
Norges idrettshøgskole Postadresse: Besøksadresse: Tel.: (+47) 23 26 20 00 
Norwegian School P. O. BOX 4014 – Ullevål Stadion Sognsv. 220 www.nih.no 
of Sport Sciences NO-0806  OSLO 0863  OSLO 

 

 
 
 

Referat fra møte i LMU (læringsmiljøutvalget) 
 

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

 Observatører: Turid Midtbø (bibliotek), Kato Kastet (IT) 
Sekretær:  Kristin Dybvad (SES) 
Frævær: Gina Gedick (student), Lene Røe (hovedverneombud), Kristin Evensen (UPT), Grethe 

Nilsen (SES),  
Dato og sted:  26.4.22 kl.12.30-13.30 Fagervann 

 

 

07/2022 Oppfølging fra forrige møte  

• Psykisk helse 
SES inviterer SiO helse til å besøke NIH ved studiestart. Det er også fint om studentstyret kan 
oppfordre «Sofakroken» til å lage noe rundt SiO helse ved studiestart. 

• Supplerende midler fra KD til faglige og sosiale tiltak for å opprettholde studieprogresjonen.  
Faglige tiltak: Saken er diskutert på programledermøtet og midlene er i første omgang fordelt 
mellom instituttene (studentassistenter) og NIHs læringssenter. Midlene kan bli omfordelt da 
man leter etter den beste måten å bruke de på.  

Sosialt tiltak: Sommerfesten for studentene skal holdes lørdag 21.mai. 

• Bookingsystem 
Dette er en todelt utfordring. Man må finne et egnet bookingsystemet, samt et system for å 
finne fram på huset.  Tilbakemeldinger fra studentene viser at de nå, etter at biblioteket har 
åpnet, enklere finner tilgjengelige arbeidsplasser. LMU lar derfor saken ligge inntil videre. 

• Revidering av LMUs mandat 

SU har diskutert LMUs forslag om at nestleder SU blir medlem i LMU. SU ønsker at det å sitte i 
utvalg blir fordelt på flere ansatte. SU er imidlertid enig med LMU at vi jobber for å få på plass 
en vitenskapelig ansatt fra høsten 2022. Forslag til mandat sendes ut for kommentarer, før det 
sendes NIHs rektorat/styre. 
 

• SHoT 2022 

NIH endte på en svarprosent på 41.5 (348 studenter). Dette er veldig bra, og vil gi oss et godt 
bilde av NIH studentens helse- og trivsels-situasjon når resultatene foreligger til høsten. Totalt 
har 59 544 studenter svart, dette er 35.1 % av studentmassen i Norge.  

• Digital undervisning 
Tilbud om digital undervisning har mer og mer blitt normalen når studenter melder at de er 
syke. Sykdom meldes gjennom canvas. 



Side 2 

 
 

• Opplæring av utstyr i undervisningsrom.  

IT har i utgangspunktet tenkt at dette er en oppgave for NIHs læringssenter (NIHls). Den nye 
stillingen på IT skal være den som knyttes opp mot NIHls.  

 
08/2022 Saker fra studentene 
 

- Forslag: Gjennomføre EndNote-kurs mot slutten av semester eller start av semester, gjerne et 
digitalt kurs, slik at de som er på utveksling også får mulighet. Dette er diskutert i SU i 
sammenheng med at det er ønskelig med mer skriveveiledning om akademiske skriving. 
 
Biblioteket opplyser at for å få god nytte av EndNote er det viktig å kunne APA. Biblioteket 
holder kurs i EndNote på masternivå. 
 
Forslag fra LMU til SU: Det lages en digital forelesning/kurs i Canvas med APA og End Note. 
Kurset bør helst knyttes opp mot et emne, men det bør også ligge tilgjengelig for alle som 
ønsker.  
 

- Turid informerte fra biblioteket 
o Studentene lurer på om det er mulig å sette opp skillevegg mot lesesal/stille sone:  

Skillevegger vil ikke begrense støyen godt nok, så tiltak i første omgang vil være å lage 
en stille/rolig sone helt nederst i biblioteket, samt synliggjøre dette godt. 

o Skriverproblemer i biblioteket. 
IT informerer om at printere er et generelt problem på NIH. Det vurderes å få inn en 
helt ny løsning. SES legger ut en melding i canvas til alle studenter om at det jobbes 
med løsninger. 

o Lengre åpningstider i biblioteket:  
Det planlegges en gjenåpning av biblioteket 12 mai. Målet er å komme tilbake til 
meråpent bibliotek fra midten av mai. Åpningstidene blir da de samme som tidligere, 
hverdager 07.00-21.30 og lørdag/søndag 09.00- 17.30,  

o Dørstoppere midt i biblioteket blir fjernet. Det skal komme dørpumper. 
 
09/2022 Eventuelt 

Ingen saker. 

 
 
 


