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Referat fra møte i LMU (læringsmiljøutvalget) 
 
Tilstede:   Frode Sagedal (EIE), Kenneth Dvergedal (student), Robin Gard (student), Grethe Nilsen 

(SES), Hans Olav Krogsæter (IKT), Turid Midtbø (bibliotek), Kristin Dybvad (sekretær) 
Fravær:  Bjørn Harald Olstad (SFP) 
Dato og sted:  10.12.2019, Kringla kl.12.30-14.00 
 
 
15/2019 oppfølging fra forrige møte (23.10.19) 
 
Tilbakemeldinger på læringsmiljøundersøkelsens punkter om lokaler fra EiE 

• Bedre tilgang på strømuttak: Det finnes ikke midler til dette i nærmeste framtid. EiE ser på 
mulige løsninger med innkjøp av mobile kabler. 

• Varmeregulering: Problemer i den nye delen. Det går for mye varme ut. Statsbygg har ansvaret 
for å finne en løsning. 

• Dårlig luft i mange rom. Dette jobbes det også med i ny del. I lesesalen er det mye støy fra 
vifta. EIE ser på dette. 

• Treningssenterets åpningstider: Senteret er åpent på hverdager fra 07.00 – 21.30 for ansatte 
og studenter, og lørdag og søndag fra 09.00-17.30. En utvidelse av åpningstiden er et 
kostnadsspørsmål, og er ikke aktuelt nå. 

Kantineutvalgets siste møte 
Det ble informert om at SIO har god drift og går med overskudd. Som en gest før jul er prisene satt litt 
ned. Det er ikke aktuelt å gå ned på hektoprisen generelt. Det opplyses at NIH-kantina ligger lavt i pris. 
NIH ønsker bedre allergivennlig mat, spesielt varmmat. SiO skal vurdere mulighetene.  
Oppfølginger fra studieseksjonen 

• «Rent Senter» - avtale for treningssenteret: Ledelsen innkaller til møte med Antidoping Norge 
på nyåret. 

• Retningslinjer for skader: Det har kommet tilbakemeldinger med retningslinjer. SES ser på 
retningslinjene og lager et samlet forslag som sendes aktivitetslærerne. 

• Stille rom: I følge læringsmiljøundersøkelsen er det 3% som benytter rommet ofte og 15% som 
benytter det en gang i blant. Vi har fått tilbakemelding fra ansatt om at det er lytt fra 
naborommet (undervisningsrom). LMU tar saken til etterretning. 

• Si Fra – kampanje: Torsdag 16.1 kommer studentombud og SiO helse til NIH for å stå på stand 
sammen med studieseksjonen. Info om opplegget legges ut i Canvas og på andre infokanaler. 

• Info om tider i svømmehall: Det er laget en lenke hvor studenten lett kan få oversikt over 
ledige tider. Lenken ligger i Canvas. 

Skriveveiledning 

• Studentstyret opplever en viss interesse for å opprettholde tilbudet om skriveveiledning 
tilgjengelig i biblioteket. I tillitsvalgtmøtet kom det fram forslag om at forelesere informerer 
om tilbudet, og at det evt synliggjøres i timeplanen. Vi starter opp med ordningen fra midten 
av februar. Tidligere skriveveileder har også gitt noen tips til markedsføring.  



Side 2 

 
 

• SU opplyser at det kommer et forslag om å ansette flere studentassistenter. Dette er ikke 
primært rettet mot skrivetrening, men et bidrag til at studentene kan få bedre tilbakemelding 
på oppgaver etc. 

• Biblioteket har APA-veiledning for studentene. De praktiserer dropin timer. 
 
16/2019 Saker fra studentene  

• Ønske om skillevegger ble tatt opp på nok et tillitsvalgtmøte, dette er et stort problem blant 
studentene. EIE opplyser at midlertidige skillevegger er bestilt. Forhåpentligvis er de på plass 
før jul. 

• Døra på den nye damegarderoben kan ikke låses. Dette er ubehagelig for studentene. EIE 
opplyser at det er feil med døra, og at dette skal ordnes i løpet av kort tid.  

• Støy på masterlesesal fra turnsal. Utleie er på saken. Studenten opplyser at problemet er størst 
på fredager. IKT går inn og juster lydvolumet på anlegget. 

17/2019 Saker fra UPT 
• Mikrofoner i alle undervisningsrom. Det er bare Innsikt og Utsikt som har mulighet for bruk av 

mikrofoner. IKT opplyser at det ikke er planlagt i andre rom, men at det ses på andre løsninger 
som vil fungere for hørselshemmede. Dette kommer våren 2020.  

• Innkjøp av tilretteleggingsverktøy for dyslektikere, CD-ord. Drift og brukerstøtte må avklares. I 
etterkant av møtet er det avklart at vi får en prøvetilgang på CD-ord ut januar 2020. 
 

18/2019 Årsrapport 2018-19 
Kort orientering om årsrapport med vedlegg, årsrapport UPT. I årsrapporten er det lagt fram forslag til 
tiltak i overordnet virksomhetsplan (OVP). Dette gjelder krav til kompetanse i bruk av canvas for 
vitenskapelig ansatte. Årsrapporten presiserer at LMU støtter biblioteket i sin fornyelsesprosess, og at 
dette må prioriteres i budsjettet. 
 
19/2019 Eventuelt 
NIH har mottatt en henvendelse med spørsmål om vi kan tilrettelegge for undervisning på FAF hvor 
studenten (av spesielle årsaker) i stor grad ikke kan være på NIH. De faglige er positive, og IKT 
informerer om at det er tilrettelagt for skype i de nye klasserommene (plass til 40), og at 
grupperommene (plass til 20) utenfor treningssenteret har whiteboard med skjermdeling. 
 
 
 


