Referat fra møte i LMU (læringsmiljøutvalget)
Tilstede:

Fravær:
Dato og sted:

Bjørn Harald Olstad (SFP), Frode Sagedal (EIE), Kenneth Dvergedal (student) , Robin
Gard (student), Grethe Nilsen (SES), Hans Olav Krogsæter (IKT), Tine Richardsen (STA),
Kristin Dybvad (sekretær)
23.10.2019, Katnosa kl.12.15-13.45

07/2019 Valg av leder studieåret 2019-20
Leder velges annethvert år av studenter og ansatte. Det er i år de ansattes tur til å ha ledervervet.

Frode Sagedal ble valgt til leder.
08/2019 Læringsmiljøundersøkelsen 2019
Undersøkelsen ble gjennomført 1.-17.april. Den ble sendt til alle heltidsstudenter. 36% (306) studenter
svarte. En oppsummering skal gå som orienteringssak til styret.
LMU hadde en gjennomgang av undersøkelsen 27.mai 2019. Oppsummeringen ble sendt til involverte
seksjoner, avdelinger og studentstyret med frist for oppfølging innen 15.oktober.
To av seksjonene (SKP og SKS) samt biblioteket, studieseksjonen, læringssenteret og studentstyret har
gitt tilbakemelding. Tilbakemeldingene er vedlagt.
Videre oppfølging:
• Vi purrer EIE, SCP, SFP og SIM om tilbakemelding på undersøkelsen.
• Tjenester:
o Åpningstider. EiE avklarer.
▪ Det viktigste for studentene er åpent treningssenter fra kl.07.00. Dette må
avklares grunnet konflikt med renhold.
▪ Det er også ønskelig med lengre helgeåpent. Dette er et pengespørsmål, da det
må være vakt tilstede.
o Oversikt over ledig tid i svømmehallen. Alt ligger tilgjengelig. SES må se på rettledning
for hvordan finne fram.
o Kantina. Det er mange positive tilbakemeldinger fra studentene om mat og priser i
kantina, men de synes fortsatt hektoprisen er høy. Kantineutvalget har møte
7.novmber. LMU ønsker at hektoprisen diskuteres.
• Lokaler: Badstua er i gang. EiE kommer med en tilbakemelding på de resterende punktene om
lokaler.
• Nettbaserte tjenester. Canvas er fulgt opp gjennom SU-vedtak og læringssenteret (NIHLS). LMU
mener dette er et av de viktigste verktøyene som må fungere i studentenes studiehverdag.
Studiestartundersøkelsen viser at vi fortsatt har en vei å gå. LMU ber SU om videre oppfølging
overfor alle program- og emneansvarlige.
• Diskriminering, mobbing, uønsket seksuell oppmerksomhet. SES følger opp sine tiltak med
informasjon og kampanje etter jul (SiFra, SIO). Studentstyret har bedt studentombudet til møte
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med de tillitsvalgte. LMU mener studentsamtaler er viktig, og purrer de seksjonene som ikke
har gitt tilbakemeldinger.
Alkohol og rus: Studentstyret følger opp med sine tiltak gjennom tillitsvalgte, foreninger og
planlegging av fadderuka 2020.
Doping: Se forslag fra Treningssenterutvalget. LMU støtter utvalget om å innføre
dopingreglement. Det finnes egne skilt med "rent senter" som brukes i treningssentre. LMU
ønsker at dette skiltet settes opp i NIHs treningssenter.
LMU ser positivt på et initiativ fra studentene om å invitere antidoping Norge til et
frokostseminar, stand eller foredrag.
Kroppspress og spiseproblemer: Kan kroppspress komme inn som et tema i et emne? Dette
skal opp i SUs neste møte. Det er søkt om midler til en undersøkelse om kroppspress blant
studentene på NIH. Dette for å bedre kartlegge, slik at målrettede tiltak kan settes inn. LMU
ser positivt på dette, og SES undersøker om spiseproblematikk også kan involveres i
undersøkelsen.
Treningssenterutvalget har satt ut plakater med info om klesbruk i treningssenteret.
SES gir generell informasjon om vårt helsetilbud til alle studenter.
Ensomhetsfølelse: Studentene følger opp sine tiltak gjennom lavterskeltilbud i Høydehuset,
gode tilbud i NIHI og en bevisstgjøring gjennom de tillitsvalgte ut i klassene. De to seksjonene
som har gitt tilbakemelding rapporterer om tiltak i introduksjonstimer, klassens time og
studentsamtaler.
Vi inviterer SIO opp til NIH for å informere ved semesterstart 2020.
Tilrettelegging ved skader: Det er gjort et vedtak i SU. SES etterlyser retningslinjer for felles
forståelse.
Stille rom: Det er kommet en tilbakemelding på at rommet ikke er godt nok lydisolert. SES
undersøker.
Studentstyret og studentforeninger: Studentstyret følger opp sine tiltak med informasjon i
klassens time og på sosiale medier. Det må gis god informasjon om NIHIs aktiviteter som blir
flere og bedre. Under møtet kom det forslag om å lage en agende for klassens time, og å evt be
noen til å informere om spesielle saker.

