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Møtereferat
Til stede:

Berit Kjeldstad, Lindis Burheim, Gro K. Dæhlin, Tove Havnegjerde, Magnus Skarpnes, Jone
Trovåg, Nirjua Sivakumar, Ole Jakob Oosterhof, Alida Midtbø, Espen Holm, Reidar Angell
Hansen, Jorun Alstad, Kjersti Møller

Forfall:

Inge Fottland, Anne-Elisabeth Holthe

Kopi til:

Gjelder:

Møte i Læringsmiljøutvalget (LMU)

Møtetid:

23.09.16 09:00-12:00

Møtested: HHiT, M43

Signatur:

Saksnummer Sak
08/16
Velkommen til møtet v/leder Berit Kjeldstad
Orienteringer v/sekretær Kjersti Møller
Ny vara for Christian Brødreskift – Terese Brekke, driftsleder
Faste observatører med møte- og forslagsrett
Studentsamskipnaden (SiT) – Espen Munkvik
Tilretteleggingstjenesten – Reidar Angell Hansen
Arbeidsmiljøutvalget/HMS – Anne-Beth Holte
Universitetsbiblioteket – Jorunn Alstad
Andre observatører kan kalles inn etter behov.
LMU-forum 2016 arrangeres i samarbeid mellom UiT og Universell. Tema: Har LMU
utspilt sin rolle? Har LMU fremdeles en rolle som studentenes viktigste
medvirkningsarena? Tove Havnegjerde og Kjersti Møller deltar.
09/16

LMU-kartlegging 2015 v/Marit Svendsen fra Universell
Utgikk pga sykdom. Utsettes til neste møte.

10/16

NTNUs campusutvikling. Kvalitetsprinsipper. Overordna lokalisering. Veien videre.
v/Hanna Maria Jones
Se vedlagt presentasjon.

Postadresse
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880

Besøksadresse
Høgskoleringen 1

postmottak@adm.ntnu.no
www.ntnu.no
Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Telefon
+47 73 59 80 11

Saksbehandler
Seniorrådgiver Kjersti
Møller
kjersti.moller@ntnu.n
o
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Fra diskusjonen:
-

-

-

LMU setter pris på å bli involvert i arbeidet med det helhetlige rammeverket for
utvikling av campus i perioden 2016-2017, spesielt i det videre
konkretiseringsarbeidet. Pilotprosjektene kan presenteres for LMU som kan bidra på
kunnskapssiden. LMU hadde blant annet en aktiv rolle i utformingen av U1.
Erfaringer fra tidligere byggeprosjekt viser at LMU ofte kommer for sent inn i
byggeprosjekter med sitt læringsmiljøperspektiv.
Byggeprosjekter er ofte gjenstand for rigid AMU-behandling. Bør LMU involveres på
samme systematiske måte?
Læringsmiljø bør løftes som en egen dimensjon med ulike indikatorer. Hvilken faktor
veier tyngst for å skape et godt læringsmiljø? Hvilke andre faktorer enn «den gode
foreleseren» gir god læring og et godt læringsmiljø? Hva gir for eksempel god læring
i koblingen areal-teknologi? Er det mulig for NTNU å identifisere enkeltmiljø som
kan utforme metaanalyser på dette? For eksempel i Ålesund eller Gjøvik? NTNU
mangler kollektiv kompetanse i dag, og det vil ta tid å sette sammen en kollektiv
analyse over hva som gir et godt læringsmiljø (digitalt, pedagogisk, psykososialt,
fysisk, organisatorisk). Dette krever at man kobler ulike miljø for å se læringsmiljø i
sin helhet (også internasjonalt). LMU kan være arena for diskusjon og drøftinger i
dette arbeidet.
Trivsel og tilhørighet scorer ofte høyt i studenters beskrivelser av gode læringsmiljø
Et godt læringsmiljø kan også være effektivt, for eksempel i form av en effektiv
utnyttelse av skranketjenester og øvrige hjelpefunksjoner

Innspill fra LMU tas med i den videre prosessen med campusutvikling
11/16

«Studentens erfaringer med skikkethetsordningen – fra et læringsmiljøperspektiv»
v/læringsmiljøansvarlig Magnus K. Skarpnes
Se vedlagt presentasjon.
LMU tar presentasjon om skikkethetsvurdering fra et student – og
læringsmiljøperspektiv til orientering. LMU tar med innspill til mulige tiltak for å
forbedre informasjonen til studentene til videre bearbeiding i Arbeidsutvalget. Dette for
å kunne gi råd til NTNU i det videre arbeidet. LMU registrerer at Studenttinget har søkt
om unntak fra kunngjøringsstoppen for stillingen som studentombud.

