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Referat fra møte i LMU (læringsmiljøutvalget) 
 
Tilstede:   Bjørn Harald Olstad (SFP)), Kenneth Dvergedal (student), Robin Gard (student), Hans 

Olav Krogsæter (IKT), Turid Midtbø (bibliotek), Kristin Dybvad (sekretær) 
Fravær:  Frode Sagedal (EIE) 
Dato og sted:  27.02.20, Katnosa kl.12.30-13.30 
 
 
1/2020 oppfølging fra forrige møte (10.12.19) 
 
Oppfølgingssaker 

• Bedre tilgang på strømuttak: Det er kjøpt inn mobile kabler i biblioteket. Studentene ønsker 
også i dette i de tre klasserommene C 1.1, C 1.2 og C 1.3. 

• Varmeregulering: Det jobbes med innkjøring og styring av nye varmepumper. 

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

dette. 
• Skillevegger er på plass i studentgarderobene.  

• Døra på den nye damegarderoben er reparert.  

• Støy på masterlesesal fra turnsal: Utleie har varslet leietaker og det ser ut til at dette hjelper. 
IKT opplyser at det ikke er mulig å justere volum på lydanlegget til turnsalen uten større 
inngrep. 

• Kantine: Det har kommet flere alternativer på allergivennlig mat. De ansatte ønsker varmebad. 
Dette tas på neste møte i utvalget. 

•  «Rent Senter» - avtale for treningssenteret: Det er gjennomført møte med Antidoping Norge 
og avtale er på plass. 

• Retningslinjer for skader: SES har laget et forslag til retningslinjer og venter på tilbakemelding 
fra aktivitetslærerne. Frist for tilbakemelding 1. mars. 

• Si Fra – kampanje torsdag 16.1 hvor SIO, studentombud og studieseksjoene deltok, hadde bra 
besøk fra studentene.  

• Skriveveiledning: SES jobber med å finne en masterstudent som kan være skriveveileder. I 
etterkant av møtet er studenten på plass. 

• Vi har fått prøvetilgang på CD-ord. To studenter prøver ut. 

• Henvendelse fra søker med spesiell tilrettelegging: Vi har formidlet at vi vil tilrettelegge slik at 
studenten kan gjennomføre studier hos oss. 

 
2/2020 Studiebarometeret  
Resultatene fra studiebarometeret viser at læringsmiljø (sosialt og faglig) har variert fra 3.8 til 4.1 i 
løpet av de 5-årenen undersøkelsen er gjennomført. I år var scoren 3.9. Dette er rett over 
landsgjennomsnittet (3.8). Punktet som har størst sprik mellom programmene og får dårligst score på 
tre av programmene var «Hvor tilfreds er du med miljøet mellom studentene og de faglige ansatte på 
studieprogrammet». Det er ikke underpunkter. LMU mener dette er et punkt programmene må merke 
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seg. Det kan være nyttig for de programmene med lavest score å sjekke ut hva de med høy score gjør 
for å skape det gode miljøet. Sport Management og Friluftsliv scorer høyt. 
Når det gjelder svarprosenten varier den på de forskjellige programmene: 

• 2BASPM: 95% (40 svar) 

• 2BA FRI: 70% (14 svar) 

• 2BATHP: 41% (28 svar) 

• 2BAFKI: 37% (16 svar) 

• 2BATI: 33% (13 svar) 

• MA: 28% (23 svar) 
 
 
3/2020 Saker fra studentene  

- Studentene ønsker vannslange til å vaske sykkel ute. EIE opplyser at det kommer vannslange til 

sykkelskur.  

- Studenten ønsker søppelkasser i klasserom. EIE opplyser at pga kildesortering vil ikke dette 

innføres. Kildesorteringsstasjoner utenfor klasserom må brukes.  

- Studentene ønsker papirdispenser på de doene som har lufttørkere. EIE opplyser at lufttørkere 

er besluttet å bruke, men at de tar en intern diskusjon på dette. 

- Studentene ønsker pissoar på guttedoen. EIE opplyser at dette Ikke er løsbart pr. i dag da det 

krever full rehabilitering av avløpssystemet og garderober i etg. under. 

 
4/2020 Eventuelt 
Studentene opplever veldig kalde studentgarderober. I etterkant av møtet opplyser EIE at dette henger 

noe sammen med varmepumpe problematikken, men at de vil prøve å justere noe. 

 
 
 
 