09/2019 Studiestartundersøkelsen
Undersøkelsen gjennomføres hvert år rett etter studiestart. 52% svarte. Den omhandler rekruttering,
praktisk informasjon rundt opptaksprosess og studiestart, immatrikulering, fadderordningen og faglig
oppstart.
Når det gjelder fadderuka registrerer LMU at det fortsatt er en del utfordringer med alkohol og at
inndelingen i faddergrupper er et gjentakende tema. Denne undersøkelsen bygger også oppunder de
svarene som kom fram i læringsmiljøundersøkelsen når det gjelder Canvas (se punkt om nettbaserte
tjenester). Det er fortsatt utfordringer med dette verktøyet.
Undersøkelsen er sendt de ansvarlige enheter for oppfølging med tiltak. NIHls har kommet med noen
forslag rundt Canvas. Se vedlegg.
10/2019 Evaluering av LMU-ordningen
Evalueringen er gjennomført av Oxford Research på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
Konklusjonen er at LMUene ser ut til å ha en svært viktig betydning for studentinvolvering og
studentrepresentasjon. Utvalgene ser imidlertid ut til å ha en begrenset betydning for det faktiske
læringsmiljøarbeidet som foregår på institusjonen. Det er også stor variasjon i hvordan LMU-ordningen
praktiseres i sektoren, og det er skissert tre arketyper:
• De pliktoppfyllende. Oppfyller loven, men liten innflytelse i institusjonen.
• De inkluderende. Stor studentinkludering, men evner nødvendigvis ikke å omsette det i et
velfungerende LMU-arbeid.
• De proaktive. Jobber med et utvidet LMU-begrep utover det fysiske. Strategisk jobbing.

Side 2

Evalueringen drøfter 4 alternative modeller:
1. Ingen vesentlig endring i ordningen
2. Slå sammen LMU med Utdanningsutvalget
3. LMU ned på institutt/fakultet/campus-nivå
4. Legge ned ordningen slik den eksisterer i dag
11/2019 Skriveveiledning
NIH har hatt en ordning med skriveveiledning de tre siste årene. Masterstudenter har vært tilgjengelig i
biblioteket. Bruken har variert.
Hva tenker studentene? Er dette noe dere vil benytte, og hvordan bør det tilrettelegges.
- Tilgjengelighet i biblioteket evt bare via e-post, eller begge deler
- Tilbud begge semester eller bare vårsemesteret
LMU ønsker en tilbakemelding så snart som mulig fra studentstyret.
LMU ønsker også at dette tas opp faglig. Det oppleves at mye av veiledningen på BA-oppgaven går med
til å veilede rundt hvordan skrive en oppgave. LMU ber derfor SU diskutere dette. Hvordan sikres god
skolering i akademisk skriving. Er det en progresjon i dette gjennom studieløpet fram mot BAoppgaven i 6.semster?
12/2019 Masterlesesalplasser
Masterlesesalen er nå åpen for alle masterstudenter. Det har kommet forespørsler om det skulle vært
noen retningslinjer rundt bruken av plassen, samt bruken av T-kjøkken.
LMU oppfordrer masterstudentene selv å lage disse retningslinjene. Det er også viktig å presisere at
det er ingen faste plasser på lesesalen. Følges opp av studentstyret.
13/2019 UPT-status
Oversikt studieåret 2019-20
• 14 studenter med tilrettelegging
o Tilpasninger i utdanningsplanen, tilpasninger i aktivitetsemner, studentmentorer,
tilpasninger i forelesninger, praktiske tilpasninger,
• 52 studenter med tilrettelegging til eksamen (lengre tid, eget rom, retteprogram, muntlig
framføring, skrivehjelp)
14/2019 Eventuelt
Saker fra studentene:
• Skilleveggene i de nye garderobene, har vært etterspurt i mange måneder nå. Viktig!
SVAR fra EiE: Blir tatt opp på møte med Statsbygg torsdag 24.oktober Har vært svært mange
viktigere saker, så denne saken er ikke prioritert, men ikke glemt.
• Bluetooth anlegg i treningsrom.
SVAR fra IKT: Det er allerede Bluetooth-tilkobling i treningsrom. Bluetooth er et Personal Area
Network med begrenset rekkevidde (ca 15 m) og dersom man beveger senderen (telefonen)
for langt bort fra mottaker i vegg, hakker lyden. Dette kan det ikke gjøres noe med fordi dette
er en del av måten Bluetooth fungerer på. Det er tatt et valg at disse mottakerne skal være i
nærheten av kontrollpanelet.
Bluetooth skal også implementeres i andre treningsrom, som saler og spinningsal.
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