12/16

Avviksmeldinger 1. og 2. tertial – statusrapport v/Kjersti Møller
Se vedlagt presentasjon.
LMU registrerer at det fremdeles er få avvik som meldes inn i systemet. Dette kan skyldes
at sakene er løst på lavest mulig nivå i organisasjonen. Studentrepresentantene hevder
imidlertid at det skyldes underrapportering og at studentene er lite kjent med systemet.
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

LMU mener det er nødvendig med tiltak som sikrer god meldingskultur og bedre
informasjon om avvikssystemet og ber studiesjef følge opp.
13/16

Kvalitetsmeldingsprosessen 2015-2016 v/Kjersti Møller
Læringsmiljøutvalget skal i henhold til sitt mandat rapportere direkte til styret i form av
en årlig rapport om institusjonenes arbeid med læringsmiljø, med råd til rektor om tiltak
og oppfølging. LMU-rapporten skal i sin helhet legges ved NTNUs kvalitetsmelding.
Fakultetene har frist 13. januar og LMU 30. januar
LMU har kun hatt to møter i år, og for å kunne gi avgi en rapport til styret med tilhørende
råd til Rektor er det nødvendig med et ytterligere faktagrunnlag for å kunne uttale seg
om læringsmiljøet ved NTNU i sine fem dimensjoner. Kontakt drift og eiendom, SiT og
tilretteleggingstjenesten for ytterligere informasjon.

14/16

Tilbakemeldinger fra arbeidet i lokale underutvalg i Gjøvik og Ålesund
Se vedlagte referat.

15/16

Eventuelt
Ingen saker

NTNUs campusutvikling
Kvalitetsprinsipper. Overordna lokalisering. Veien videre.

Læringsmiljøutvalget, 23. september 2016

Kunnskap for en bedre verden

Kunnskap for en bedre verden
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Kunnskap for en bedre verden

Kunnskap for en
bedre verden
•

Campus NTNU er de fysiske rammene
for internasjonal fremragende
undervisning, forskning, innovasjon og
formidling

•

Campus NTNU tiltrekker seg de
dyktigste studentene medarbeiderne og
partnerne

Kunnskap for en bedre verden
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Kvalitetsprinsipper

Kunnskap for en bedre verden
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Overordna lokalisering
• 8. september 2015: Regjeringen går
inn for at NTNU skal samle sin
framtidige hovedcampus i Trondheim
rundt Gløshaugen og dermed at
campus Dragvoll skal avvikles.
• Våren 2016: En arbeidsgruppe har
vurdert tre hovedalternativer for
utbygging
Arbeidsgruppens anbefaling:
• Konsentrasjon av utbygging mot
vest; Gløshaugen-Elgeseter-Øya
• Øvrige arealer rundt Gløshaugen
som NTNU disponerer per i dag bør
inntil videre beholdes

Kunnskap for en bedre verden
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Anbefalt utbygging
I området Elgeseter – Øya – Gløshaugen
Best egnet til å bidra til at NTNU oppfyller
sine mål:
• Best nærhet mellom alle deler av
campus
• Økt konsentrasjon av NTNUs aktiviteter
• Fleksibelt med hensyn til ulike
løsninger for faglig lokalisering
• Felles handlingsrom med byen
• Åpner opp Gløshaugenplatået
• Mulig å eksperimentere på bydelsnivå

Kunnskap for en bedre verden
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Vurderinger
• Muligheter for måloppnåelse
– Indikatorer utledet fra
kvalitetsprinsipper og
suksesskriterier

• Kapasitetberegninger

• Gjennomførbarhet
– risiko og hensyn

• Potensiale for vekst og endring
– Planleggingshorisont 2060

Kunnskap for en bedre verden

Høring
Åpen høring på ntnu.no/campusutvikling:

Kunnskap for en bedre verden
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Tidsplan og milepæler

