for NTNUs styre og ledelse. Det skal i samarbeid med 
ledelsen bidra til at universitetet utvikler et godt studiemiljø, bedre studentvelferd og et forsvarlig arbeidsmiljø 
for studentene.  
Utvalget skal:  
 
1. ha forslags- og uttalerett i saker som gjelder studentenes læringsmiljø  
2. delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljøet  
3. nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd, herunder det fysiske og 
psykiske arbeidsmiljøet  
4. avgi årlig rapport til styret om NTNUs arbeid med studentenes læringsmiljø.  
 
2. Sammensetning 
Studentene og de ansatte har 4 representanter hver i utvalget, og i 2007 har det vært følgende sammensetning: 
 
Studenter: 
Ida Bjørklund Gundersen (leder), møtte 6 ganger 
Morten Kongsgaard, møtte 6 ganger 
Bodil Andersen (vår 2007), møtte 1 gang 
Nisrin Nadine Daroische (vår 2007), møtte 1 gang 
Torun Hegre (høst 2007), møtte 1 gang 
Pål Ivar Brekke (høst 2007), møtte 1 gang 
 
Vararepresentanter for studentene: 
Axel Sandaas, møtte 2 ganger 
Martine Horn Gjernes, møtte 3 ganger 
Ingjerd Lindeland, møtte 1 gang 
Eirik Sandaas (høst 2007), møtte 0 ganger 
 
Ansatte: 
Prorektor Julie Feilberg, møtte 3 ganger 
Studiedirektør Anne Rossvoll, møtte 4 ganger 
Instituttleder Arne Halvorsen, møtte 4 ganger 
Senioringeniør Berit Borthen, møtte 7 ganger 
 
Vararepresentant for de ansatte: 
Seksjonssjef Svein Hugo Andersen, møtte 5 ganger 
 
Observatører: 
Direktør Suzette Paasche, SiT Velferd, møtte 5 ganger 
(Vara: Boligsjef Synnøve Våbenø, SiT Bolig, møtte 1 gang 
 
HMS-sjef Anne-Beth Holte, Helse, Miljø og Sikkerhet, møtte 5 ganger 
Rådgiver Anne Nylund, Seksjon for studentservice, møtte 2 ganger 
Seksjonssjef Harald Bøhn, UBIT, møtte 3 ganger 
 
Sekretariat: 
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Seksjon for studentservice ivaretar sekretariat funksjonen for utvalget. 
Seksjonssjef Anne Sølberg Ellingsen, møtte 6 ganger 
Konsulent Inger Selven Watts, møtte 3 ganger 
 
3. Møtevirksomhet 
Læringsmiljøutvalget har hatt 7 ordinære møter (3 i vårsemesteret og 4 i høstsemesteret), et felles møte med 
LMU ved Høyskolen i Sør-Trøndelag (29.03) og et internseminar (09.02). 
Vi har hatt 26 O-saker og 22 LMU saker, og blant de sakene som har vært oppe til behandling er: 
3.1 Handlingsplan for LMU 2007,  LMU-sak 07/07 
 
PÅ LMUs internseminar 9.02 kom utvalget frem til at følgende 4 punkter skal prioriteres: 

1. Følge opp NOKUT-rapporten vedrørende læringsmiljø 
2. Utvikle system for avvikshåndering / rapportering 
3. Kartlegge studentenes oppfatning av det helhetlige læringsmiljøet ved NTNU.  
4. Utarbeide en læringsmiljøhåndbok for studentene 
 

I 2007 ble det arbeidet videre med punkt 3 og 4 
 

3.2 Oppfølging av handlingsplan: 
3.2.1 Oppfølging av NOKUT-rapport 

• LMU har sendt henvendelse til studiedirektøren om å få etablert en sekretærfunksjon. 
• Budsjett : 

LMU søkte høsten 2006 om budsjettmidler for 2007. Denne søknaden ble avslått og LMU har 
ikke hatt eget budsjett i 2007. LMU søkte på nytt høsten 2007 (LMU-sak 13/07) om 
budsjettmidler for 2008 på til sammen 350.000 kroner. 

3.2.2 Utvikle system for avvikshåndtering/ rapportering 
• Foreslås å bli fulgt opp 2008 

3.2.3 Kartlegging av studentenes oppfatning av det helhetlige læringsmiljøet ved NTNU (LMU-sak 09/07) 
SiTs helse- og trivselsundersøkelse fra 2004 viste at studentene ved NTNU ikke var spesielt fornøyd 
med NTNUs studieveiledningstilbud. Undersøkelsen bidro til blant annet kvalitets- og 
kompetansehevingsprosjekt for studieveilederen ved NTNU (KNUS-prosjektet).  

