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20/2021 Studiestartundersøkelsen 2021

Studiestartundersøkelsen sendes alle nye studenter ved NIH. Den gjennomføres hvert år i løpet av
september. Det var i år 46% av studentene som svarte (170 studenter). Det er laget rapporter som er
sendt faddersjefer, kommunikasjon og studieseksjonen. Rapport om faglig oppstart er lagt ut i
programlederteamet.
Fadderuka
Fadderuka ble i år gjennomført for alle nye studenter på NIH. Studentene gir gode tilbakemeldinger på
gjennomføringen. Fadderne får mye skryt og uka har i stor grad medvirket til at de har fått venner på
NIH. De opplever fadderuka som trygg. Det er en økning av de som mener at det er for stort fokus på
alkohol. De savner flere alkoholfrie tilbud.
Praktisk informasjon
De fleste kommenterer at dette har vært oversiktlig. Flere savner omvisning på campus og info om
pensum. Noen savner tydelighet rundt medisinsk testing og søknadsfrist til innpass og tilrettelegging.
Noen føler at 2.års-studenter er litt glemt. SES følger opp.
Smittevern
Studentene svarer at de har følt seg trygge på campus.
Faglig oppstart
Mange er godt fornøyd. Flere nevner at de ønsker å få bedre oversikt over bøker og pensum. Noen
ønsker bedre intro til emnene og emneplanene med eksamen. De vil vite hva som forventes og kreves.
Fokuset på hvordan bruke canvas (enhetlig mal) ser ut til å ha gitt gode resultater. Det er nå færre
kommentarer på bruken.
21/2021 Oppfølging fra forrige møte
- Digital tilrettelagt undervisning. Dette er et stort område som omfatter mange
problemstillinger. Når det gjelder opptak av undervisning ønsker studentene retningslinjer.
Dette er meldt prorektor.
Hver enkelt emneansvarlig har et ansvar med å informere om hvordan undervisningen blir lagt
opp. Dette blir spesielt viktig når vi nå går inn i en ny periode med økende smitte og nye
smittevernstiltak.
LMU oppfordrer studentene til å diskutere med studiesjef som deltar på tillitsvalgmøte.
I etterkant av LMU-møtet kom det nye retningslinjer hvor all undervisning blir digital ut januar.
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Helsetilbud ved NIH - psykisk helse
SES har vært i møte med SiO helse. SIO har dessverre ikke ressurser til å etablere eget
helsetilbud på NIH. Det skal imidlertid etableres prøveprosjekter på de store institusjonene
våren 2022. SIO vil evaluere denne ordningen.
SES har opprettet direkte dialog med rådgivere/psykologer slik at vi kan få råd i saker og hjelpe
studentene med å oppnå kontakt, evt booke time.
På nyåret er de tillitsvalgte invitert til SiO helse for informasjon og omvisning.
Studentombudet har vært i tillitsvalgmøte og informert. De har også laget en video som skal
legges ut i alle facebook-gruppene i klassene.
Biblioteket – fortsatt i rute?
NIH har ikke godkjent overtakelse av lokalene. Det blir derfor ikke innflytting før jul som
ønsket. Innflytting gjennomføres første uke i januar. Biblioteket vil holde stengt denne uken.
Både studenter og ansatte må glede seg, da det rapporteres om NIHs fineste lokaler
Booking av møterom
Studiesjef melder at innføring av et bookingsystem krever ressurser og må derfor vente. Det er
ønskelig å se om nytt biblioteket vil hjelpe på situasjonen med arbeidsplasser. I løpet av året
kan kostnaden evt vurderes, samtidig som det ses på om det er noen nedsider ved å ha et
bookingsystem.
LMU oppfordrer studentene til å ta saken med i tillitsvalgmøte.

22/2021 Læringsmiljøundersøkelsen
Se spørsmål som ble brukt ved forrige undersøkelse våren 2019 og kom med innspill.
Innspill som kom på møtet tas med:
• Er det et krav at alle studenter skal ha egen PC?
• SOS og Høydehuset er samme forening.
23/2021 LMUs rolle på NIH
Er LMU viktig? Hva mener studentene. Det er kort vei mellom NIHs ledelse og studentene. Blir saker
avklart på ander arenaer?
Studentene synes LMU er viktig. Det oppleves som nyttig å diskutere saker i flere fora. Det er dessuten
forskjellige saker som vektlegges i de forskjellige utvalgene. LMU har mest fokus på læringsmiljø, noe
som er spesielt viktig i disse tider med pandemi og psykiske helseutfordringer for studentene.
Hans-Erik tok opp til diskusjon om det er nødvendig at eiendomssjef sitter som fast representant i
LMU. Dette er et betimelig spørsmål da sakene i LMU de seinere år har dreid fra de mer
bygningsmessige til saker med digitalt-, pedagogisk- og helsemessig innhold.
Vi tar diskusjonen med oss videre og ser på mandatet, og sammensetningen i LMU. Det kom også opp
et spørsmål om overtakelsen av statsbygg vil innvirke på involveringen fra EiE?
24/2021 Oppmøte til undervisning eller sosiale arrangement
Undervisere skal ta hensyn og tilrettelegge for studenter som gir beskjed om at de ikke kan møte til
undervisning grunnet smitte eller nyoppståtte luftveisplager. Studenter kan følge med via zoom i
enkelte emner, eller de kan få andre arbeidskrav for kompensasjon for fremmøte o.a.
En del studenter velger å være så lite som mulig på campus. De møter kun opp til obligatorisk
undervisning. Terskelen for å delta på sosiale arrangement eller frivillig arbeid er også svært høy for
mange. Er dette noe som vil gå seg til når smittesituasjonen blir bedre, eller har det blitt den nye
normalen?
Studentene mener at selvtesting vil hjelpe på situasjonen med usikkerhet. Det er derfor synd at det er
vanskelig å få tak i tester. Alle institusjoner sliter med dette. NIH har lagt inn en bestilling.
LMU oppfordrer studentstyret til å gå ut og be studentene teste seg nede på Blindern.

Side 2

I etterkant av møtet varslet SIO at de (på vegne av myndighetene) vil gjeninnføre utlevering av
selvtester ved studiestedene. Det betyr at NIH forhåpentlig snart vil få tilgang til nye selvtester for
utlevering i servicetorget.
Når det gjelder tilstedeværelse i undervisning/praksis opplyses at det vil være et handlingsrom i
utøvelse av 100% oppmøtekravet. Emneansvarlig vurderer evt i samråd med programleder.

25/2021 Eventuelt
Ingen saker.
Forslag til neste møte:
- Omvisning på biblioteket
- Revidering av mandat
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