Kunnskap for en bedre verden

Aktiviteter 2016-2017
• Helhetlig fysisk plan
• Kartlegge arbeidsmønster og arealbruk,
utvikle arealkonsepter/-modeller
• Faglig lokalisering i samla campus
• Involvering og kommunikasjon for å
– Skape og øke kjennskap
– Innhente kunnskap
– Realisere potensial og muligheter

•
•
•
•
•

Teknologibygget
Lærerkvartalet
Elgesetergate 10
Gjøvik
Ålesund

Kunnskap for en bedre verden
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Campusutvikling i undervisning
• Eksperter i team:
– Prosjektlandsbyen – utvikling av Brekstad og campusutvikling (SVT)
– Sikring av bærekraft i prosjekter (IVT)
– Dialog med flere om samarbeid (AB, HF, SVT)

• Case i emne om prosjekter og personalledelse (IØT)
• Gjenstand for doktorgrad i usikkerhetsstyring
• Forelesninger
– Design 5 (produktdesign)
– Master i integrert energidesign

Kunnskap for en bedre verden
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Relevant for LMU det kommende året?
• Pilotprosjekter på læringsarealer evalueres gjennom Campusprosjektet
– Koopen, U1, Teknologibygget i første omgang…

• Kartlegging av arealbruk
–
–
–
–

Kvalitative og kvantitative undersøkelser av ulike arealkategorier og dagens bruk
Spørreundersøkelse for studenter om universitetsmiljøet
Referanser
Trender/utviklingstendenser

• Utvikling av arealkonsepter/-modeller for læringsarealer
– Basert på kartlegging
– Inngår i masterplan for campus

• Faglig lokalisering
– Hva er viktig sett fra et læringsmiljøperspektiv?

Kunnskap for en bedre verden

13

Studenttinget
Norges Teknisk-Naturvitenskaplige
Universitet

Skikkethetsvurdering
Et studentperspektiv

STi-sak 33/13 Resolusjon – manglende fokus på
skikkethet ved NTNU
Studenttinget NTNU mener det er bekymringsfullt at
skikkethetsarbeidet ved NTNU ikke er systematisk nok. Vi
krever at den sentrale skikkethetsnemnda blir et
oppegående organ og at det finnes lett tilgjengelig
informasjon gjennom en internettside om nemndens leder
og medlemmer samt informasjon om hva skikkethet er,
prosedyrer for melding av skikkethetsaker og tilgang til
Forskrift for skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Det er
viktig at skikkethetsvurderingen foregår løpende – også
utenfor praksis.

Kilde: http://www.studenttinget.no/stiwiki/index.php/Samlevedtak_2013_h%C3%B8st

Veiledning ut av studiet
- Om en student er uskikket så burde det
foreligge en avgjørelse om dette fra
skikkethetsnemnda
- Veiledning ut av studie åpner for muligheten
for at studenten kan fortsette studien ved en
annen institusjon

Skikkethet og læringsmiljø
- Studenters psykiske læringsmiljø kan påvirkes
av at de studerer sammen med, og får samme
fullførte utdaning som, noen som ikke er
skikket til profesjonen de utdannes til
- Studenter som er skikket kan oppleve en dårlig
begrunnet særskilt skikkethetsvurdering som et
unødvendig press

Når en student ikke er skikket
- Forskrift for skikkethetsvurdering i høyere
utdanning gir klagenemda mulighet til å
utestenge en student som er erklært ikke
skikket itil utdanningen til å ikke utstede
vitnemål, eller utestenging i inntil 5 år
- Ved kortere utestenging kan det sette vilkår for
at studenten skal kunne gjennopta
utdanningen

Mulig tiltak som kan foreslås
- God informasjon må gis studentene, og dette
burde forekomme oftere en kravet i forskriften,
om ved studiestart
- studenter, da ofte studenttilitstvalgte, burde bli
innvolvert i avgjørelser om hvordan studenten
informeres, da de oftere har oversikt over
hvilke metoder som fungerer for å få
informasjonen ut

Studentombud
- Et tiltak som kan bedre studentenes situasjon
er et studentombud
- Da kan de som er usikker på om deres
medstudenter er skikket ta kontakt
- De som føler de er urettmessig utsatt for en
særskilt skikkethetsvurdering kan også ta
kontakt, og få avklaring

