Møteprotokoll

Læringsmiljøutvalget HiG

Dato: 31.05.2016 kl. 09:30 – 12:00
Sted: Mustad-M317
___________________________________________________________________________
Faste medlemmer som møtte:
Funksjon:
Representerer:
Gro Iren Kvanli Dæhlin
Medlem-leder 2016
Utdanningsleder
Ole-Jacob Oosterhof
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
Marianne Skistad
Medlem
Ansatt - HOS
Randi Tosterud
Varamedlem
Ansatt – HOS
___________________________________________________________________________
Faste medlemmer som ikke møtte:
Torbjørn Eriksen Kravdal – varamedlem, sykdomsforfall
Randi Mykkeltveit Terjesen - varamedlem
___________________________________________________________________________
Varamedlemmer som møtte:
___________________________________________________________________________
Andre/øvrige (observatører) inviterte:
Kjersti Møller – Sentralt LMU via Skype
___________________________________________________________________________
Saksliste:
___________________________________________________________________________
Gro Iren K. Dæhlin ønsket velkommen til første ordinære møte i lokalt Læringsmiljøutvalg
for NTNU campus Gjøvik.
En kort presentasjonsrunde før konstituering, resulterte i at Ole Jacob Oosterhof ble valgt
til nestleder i utvalget.
001/2016

Gjennomgang av UH-lovens paragraf 4-3, ansvar og roller v/Gro.
Studentsamskipnaden inviteres inn med observatørrolle, Studentprest
inviteres inn med observatørrolle, FDV leder inviteres inn med observatørrolle – spesielt i fasen rundt nybygg.
Lokalt LMU skal rapportere sentralt LMU – avventer rutinebeskrivelse.

002/2016

Gjennomgang av NTNU STY 7/16: Læringsmiljøutvalg – Mandat for lokale
LMU ved NTNU v/Gro.
Utfyllende kommentarer v/Kjersti Møller og dialog rundt bordet om hvordan
dette skal utøves i lokale utvalg. LMU Gjøvik er spesielt opptatt av å ivareta
de oppgaver som var tillagt tidligere SKU, samarbeid med Enhet for teknologistøttet læring, samt felles forståelse av de 5 hovedpunktene for hva/hvordan
begrepet «læringsmiljø» defineres.

003/2016

Overgangsinformasjon fra tidligere HiG LMU kort orientering v/Hilde Bakke.
- Nybygg og involvering, samt at Knut Wold er kontaktperson for LMU
- Felles læringsmiljøundersøkelsen
Denne vil bli presentert på første møtet i sentralt LMU, ref. Kjersti Møller
- iForkantprosjektet (frafallproblematikken)
- Grupperom og studentarbeidsplasser
Ole-Jacob fortalte om «Ålesundløsningen» på problematikken
- Tilretteleggingstjenesten
- Enhet for teknologistøttet læring, samarbeid
- Handlingsplanen for studenter med nedsatt funksjonsevne
- Læringsmiljøpris

004/2016

Arbeidsplattform for nytt LMU v/Gro
Lokalt LMI Gjøvik kommer til å opprettholde rommet i Fronter. Nye
medlemmer gis tilgang. Kjersti Møller refererte til egen utvalgsmappe i
E-phorte som lokale LMU skal ta i bruk etter hvert.

005/2016

Innmeldte saker:
A) Holdningskampanje v/Hilde Eriksson
Det har tiltatt med rot, søppel, matsøl, skriblerier på pulter osv. på
campus denne våren. Renhold kom med forslag til ulike tiltak, bl.a. å bruke
faddere mer i holdningsskapende arbeid. Ole-Jacob redgjorde for bookingsystemet for grupperom på campus Ålesund. Dette vil bli tema på neste
lokale LMU møte og i allmøtet for faddere den 17. august. En melding til
studieprogramansvarlige om å ta opp dette fredag 19.08 blir også gjort.
B) Samarbeid SKU/overgangsordning v/Gro
Kort om hva SKU har arbeidet med, hvordan dette skal i varetas videre,
Kvalitetsseminaret, Opplæring av tillitsvalgte, budsjett osv.
Lokalt LMU tar dette videre i neste møte.

006/2016

Byggesaken – nybygg v/Kai R. Jakobsen
Prosjektet er nå inne i detaljprosjekteringsfasen.

007/2016

Eventuelt
Møtefrekvens – tre møter i semesteret, ca 14 dager i forkant av sentrale
LMU møter i Trondheim.
LMU må lage nytt årshjul
Sekretærsamarbeid, arbeidsfordeling – rapportering – nettsider osv.
Hvordan skal studentene melde fra til LMU om ting de ønsker å rapportere,
melde inn osv?
Oppstartsmøte i nytt sentralt Læringsmiljøutvalg vil finne sted i Trondheim
fredag 10. juni kl. 12:00 – 15:00, og kan følges via Skype i M-317 for campus
Gjøvik

NTNU campus Gjøvik, 06.06.2016
Kari Solfrid Lauritzen