 
I 2007 gjennomførte SiT en ny Helse- og trivselsundersøkelse, og i forkant av den ønsket SiT innspill 
på hvordan undersøkelsen kunne gjennomføres i samarbeid med NTNU og HIST. Saken ble tatt opp 
som en egen sak på et felles møte, der Læringsmiljøutvalgene ved begge utdanningsinstitusjoner 
deltok. Det munnet ut i at enkelte personer ble med i SiTs videre arbeid med undersøkelsen. 
Resultatet av undersøkelsen ble lagt fram av Truls Nedregård ved TNS Gallup den 6.november 2007. 
LMU mener at undersøkelsen burde legges fram for prorektor og studiedirektøren ved NTNU. 

3.2.4 Læringsmiljøhåndbok for studenter, LMU-sak 10/07 
Som en følge av handlingsplanen for LMU 2007 oppnevnte utvalget en arbeidsgruppe. Den fikk i 
oppdrag å arbeide med læringsmiljøhåndboken fram til jul samme år. Gruppen skulle utarbeide forslag 
til en håndbok for studenter innenfor det fysiske og psykososiale læringsmiljøet. Studentenes 
rettigheter, plikter, ansvars- og myndighetsforhold skulle framgå. 
Gruppen hadde to møter, og medlemmene kom fram til at læringsmiljøhåndboka for studentene bør bli 
bakt inn i HMS-håndboka ved NTNU. 

•  
 
 
 
 
 
3.3 Andre LMU-saker 
 
LMU-sak 03/07 Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonsnedsettelser – ressursbehov 
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LMU fattet følgende vedtak: 
1. I det LMU viser til hvilke tiltak og forpliktelser NTNU ikke klarer å oppfylle vedrørende 

tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser, ber utvalget Rektor revidere budsjettsøknaden 
for Rådgivningstjenesten og innvilge ekstrabevilgning på kr. 400.000.- for 2007. 

2. LMU ber NTNU forskuttere midler tilsvarende det rådgivningstjenesten vil få innbetalt fra NAV og 
andre aktuelle etater når arbeidet med etablering av gode systemer for tilrettelegging er fullført. 

 
LMU-sak 05/07 Felles koordinerende kriseteam/rådgivende team – rolle- og ansvarsfordeling 
LMU fattet følgende vedtak: 
LMU ber Rektor nedsette en arbeidsgruppe bestående av representanter fra HiST, DMMH og NTNU og som 
utarbeider retningslinje for koordinering og ansvarsfordeling vedrørende krisehåndtering i forhold til 
studentene. Gruppen bes også utrede SiTs rolle og ansvar. 
 
LMU-sak 08/07 Invitasjon til innspill om fremtidens organisering av bibliotek og støttefunksjoner 
LMU fattet følgende vedtak: 

1. Det er ikke bare antall bibliotek som er viktig, hvordan bibliotekene utformes er for å få til fleksibilitet 
og myldrende miljø er også viktig for læringsmiljøet. Det bør være fleksibilitet i åpningstid, for 
eksempel døgnåpne bibliotek i forkant av eksamen og hvor man utenom ordinær åpningstid bemanner 
med vaktordning. Dette forutsetter tekniske løsninger som kan ivareta sikkerhets- og utlånsrutiner. 
 

2. Det bibliotekkonseptet som LMU vurderer som det beste er den skisserte mellomløsningen som vil 
kunne gi 3-4 biblioteker på Dragvoll og 5-6 på Gløshaugen/Øya.  

 
LMU-sak 12/07 Mottak av nye studenter og NTNUs holdning til rus 
Det er blitt rapportert om stort alkoholkonsum blant studentene, og da spesielt i mottaket av nye studenter. 
LMU bestemte seg for å se nærmere på årets mottak, og hvilke tiltak som eventuelt kunne iverksettes. Derfor 
fikk Inger Selven Watts i oppdrag å kartlegge årets studentmottak og utarbeide en rapport vedrørende mottak 
av nye studenter ved NTNU. Rapporten skulle inneholde en oversikt over hvilke lover vi har angående bruk 
av rusmidler og eventuelle tidligere kartlegginger gjennomført ved NTNU. Den skulle også inneholde forslag 
til rusforebyggende tiltak og normer. I denne sammenheng var det spesielt alkohol som mentes med rus.  
På LMU-møte 06.11.07besluttet Læringsmiljøutvalget at en ønsket å utvikle en ruspolicy og konkretisere de 
tiltak som skal legges fram for rektor. Det ble derfor nedsatt en arbeidsgruppe som skal fokusere på dette. 
Rapporten skal sammen med de tiltakene og normene LMU kommer fram til oversendes rektor. Han vil bli 
oppfordret til å utarbeide normer for NTNUs holdning til rus i forbindelse med mottakelsesarrangementet på 
NTNUs campuser. 
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LMU-sak 15/07 Oppfølging av AMU-sak 29/07, St.Olav, lokaler bygget i 1902. 
LMU fattet følgende vedtak: 

1. Saken endres fra O-sak til LMU-sak 15/07. 
2. I det LMU viser til vedtak i AMU-sak 29/07, fattet LMU følgende vedtak: 
• LMU tilrår at all fuktinngang stoppes og at all muggsopp fjernes i 1902 bygget.  
• LMU tilrår at NTNU ikke overtar 1902-bygget fra Helsebygg Midt Norge før all fukt og muggsopp er 

fjernet. 
3. Vedtaket sendes til dekanus ved DMF. 
 