Avvikssystem for studenter 2016 1. tertial

Avvikssystemet for studenter, 1. tertial 2016

Tabell 1. Oversikt innmeldte avvik 1. tertial 2016
1. tertial 2016
Klassifisering
Utdanningskvalitet
Fysisk læringsmiljø
Psykososialt læringsmiljø
Forbedringsforslag
Totalt

Totalt NTNU
9
7
0
1
17

IME
1
0
0
1
2

IVT
1
0
0
0
1

HF
2
2
0
0
4

SVT
0
4
0
0
4

DMF
3
0
0
0
3

NT
2
1
0
0
3

AB
0
0
0
0
0

Avvik 1. tertial 2016

Totalt
AB
NT
DMF
SVT
HF
IVT
IME
0

2

Utdanningskvalitet

Fysisk læringsmiljø

Psykososialt læringsmiljø
4
6
8

Forbedringsforslag
10
12
14

16

18

Figur 1. Oversikt innmeldte avvik 1. tertial 2016
Side 1 av 3

Avvikssystem for studenter 2016 1. tertial

Tabell 2. Antall avviste saker ut fra innmeldte saker 2016
Klassifisering

Utdanningskvalitet
Fysisk Læringsmiljø
Psykososialt LM
Forbedringsforslag
Totalt antall saker

1. tertial 2016

Meldt
9
7
0
1
17

Avvist
4
7
0
0
11

64.7 % av innmelde saker avvist

Tabell 3. Detaljert oversikt innmeldte avvik 1. tertial 2016
Fakultet
til
melder

Saks ID

IME

12734

Utdanningskvalitet

Manglende referansegruppe i emne

Meldt direkte til fakultet. Tidligere besvart av faglærer.

Lukket

8395

Forbedringsforslag

Beregning av karaktersnitt på
studentweb

SME overført sak til SASS. Melder får forklart forskjell på
karakterststistikk på studentweb og på karakterutskrift.

Lukket

Utdanningskvalitet

Overskridelse av sensurfrist

Meldt direkte til SVT fakultet, som eier emnet. Overført
til instituttleder. En gjennomgang av instituttets rutiner
slik at alle studenter får den informasjonen de trenger i
forbindelse med klagesaker

Lukket

9567

Utdanningskvalitet

Forsinket sensur, forsinket utlevering av
hjemmeksamen og manglende repsons
fra studieveileder

Avvist av SME og henvist til ordinære kanaler for
kvalitetssikring, hvor saken skal meldes først.

Avvist

8447

Utdanningskvalitet

Flytting av eksamen uten konsultasjon
med studenter

Meldt direkte til fakultet. Sakenn behandler i andre
kanaler.

Avvist

Klassifisering

Tema

IVT
10607
HF

Saksgang

Status
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SVT

11689

Fysisk læringsmiljø

Dårlig ventilasjon på mikrofilmrom

Avvist av SME og henvist til e-vaktmester

Avvist

9553

Fysisk læringsmiljø

Røyking ved inngang

Avvist av SME og henvist til e-vaktmester

Avvist

9564

Fysisk læringsmiljø

Dårlig luft på lesesal i Kjelhuset

Avvist av SME og henvist til e-vaktmester

Avvist

12723

Fysisk læringsmiljø

Manglende papir i datasal

Meldt direkte til fakultet. Henvist til orakeltjenesten.

Avvist

12724

Fysisk læringsmiljø

Manglende papir i datasal

Meldt direkte til fakultet. Henvist til orakeltjenesten.

Avvist

12727

Fysisk læringsmiljø

Manglende papir i datasal

Meldt direkte til fakultet. Henvist til orakeltjenesten.

Avvist

Foreleser ikke møtt til undervisning

Meldt direkte til fakultet. Forelesning ble gjennomført
på tilnærmet oppsatt tid. Instituttleder og faglærer
orientert om melding.

Avvist

Avvist

DMF
8460

Utdanningskvalitet

11634

Utdanningskvalitet

Foreleser ikke møtt til undervisning

Meldt direkte til fakultet. Forelesning ble gjennomført
på tilnærmet oppsatt tid. Instituttleder og faglærer
orientert om melding.

12729

Utdanningskvalitet

Ikke holdt møter i programråd

Meldt direkte til fakultet.

Til
behandling

Utdanningskvalitet

Manglende studieprogramråd.

Meldt direkte til fakultet. Overført til seksjonsjef
studieseksjonen, Saken om nytt studieprogramråd er i
prosess.

