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Referat fra møte i LMU (læringsmiljøutvalget) 
 

Tilstede:   Medlemmer: Lars Harald Eide (leder, ansatt), Hans-Eirik Hasvollseter-Jensen (ansatt), 
Andrea Kallum (student), Gina Gedick (student) 

 Observatører: Turid Midtbø (bibliotek), Lene Røe (hovedverneombud), Kristin Evensen 
(UPT), Kato Kastet (IT) 

Sekretær:  Kristin Dybvad (SES) 
Dato og sted:  01.03.22 kl.10.00-11.30 Helgeren/biblioteket 

 

 

01/2022 Oppfølging fra forrige møte 

• Psykisk helse: De tillitsvalgte er invitert til SiO helse for informasjon og omvisning. Studentstyret 

sjekker med de tillitsvalgte om det er mulig å få til noe samlet (flest mulig) i løpet av våren. SES 
kan formidle kontakt. Et alternativ, eller som tilleggsinformasjon, er å spørre «Sofakroken» om 
de kan lage en video om og fra lokalene til SiO helse.  

• Supplerende midler fra KD til faglige og sosiale tiltak for å opprettholde 
studieprogresjonen. NIH har fått tildelt 395 000. 75% av midlene går til faglig virksomhet (eks. 
stud.ass, digitale løsninger, teksting av video) og 25% (NOK 100 000) til sosiale tiltak.  
Studentene ønsker at mye av de faglige midlene brukes til studentassistenter. Dette er formidlet 
prorektor. 

De sosiale midlene skal brukes til å samle alle studenter til en sommerfest 20.mai. Karoline 
Steinbekken organiserer. 

• Masterlesesalen: Leseplassene i biblioteket er tatt i bruk. Masterlesesalen vil derfor igjen kun 
være tilgjengelig for masterstudenter. For studenter med tilretteleggingsbehov kan det være 
aktuelt å gi tilgang til egen plass. 

• Bookingsystem: Studentene har meldt sitt ønske for ledelsen. IT og EIE er bedt om å se på 
muligheter. Dette gjelder i hovedsak for kollokvierom. Prosessen er startet, men kan ta tid. 
Kost/nytte vurderes.  

 
02/2022 Revidering av LMUs mandat 
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 mange saker av 
bygningsmessig art, til saker med digitalt-, pedagogisk- og psykososialt innhold. 
Det er enighet om at mandatet revideres og blir gjeldene fra høsten 2022. Vi foreslår for prorektor at 
nestleder i SU kommer inn som representant i LMU, da det er mange saker i LMU som er i 
grenselandet opp mot SU. Forslag til nytt mandat legges fram på neste møte. 
 
03/2022 Saker fra studentene 
Studentstyret får mange spørsmål rundt digital undervisning nå når studentene skal tilbake på campus. 
Det er derfor viktig at instituttene har en felles forståelse for hva som må til for å tilby digital 
undervisning i tillegg til den ordinære, og at dette formidles til studentene. Prorektor er orientert. 
 
 



Side 2 

 
 

04/2022 SHoT 2022 
Fram til nå har 165 NIH-studenter svart. Dette er en svarprosent på 19.7. Sist hadde vi en svarprosent 
på rett over 40. Hvilke tiltak kan gjøres? 

- Ny oppfordring gjennom programlederteamet 
- Studentstyret informerer gjennom sine kanaler 
- Studieseksjonen stiller på stand med kaffe og kvikklunsj 

 
O5/2022 Eventuelt 

• Studentstyret planlegger en arbeidslivsdag som skal gjennomføres etter påske. Det blir stand 
ute i vrimleområdet med bedrifter med tilknytning til idrett. Dette må informeres EiE og 
servicetorg. 

• Vi har mye bra utstyr i undervisningsrommene. Nye ansatte trenger opplæring. Hvem kan 
gjennomføre opplæringen? Kato tar dette videre. 

 
06/2022 Omvisning i biblioteket 
Møtet ble avsluttet med at Turid guidet oss igjennom det nye biblioteket. Tanken om en fornying av 
biblioteket (samt planer) har ligget der lenge. Det har vært et stort ønske å få åpnet opp mot den 
gamle lesesalen for å få inn lys. Biblioteket er nå delt i soner uten vegger; stille, litt mindre stille og 
«prate»-sone. Nytt er også at biblioteket har grupperom.  
 

Det har blitt et flott bibliotek       
 
 


