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1. Formål  

Styret ved NTNU har det overordnede ansvaret for å sikre studentene et godt og fullt 
forsvarlig læringsmiljø i tråd med universitets- og høgskolelovens § 4-3, punkt 1 og 2. 
Læringsmiljøutvalget (LMU) rapporterer direkte til styret, og skal gi råd til styret og ledelsen i 
saker som vedrører læringsmiljøet ved NTNU.  
 
Begrepet læringsmiljø definerer Læringsmiljøutvalgets arbeidsområde:  

 
Begrepet «Læringsmiljø» forstås som de fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale 
og pedagogiske kontekster der studentenes læring skjer, og som påvirker studenters 
læringsutbytte.  

 
Dette utdypes på følgende vis: 
 

 Fysisk læringsmiljø omhandler utforming og bruk av bygninger og fysiske omgivelser 
slik at det lager gode rammer for læring og læringsaktiviteter hos alle studenter.  
 

 Psykososialt læringsmiljø omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt 
læringsprosessene. Det berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte, 
og i mellom studentene.  

 

 Organisatorisk læringsmiljø omhandler systemer for tilbakemelding og medvirkning, 
slik at utvalget sikrer studentenes innflytelse og medvirkning i organisasjons- og 
endringsprosesser som har innvirkning på studentenes totale læringsmiljø. 

 

 Digitalt læringsmiljø omhandler bruk av teknologi som støtte for studentenes læring, 
herunder bruk og utforming av digitale læringsressurser og læringsplattformer. 

 

 Pedagogisk læringsmiljø omhandler rammene for den pedagogiske aktiviteten som 
påvirker studentenes læring. Dette berører utforming av mål, innhold, aktiviteter og 
vurderinger, men avgrenses mot kvalitetsvurdering av den enkelte læringsaktivitet. 

 
Ut fra denne forståelsen av begrepet skal Læringsmiljøutvalget ved NTNU ha et helhetlig og 
overordnet bilde på NTNUs arbeid med læringsmiljø. På bakgrunn av dette avgir LMU 
rapport til Styret og gir innspill i Kvalitetsmeldingsprosessen. 
 



2. Roller og funksjoner 

 
Læringsmiljøutvalget ved NTNU skal ivareta roller, funksjoner og oppgaver presisert i 
Universitets- og høgskolelovens § 4-3, punkt 3. For LMU ved NTNU betyr dette: 

1. Læringsmiljøutvalget skal være forankret i NTNUs system for kvalitetssikring av 
utdanning. Kvalitetssikringssystemet skal beskrive roller, ansvar og oppgaver i 
organisasjonen når det gjelder læringsmiljø, slik at enhetene kan rapportere på 
læringsmiljøet som en del av kvalitetsmeldingen. Rapportene skal behandles i LMU, 
slik at utvalget kan påvirke sentrale organisasjons- og endringsprosesser, og videre 
prioriteringer av det som berører studentenes læringsmiljø. 
 

2. Læringsmiljøutvalget skal sikres god informasjon om læringsmiljøet. Dette skjer for 
eksempel gjennom 

a. Innsikt via kvalitetssikringssystemet og tilbakemeldinger fra enhetene 
b. Data fra læringsmiljøundersøkelsen og andre studentundersøkelser 
c. Dialogmøter med fakulteter 
d. Innspill fra studentorganer 
e. Rapporter fra tilbakemeldings- og avvikssystemet når det gjelder læringsmiljø 

og HMS-avvik som gjelder studentenes læringsmiljø. 
f. Egne saker tatt opp i møter i utvalget, underutvalgene eller arbeidsutvalget 

 
3. Læringsmiljøutvalget rapporterer til styret i en egen årlig rapport. Dette er en 

overordnet rapport om NTNUs helhetlige arbeid med læringsmiljø, og bygger blant 
annet på innsikt utvalget har fått gjennom arbeidet beskrevet i punkt 2. 
 

4. Læringsmiljøutvalget skal gi uttalelser vedrørende klager på læringsmiljøet. Dette 
skal skje gjennom innsyn i studentenes avviks- og tilbakemeldingssystem, eller via 
tilbakemeldingen fra fakultetene. LMU skal kunne se på klager på overordnet nivå, og 
avvik som ikke lukkes eller gjentakende klagesaker.  
 

5. Læringsmiljøutvalget skal være en pådriver og premissleverandør som aktivt deltar i 
planleggingen av NTNUs arbeid med utvikling av et inkluderende, mangfoldig og 
universelt utformet læringsmiljø.  
 

6. LMU skal nøye følge utviklingen i spørsmål som har med studentenes helse, sikkerhet 
og velferd å gjøre. Dette skal gjøres i forståelse med Studentsamskipnaden. LMU skal 
holde seg orientert om pålegg og enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer 
vedrørende studentenes læringsmiljø. 

 

3. Sammensetting 

LMU ved NTNU består av 10 faste medlemmer, hvorav fem representanter fra studentene 
og fem fra ansatte. LMU velger selv sin leder hvert år, vekselvis blant ansattes og 
studentenes representanter.  
 