Lukket

8491

Utdanningskvalitet

Sen begrunnelse på eksamensresultat

Meldt direkte til fakultet. Studenten har fått svar på
begrunnelse innen rimelig tid. Sendes til institutt for
etterretning.

Til
behandling

8473

Fysisk læringsmiljø

Dårlig luft i Kjelhuset

Avvist av SME og henvist til e-vaktmester

Avvist

NT
9563
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NTNUs avvikssystem for studenter 2. tertial 2016
Tabell 1. Oversikt over innmeldte avvik 2. tertial 2016 og melders tilhørighet.
Klassifisering/Fak
Utdanningskvalitet
Læringsmiljø

Totalt NTNU
4
6

IVT
0
1

DMF
2
0

Gjøvik
1
0

Ålesund
0
3

FLT
1
0

HH
0
2

AB
0
0

SVT
0
0

HF
0
0

IME
0
0

HSV
0
0

FT
0
0

NT
0
0

Forbedringsforslag
Totalt

0
10

0
1

0
2

0
1

0
3

0
1

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Tabell 2. Detaljert oversikt innmeldte avvik 2. tertial 2016
Fakultet
til
melder

Saks ID

IVT

18014

Læringsmiljø

Bråk siden av lesesal

Avvist av SME og henvist til e-vaktmester

Avvist

DMF

18006

Utdanningskvalitet

Ikke møtt foreleser

Overført til fakultetet

Nytt

18007

Utdanningskvalitet

Foreleser møtte for sent

Overført til fakultetet

Nytt

16892

Utdanningskvalitet

Manglende kvalitetskontroll på
vurderinger

Tiltak overført til studieprogramsansvarlig

Til behandling

18010

Læringsmiljø

Lite tilgjengelig IT-orakel

18012

Læringsmiljø

Dårlig luft i rom

18022

Læringsmiljø

Høyt lydnivå på lesesal

Gjøvik
Ålesund

Klassifisering

Tema

Saksgang

Meldt direkte til NTNU i Ålesund. Saken er tatt opp
med Seksjonssjef Orakeltjenesten og på IT ledermøte
Meldt direkte til NTNU i Ålesund. Tiltak overført til
Timeplanlegging. Prøver å løse romsituasjon med
tilgjengelige arealer.
Meldt direkte til NTNU i Ålesund. Dialog med
studentene og plakater blir hengt opp.

Status

Lukket
Lukket
Lukket

Side 1 av 2

FLT

HH

14820

Utdanningskvalitet

Eksamenstekst på ulike målformer

Overført til fakuktetet, hvor det følges opp. Avsluttet
her, da det var meldt før fakultetet var inne i
avvikssystemet.

13804

Læringsmiljø

Ødelagt vannfontene

Avvist av SME og henvist til e-vaktmester

Avvist

13805

Læringsmiljø

Alarm som går av

Avvist av SME og henvist til e-vaktmester

Avvist

Avsluttet i
avvikssystemet

Bemekninger: Grunnet feil i systemet, ble ikke varsel sendt ut til saksbehandlere ved innkomne avvik i sommer. Dermed ble 7 av sakene tatt sent til
behandling.
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LMU

Møtt:
Tove Havnegjerde
Jone N. Knoph
Alida Midtbøe
Bente Alm
Mark Pasquine

PROTOKOLL LOKALT UNDERUTVAL I ÅLESUND - LÆRINGSMILJØUTVALGET
(LMU)
Dato: Tysdag 23.08.2016
Kl.: 1215
Stad: KP2
SAK 01/16

GODKJENNING AV REFERAT OG SAKSLISTE

Vedlegg 1: Referat frå møte med medlemmar av tidlegare LMU ved Høgskolen i Ålesund 01.03.2016
VEDTAK: Referat og saksliste var godkjent
SAK 02/16

NYHEITSBREV FRÅ UNIVERSELL
Universell sendte ut nyheitsbrev om EU-prosjektet om universell utforming av læring.
Prosjektet nærmar seg mål og dei siste sentrale funna vart presentert på
avslutningskonferansen i Gent i juni. Ein kan lese om oppsummeringa av dagen i
nyheitsbrevet 03/16: http://www.universell.no/gent2016/
Det vil bli arrangert ein ny Universell-konferanse hausten 2017, der “Universell utforming av
læring” vil bli eitt sentralt tema.

