Referat fra møte i LMU (læringsmiljøutvalget)
Tilstede:

Medlemmer: Kennet Dvergedal (leder, student ),Tuva Johannessen (vara, student),
Hans-Eirik Hasvollseter-Jensen (ansatt)
Observatører: Turid Midtbø (bibliotek), Lene Røe (hovedverneombud), Grethe Nilsen (SES), Lisell Stine
Alnes (Praktikant i biblioteket, fra Oslo MET)
Sekretær:
Kristin Dybvad (SES)
Fravær:
Lars Harald Eide (medlem, ansatt), Hans Olav Krogsæter (observatør, IKT)
Dato og sted: 10.02.21, kl. 12.30-13.45 Zoom

5/2021 Oppfølging fra forrige møte
• Canvas: NIHLS har vært i kontakt med de ansvarlige for emner med det største
forbedringspotensialet. Mange emneansvarlige har selv tatt kontakt med NIHLS for veiledning.
LMU følger opp med en henvendelse til programlederne og minner om viktigheten av å være
godt forberedt i Canvas til oppstart høsten 2021. Studentene følger opp via de tillitsvalgte.
• Skriveveiledning. Tidligere masterstudent Sanna Grydeland (IIM) jobber som skriveveileder pr.
e-post. Det er mange som benytter tjenesten.
• Klassens time: Varierende bruk. Følges opp til høsten.
6/2021 Studiebarometeret 2020
I 2020 hadde NIH følgende svarprosent:
BAFL
57 %

BASPM
76 %

BATI
94 %

BATHP
59 %

BAFKI
100 %

MAIVI
26 %

MAIF
80 %

Totalt for faglig og sosialt læringsmiljø ligger alle program over snittet (3.8) i sektoren. De som lå lavest
i 2019 har hatt en god økning. Tallene i parentes er fra 2019.
BAFL
BASPM
4.2 (4.3) 4.0 (4.3)

BATI
4.2 (4.1)

BATHP
4.0 (3.6)

BAFKI
4.3 (3.7)

MAIVI
3.9 (3.5)

MAIF
4.3

På spørsmålet «Hvor tilfreds er du med miljøet mellom studentene og de faglige ansatte på
studieprogrammet» hadde flere program i 2019 (tall i parentes) lavere score enn snittet i sektoren. I år
har alle program bortsett fra SPM (3.7) høyere score.
BAFL
4.4 (4.1)

BASPM
3.7 (4.1)

BATI
3.9 (3.7)

BATHP
3.8 (2.6)

BAFKI
4.2 (3.5)

MAIVI
3.8 (3.3)

MAIF
4.3

Resultatene generelt er diskutert i SU og programspesifikke rapporter er sendt til institutt- og
programledelse.
Styresak 11/20: Det ble vedtatt terskelverdier som automatisk trigger krav om oppfølging. Vedtaket i
styret på dette punktet var:

Norges idrettshøgskole
Norwegian School
of Sport Sciences

Postadresse:
P. O. BOX 4014 – Ullevål Stadion
NO-0806 OSLO

Besøksadresse:
Sognsv. 220
0863 OSLO

Tel.: (+47) 23 26 20 00
www.nih.no

•
•

Styret ønsker at indeksresultater fra Studiebarometeret på institusjons- eller programnivå med
en absolutt verdi lavere enn 3.0 skal utløse krav om konkret oppfølging fra NIH og/eller aktuelt
fagmiljø.
Styret ønsker at indeksresultater fra Studiebarometeret på institusjons- eller programnivå med
negative avvik på 0,4 eller mer sammenlignet med landsgjennomsnittet skal utløse krav om
konkret oppfølging fra NIH og/eller aktuelt fagmiljø.

Koronaspørsmål
Studiebarometeret hadde i år også med spørsmål relatert til pandemien. Tilbakemeldingene er litt som
forventet. NIHs score ligger i samme område som de andre idrettsutdanningene. Studentene
rapporterer at savnet etter det sosiale studiemiljøet er stort (over 4) på alle program. Mange synes det
er vanskelig å strukturere studiehverdagen og holde motivasjonen oppe.
Det er gjennomført en SHoT tilleggsundersøkelse om studentenes helse og trivsel under pandemien.
41% av NIH-studentene har svart. Tallene publiseres 26.april.
7/2021 Oppussing av biblioteket
Turid orienterte. Det er ingen endringer på tegninger/planer.
Biblioteket venter på en avklaring om når riving og bygging kan starte, for å planlegge flytting. Det
settes opp en midlertidig løsning for høstsemesteret i klasserom C.1.2. Der vil det være personer
tilstede som kan veilede studenter og ansatte. Alt av bøker kan ikke settes fram, men det sørges for at
pensumlitteratur og de bøker som er mye i bruk blir lett tilgjengelige.
Hans-Eirik orienterte om selve byggingen. Pr. nå mangler en saneringsrapport som forhåpentligvis er
på plass i løpet av uka. Da kan prosessen gå videre med å konkurranseutsette selve arbeidet. Oppstart
og gjennomføring kan tidligst starte 10. august, da det av erfaring ikke er ønskelig å gjøre noe i
ferietiden. Byggetid antas å være innenfor 12 uker. Det er ønskelig å være klare til midt i november.
I forhold til byggearbeider og sjauing husk studiestart med immatrikulering tirsdag 17 august.
For å kompensere for redusert antall arbeids- og leseplasser høsten 2021 må det forberedes
midlertidige løsninger, spesielt hvis byggeprosessen ikke er ferdig til november/desember. Det antas at
vi ved normal virksomhet har nok arbeidsplasser, men at utfordringen er eksamensperioden. Turid ser
på løsninger og involverer de hun trenger for å diskutere, og ta beslutninger.
Det kan være en mulighet å bruke klasserom da disse blir mer tilgjengelig i eksamensperioder (mindre
undervisning), og spesielt da vi ikke skal gjennomføre skoleeksamener denne høsten.
De som ferdes rundet på huset har observert følgende bruk av lokaler:
- Lesesalen er sporadisk i bruk på høsten. Mye i eksamenstiden.
- Grupperom nederst på området blir sporadisk brukt, avhenger av innleveringer, oppgaver og
eksamener. Lite i bruk ellers.
- Arealet rundt kombihallen er mye i bruk hele året.
Det nye biblioteket vil tilby 38 stille plasser. Dette er en reduksjon i forhold til dagens lesesal, men
andre typer arbeidsplasser økes, bl.a. gruppebord som kan skjermes. Totalt blir det et økt antall
arbeidsplasser.
8/2021 Masterlesesal
Det er vanskelig å ta en god vurdering på en permanent oppdeling av masterlesesalen, da vi fortsatt er
i en spesiell situasjon. Vi utsetter vurderingen til vi er inne i et normalt semester.

Side 2

Når det gjelder høstens utfordringer i forbindelse med bygging i biblioteket anbefaler LMU at vi deler
masterlesesalen i to. Dette bør gå greit da det er vårsemesteret som er mest kritisk for
masterstudentene.
9/2021 Eventuelt
Hans-Eirik orienterte om ferdigstillelse av inngangspartiet. Denne uken avklares når arbeidet skal
gjennomføres. Det er beregnet 10-14 dager til ferdigstillelse. Inngang ved svømmehallen åpnes i denne
perioden.

Side 3

