
Møteprotokoll   Læringsmiljøutvalget HiG     

        

Dato: 06.092016 kl. 12:00 – 13:30 

Sted: HIG-A132 

___________________________________________________________________________ 

Faste medlemmer som møtte:  Funksjon:   Representerer: 

Gro Iren Kvanli Dæhlin   Medlem-leder 2016  Utdanningsleder 

      Medlem-nestleder  Student – SP 

Tonje Wei AAnes Fiskvik   Medlem   Student – SP 

Anders Martinsen    Medlem   Student – SP 

Randi Mykkeltveit Terjesen   Varamedlem   Student - SP 

Torbjørn Eriksen Kravdal   Varamedlem   Ansatt - TØL 

Knut Wold     Medlem   Ansatt - TØL 

Hilde Bakke     Varamedlem    Ansatt – IMT  

      Medlem   Ansatt -  HOS 

      Varamedlem   Ansatt – HOS 

___________________________________________________________________________ 

Faste medlemmer som ikke møtte: Marianne Skistad, Randi Tosterud – undervisning, Ole-

Jacob Oosterhof – opptatt med annet studentpolitisk arbeid 

___________________________________________________________________________ 

Varamedlemmer som møtte: Randi Mykkeltveit Terjesen for Ole-Jacob Oosterhof 

___________________________________________________________________________ 

Andre/øvrige (observatører) inviterte: Marit A. F. Brandsnes    

___________________________________________________________________________ 

Saksliste:         

___________________________________________________________________________ 

Leder ønsket velkommen til møtet, og tok en liten presentasjonsrunde for nye LMU’ere på 

dagens møte. 

 

008/2016 Innkallingen til møtet 06.09.2016 og møtereferat fra 31.05.2016 – godkjent 

      uten bemerkninger. 

     En sak meldt til eventuelt. 

 

009/2016 Div. informasjon v/flere: 

- Årets semesterstart og Fadderuka: 

Gjøvik hadde gode «blåfaddere», det var fokus bl.a. på «Lykkepromille» 



Ingen negative tilbakemeldinger på sosiale medier. Stor stas å få bli en del 

av Immatrikuleringen ved NTNU  med eget arrangement på Gjøvik. 

- Kort redgjøring om møtet i sentralt LMU 10.06.2016 v/Gro 

- Kort om sekretærsamarbeidet og nettsiden til LMU’ene v/Kari 

- Punktene som Gjøvik har spilt inn som aktuelle saker og     

problemstillinger til drøfting i sentralt LMU. 

- Om møtet med de lokale observatørene, en kort presentasjon av disse 

v/Gro. Alle observatører er velkommen på møtene i LMU selv om de ikke 

 blir innkalt i bestemte saker. 

010/2016 Oppfølgingssaker 

   - sak 005/2016 Holdningskampanje – status fra Parlamentet 

    - saken utsatt da Ole-Jacob ikke var tilstede.  

    - Flippoverark på stativ – Whiteboardtavler på hjul i Atriet for å unngå at det 

    skrives på bordene?  Anders har tatt opp problemene med de klassetillits- 

    valgte. Renhold ønsker at det gis beskjed om dette til de studieprogram- 

    ansvarlige også. 

    - Nybygget v/leder for Drift ble utsatt sa de ikke kunne møte i dag. 

    - Møbleringsplan for nybygget ble etterlyst av EnTl – Gro sender over denne. 

    - Det er sendt innspill fra EnTl med spesifikasjoner som det må tas hensyn til. 

    - Studentene etterspør tilgang til tegninger og planer – har Ole-Jacob fått 

    tilgang til disse? 

    - Hva er sendt ut av informasjon til de ulike fagmiljøene? Påvirkningsmulig- 

    muligheter underveis i prosessen?? 

     - Kai Jakobsen inviteres til neste møte i LMU for orientering om nybygget. 

    - Grupperom og studentarbeidsplasser v/Ole-Jacob utsettes til neste møte. 

    - Årshjulet for LMU og Sku må samkjøres, hva og hvor mye skal tas inn i LMU 

   v/Gro. Dette er det litt for tidlig å konkludere på nåværende tidspunkt. 

    - Budsjett for lokalt LMU: Kurs og konferanser er ok i år. Kommer tilbake til  

    dette på et senere tidspunkt. 

    - Tilretteleggingstjenesten og ulike tilbud på campusene v/Kari. Det må  

    jobbes for å harmonisere tilbudene så likt som mulig. Studentene ser at  

    det er forskjeller. Dette tas opp på neste møte og kanskje løftes til sentralt  

     LMU. 

    - Observatørstatus fra biblioteket lokalt. Sekretær oversender forespørsel. 

 

011/2016 Lokal læringsmiljøpris 

    Det er ønske om en lokal Læringsmiljøpris, på lik linje med Studiekvalitets- 

    prisen.  Dette begrunnes med ønske om økt bevissthet rundt LMU. 

 

 



012/2016 Eventuelt – Læringsmiljøundersøkelsen  2016 

    Denne ligger publisert på Innsida i LMU rommet, som alle har tilgang til. 

     Hilde Bakke redgjorde for Gjøvik sin deltagelse, og grunnlagsmaterialet som 

    ble brukt fra HiG. 

    Denne saken kommer opp som egen sak på neste møte.  

 

    Kvalitetsseminaret 2016 – 20. og 21. oktober på Hafjell. Alle i LMU er invitert  

    til å delta inkl. observaørene, da læringsmiljø er hovedtema for årets seminar. 

 

Aktuelle e-postllister: 

Læringsmiljøutvalget med vararepresentanter: 

gro.daehlin@ntnu.no    ole-jacob.oosterhof@ntnu.no  

torbjoern.kravdal@ntnu.no   tonje.fiskvik@stud.ntnu.no  

knut.wold@ntnu.no    anders.martinsen@stud.no  

hilde.bakke@ntnu.no 

marianne.skistad@ntnu.no 

randi.tosterud@ntnu.no 

 

Observatører i LMU campus Gjøvik: 

kai.jakobsen@ntnu.no 

martets@sit.no 

marit.brandsnes@ntnu.no 

arne.mo@sit.no 

anne.bolstad@ntnu.no  

 

Sekretær i lokalt LMU: 

kari.lauritzen@ntnu.no  
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