SAK 03/16

ORIENTERINGSSAK: RØYKEOMRÅDER VED NTNU I ÅLESUND
Fellesdrift og Statsbygg har blitt kontakta av fleire om røyking som er til sjenanse for
brukarane. Røykereglane er ikkje eintydige å forstå og enkelte følgjer ikkje desse. Det har kome
forslag til ny løysing:
1) Det vert etablert ein godt merka røykestad på hjørnet/krysset av svalgangen mellom labbygget og fagskulebygga, som ein samla stad for desse to bygga.
2) Det vert etabler eit merka område under tak på austsida av kantina for røykarar frå K-bygg
og Hovudbygg.
Drift merkar dei to plassane og det vert då dei einaste plassane på campus der det vil vere
askebeger/sneipboksar. Drift gir beskjed til både studentar og tilsette om at dette tiltaket er gjort

Postadresse
NTNU i Ålesund
Postboks 1517
6025 Ålesund

Org.nr. 974 767 880

Besøksadresse
Larsgårdsvegen 2

Telefon: 73 59 50 00
Telefaks
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av omsyn til andre brukarar. Brot på bruk av desse områda styrkar argumenta for neste steg,
som er røykfri campus.
VEDTAK: Underutvalet for LMU i Ålesund er positiv til forslaget, men ønskjer at snus vert inkludert ved at
det blir satt opp boksar til å kaste brukt snus i. Underutvalet kommenterte at dette er eit problem, også inne i
bygget (fellesareal, toalett m.m.). Askebeger må flyttast til lovlege røykesoner. Underutvalet for LMU i
Ålesund foreslår at avvikssystemet på Innsida vert brukt til rapportering av røyking utanfor dei merka
røykesonene, slik at ein formaliserer observasjonane.
SAK 04/16

STUDENTREPRESENTATAR I UNDERUTVAL
Per i dag er det ikkje vara til studentrepresentantane i Ålesund sitt underutval til LMU. Jone
Knoph er foreslått som fast vara til Alida Midtbøe i LMU til nytt AU-møte for Studenttinget.

Sak 05/16

EVENTUELT
Romsituasjon
Avdeling for biologiske fag manglar undervisingsrom med tilstrekkeleg kapasitet til
studentane som har takka ja til studieplass og møtt, medan andre studieprogram har rom med
større kapasitet enn det som er behov for. Underutvalet til LMU anbefalar at timeplanleggar
får myndigheit til å endre romreservasjonar i situasjonar der romkapasiteten viser seg å vere
større enn behovet, og andre studieprogram/emne har behov for rom med større kapasitet.
Slike endringar må kunne gjerast utan at saka først går om aktuell fagavdeling, men at dei
vert orientert om romendringa når denne er gjort. Opptakskontoret må sende informasjon om
talet på ja-svar til timeplanleggar, slik at dette kan bli brukt som eit verktøy i planlegginga.
Lunsjpause mellom førelesingstimane
Det er 15 minutt pause mellom førelesingstimane, inkludert 4. og 5. førelesingstime som
høvesvis sluttar 1200 og startar 1215. Det vart foreslått å sjå på moglegheitene for å redusere
desse timane frå 45 til 40 minutt, slik at pausa mellom timane vert utvida frå 15 til 25 minutt.
Profilering av underutvalet til LMU
Studentrepresentantane foreslår at det vert laga flygeblad/små informasjonsfolderar om LMU
og kva LMU kan ta opp. Avvikssystemet og informasjon om dette må også bli gitt vidare til
studentane, då dette er ukjent for svært mange. Avvikssystemet er ikkje anonymt, men meldar
kan vere anonym på seinare steg. Dette kan hindre nokon studentar i å melde inn avviket.
Neste møte
Seinast to veker før møte i LMU. Neste LMU-møte er 23. september, men det er ikkje gitt
vidare informasjon om møteplanen for hausten 2016.

Marielle Ryste Hauge
Sekretær for LMU underutval, NTNU Ålesund

Møteprotokoll

Læringsmiljøutvalget HiG

Dato: 06.092016
kl. 12:00 – 13:30
Sted: HIG‐A132
___________________________________________________________________________
Faste medlemmer som møtte:
Gro Iren Kvanli Dæhlin

Funksjon:
Representerer:
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