LMU-sak 16/07 Tilgjengelig drikkevann på campus 
LMU fattet følgende vedtak: 
LMU støtter forslaget om å tilrettelegge for vannposter i samarbeid med SiTs holdningskampanje. LMU ber 
Teknisk Avdeling kartlegge mulighetene for å etablere vannposter. 
 
LMU-sak 17/07 Pilotprosjektet 
”Pilotprosjektet – studentveiledning i et forebyggende perspektiv, med vekt på trivsel, mestring og 
gjennomføringsevne blant sivilingeniørstudenter kjemi ved NTNU.” Det kom i gang på initiativ fra professor 
Trygve Foosnæs ved Institutt for uorganisk kjemi, som hadde merket en uheldig utvikling vedrørende frafall, 
endringer i karaktergjennomsnitt og studiepoengproduksjon blant studentene på kjemi. Studieveilederne Ilan 
Dehli Villanger og Mari Birkelund Bjørn ved Studentservice ble engasjert våren 2007 for å kartlegge og hjelpe 
studentene i 2.semester. Resultatene så langt virker svært vellykket, og mange studenter svarer at de har fått 
hjelp.  
LMU anbefaler at pilotprosjektet videreføres og utvikles til et forebyggende veiledningstilbud. 
 
LMU-sak 18/07 Skrivetrening for masterstudenter 
LMU fattet følgende vedtak: 
LMU støtter forslag om å utrede saken videre 
 

LMU-sak 21/07 Valg av nye representanter 
LMU fattet følgende vedtak: 
Direktør Trond Singsaas, prorektor Julie Feilberg og studiedirektør Anne Rossvoll inviteres til å delta på de 
neste AU- og LMU-møter, der LMU sin rolle og forankring vil bli diskutert. 
 
4. Saker vi vil fortsette å arbeide videre med 
• Formalisering av kriseberedskap 
• Konkretisering av rusmiddelpolicy 
• Integrering av læringsmiljøhåndbok for studenter i HMS håndboken 
• Forbedring av LMUs hjemmesider 
• Oppfølging av Helse- og trivselsundersøkelse –tiltak for bedring av læringsmiljøet ved NTNU 
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Læringsmiljøutvalget (LMU) 
 

Mandat for Læringsmiljøutvalget 

Læringsmiljøutvalget (LMU) er et rådgivende organ for NTNUs styre og ledelse. Det skal i 
samarbeid med ledelsen bidra til at universitetet utvikler et godt studiemiljø, bedre studentvelferd og 
et forsvarlig arbeidsmiljø for studentene.  
Utvalget skal:  
 
1. ha forslags- og uttalerett i saker som gjelder studentenes læringsmiljø  
2. delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljøet  
3. nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd, herunder det fysiske 
og psykiske arbeidsmiljøet  
4. avgi årlig rapport til styret om NTNUs arbeid med studentenes læringsmiljø.  

Utvalgets medlemmer: 

Funksjonsperiode 01.01.08-31.12.09: 
• Studiedirektør: Anne Rossvoll, Studieavdelingen 

Personlig varamedlem: Seksjonssjef Anne Sølberg Ellingsen, Studentservice, 
Studieavdelingen 

• Fakultetsdirektør Anne Katarina Cartfjord, Medisinsk fakultet 
Personlig varamedlem: Seksjonssjef Elin Erdal, Seksjon for bygningstjenester, Teknisk 
avdeling 

• Fakultetsdirektør Geir Walsø, Fakultet for naturvitenskap og teknologiPersonlig varamedlem: 
Navn på kandidat drøftes i første LMU-møte. 

• Direktør Trond Singsaas, Organisasjon og informasjon, Sentral ledelse og administrasjon 
Personlig varamedlem: Seniorrådgiver Jon Walstad, Utdanning og læringskvalitet, Sentral 
ledelse og administrasjon 

 
Funksjonsperiode 01.01.08-31.12.08: 
 

• Pål Ivar Brekke 
• Berit Johanne Vorpbukt 
• Marie Oust Ledsaak 

• Rim Ghebremariam 

• 1.vara: Martin Sværen 

• 2.vara: Morten Kongsgaard 

• 3.vara: Martine Horn Gjernes 

• 4.vara: Axel Sandaas 

Utvalgets sekretær: Rådgiver Jon Inge Resell, 

Studieavdelingen 