Alle de faste representantene skal ha personlig vararepresentant. Alle studiesteder skal være 
representert i LMU, og det gjelder både studentene og ansatte. Ledere/nestledere fra lokale 
underutvalgene sikrer lokal forankring. 
Studentene 
Studentrepresentanter velges av sentralt og lokalt studentdemokrati med personlige vara, 
og slik at alle studiesteder er representert. Alle studentene oppnevnes fra samme tidspunkt 
uavhengig av campustilhørighet, og for et år av gangen. Studentenes representanter 
fordeles på følgende vis: 
 

• Tre studentrepresentanter fra NTNU Trondheim (to fra sentralt studentdemokrati, en 
åpen plass) 

• En studentrepresentant fra NTNU Gjøvik (velges av lokalt studentdemokrati) 
• En studentrepresentant fra NTNU Ålesund (velges av lokalt studentdemokrati) 

Ansatte  
Ansattes representanter oppnevnes av rektor med personlige vara slik at alle studiesteder er 
representert.  Ansattes representanter oppnevnes for to år.  

Ansatte i Læringsmiljøutvalget fordeles på følgende vis: 
• Tre ansattrepresentanter fra ledelsen ved NTNU Trondheim  
• En ansattrepresentant fra ledelsen ved NTNU Gjøvik  
• En ansattrepresentant fra ledelsen ved NTNU Ålesund  

Observatører 
LMU inviterer observatører med møte- og forslagsrett, og velger observatører som bidrar til 
at LMU ivaretar nødvendige funksjoner ut fra formål, roller og oppgaver. 
 
Eiendomsforvaltningen, Studentsamskipnaden, AMU, bibliotektjeneste og 
tilretteleggingstjenesten må være representert. Det bør innkalles en observatør som 
arbeider i fellesadministrasjonen med NTNUs kvalitetssikringssystem. Utover dette kan 
observatører kalles inn fast eller etter behov. 
 
Lokale underutvalg 
Det sentrale læringsmiljøutvalget skal ha to underutvalg, ett ved NTNU Gjøvik og ett ved 
NTNU Ålesund. Underutvalgene skal ivareta studenter ved regionale campus, og arrangere 
møter senest to uker før LMU har sitt møte. En statusoppdatering fra underutvalgene skal 
være fast post på programmet ved LMU-møtene. 
 
Underutvalgene ved NTNU Gjøvik og NTNU Ålesund skal ha følgende oppgaver:  

 Sikre kontakt mellom studenter og lokal ledelse for å følge opp læringsmiljørelaterte 
oppgaver og bidra til at lokale tiltak blir iverksatt. 

 Dokumentere utvalgets arbeid og rapportere til LMU og lokale ledelsesnivåer i tråd 
med kvalitetssystemet.  

Sammensetning 
De lokale underutvalgene skal bestå av 3 studentrepresentanter og 3 representanter fra 
ansatte med personlig vararepresentanter. Studentenes representanter oppnevnes av 
studentdemokratiet, hvorav minst en student skal være medlem av øverste studentorgan for 



å sikre god kommunikasjon.  Rektor delegerer ansvaret med å utnevne representanter for 
ansatte i underutvalgene til viserektorene ved NTNU Gjøvik og NTNU Ålesund. Utvalgenes 
leder eller nestleder skal sitte i det sentrale LMU for å sikre den lokale forankringen. 
 

4. Sekretariatsfunksjon 

Rektor skal sørge for at sekretariatsoppgavene for LMU og underutvalgene ivaretas på en 
effektiv og hensiktsmessig måte. Det skal etableres et arbeidsutvalg (AU) i tilknytning til LMU 
bestående av leder av LMU, sekretær, en ansatt- og en studentrepresentant som forbereder 
sakene før møtene og i oppfølgingen i etterkant av møtene.  
 
Funksjonen organiseres inn i stab til prorektor for utdanning. LMU-sekretær har særlig 
ansvar for koordinering og kontakt mellom LMU og de lokale underutvalg. De lokale 
underutvalgene må også tilstås sekretariatsfunksjon ved de lokale studiesteder. 
 

5. Arbeidsmåte 

LMU skal ha 6 årlige møter, og alle møter skal legges innenfor studentenes studieår. Alle 
fakulteter skal besøkes i løpet av en toårig syklus gjennom et dialogmøte, dette gjelder også 
for lokale underutvalg.  
 
LMU konstituerer seg selv med leder og nestleder, som velges for et år av gangen, vekselvis 
blant de ansattes og studentenes representanter. Leder kaller inn til møtene og innkalling 
med saksliste skal være skriftlig. Referat fra møtene skal være tilgjengelig på nett. LMU er 
beslutningsdyktig når minst 7 medlemmer er på møtet. Ved stemmelikhet får lederen 
dobbel stemme, og det er ikke tillatt å stemme blankt. Der medlemmer i utvalget anses som 
inhabile og ved konfidensialitet, gjelder vanlige regler. 
 

6. Endring av mandat 

Endringer i LMUs mandat vedtas av NTNUs styre. 
 

 


