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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-120
Siri Grøvnes Solheim
Siri Grøvnes Solheim

Saksgang

Møtedato
06.12.2018

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE TIL LMU-MØTE 6.12.18
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget godkjenner innkalling og saksliste.

Vedlegg:
Skriv her
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-121
Siri Grøvnes Solheim
Siri Grøvnes Solheim

Saksgang

Møtedato
06.12.2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LMU-MØTE 1.11.18
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget godkjenner vedlagte protokoll.

Vedlegg:
Protokoll LMU 01. november 2018
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MØTEPROTOKOLL

Læringsmiljøutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

01.11.2018 kl. 11:00
Levanger
15/02683

Tilstede:

Tor Flåm, Hanne Solheim Hansen, Jan Georg Gulstad, Kristian
Nordvik Bruset, Anette Sjøset, Kirsti Grøtan, Tomm Sandmoe, Odd
Asbjørn Halseth, Rita Lundestad, Emilie Johansen

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:
Andre:

Øystein Strømsnes, Hanne Seljesæter, Solveig Fleischer, Tom Kilskar,
Rikke Mo Veie, Hanne Maren Reistad, Hilde Hardy, Barbro Fjellheim
Holm, Magne Elstad,

Protokollfører:

Siri Grøvnes Solheim
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Godkjenning av protokoll fra LMU-møte 12. september
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15/02692119

Godkjenning av innkalling og saksliste til LMU-møte 1.
november 2018

3

27/18

15/02692114

Oppfølging av SHOT 2018- tiltaksplaner

4

28/18

15/02692117

Tilskuddsmidler: Studenter- psykisk helse og rusmiddelbruk

6
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Orienteringssaker
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15/02692116

Presentasjon av nytt studentombud

7

14/18

15/02692115

Samling for studenttillitsvalgte 29.-31. okt.

7

15/18

15/0268736

Ros og ris per 1. november 2018

7

Sted, 01.11.2018

Møteleder: Tor Flåm

25/18 Godkjenning av protokoll fra LMU-møte 12. september
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
01.11.2018

Saknr
25/18

Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra møtet 12. september.

Vedtak
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra forrige møte.
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26/18 Godkjenning av innkalling og saksliste til LMU-møte 1. november 2018
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
01.11.2018

Saknr
26/18

Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget godkjenner innkalling og saksliste til møtet 1. november 2018.

Vedtak
Læringsmiljøutvalget godkjenner innkalling og saksliste til møtet 1. november 2018.
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27/18 Oppfølging av SHOT 2018- tiltaksplaner
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
01.11.2018

Saknr
27/18

Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget tar de lokale handlingsplanene til orientering, og tar stilling til
hvilke tiltak som er aktuelle å ta inn i handlingsplanen til LMU.
2. Læringsmiljøutvalget reviderer handlingsplanen basert på innspill og diskusjon i
møtet.

Møtebehandling
Gjennomgang av alle lokale tiltaksplaner ved lokal studiestedsleder. Studiestedsleder for
hvert studiested gjennomgår de vedlagte tiltaksplanene.
Stjørdal: Bruke kantineareal på kveldstid er et sterkt ønske fra studentene. Studentene
ønsker mer informasjon om aktiviteter og arrangementer- bruke infoskjermen. Ønsker også
en mer levende campus på ettermiddag og kveld.
Ønsker å forbedre semesterplanleggingen.
Informasjon om rus og narkotika- kursing av studentrådgivere. (Kirsti Grøtan nevner HAPkurs i regi av St. Olavs hospital, som er aktuelt for studentrådgivere å delta på.)
Namsos: Samarbeid med kommune og næringsforening om tilbud i byen og synliggjøring av
dette. Ønsker å lage egen undersøkelse for å finne konkrete områder for forbedring- som er
mer innspillorientert. Studentene har vært invitert med inn i møtene. Fokuserer på psykisk
helse og ensomhet og tiltak rettet mot dette.
Steinkjer: Videreføring av studentvertordning. Sikre gode fellesarealer. Styrke
studieveilederrollen. Sikre god formidling av studentaktiviteter. Faddere som er «uavhengig»
av gruppe. Prosjektet ForVei. Forbedre fadderuka- videreutvikling. Mestringskurs.
Studieveiledere må få tid til å være veiledere (problem med oppgavefordeling).
Levanger: Studentene må inkluderes i utforming av nye områder på campus.
Studentassistentprosjekt. Søke tilskuddsmidler til arbeid med psykisk helse
(helsedirektoratet). Helsestasjon- tilbud til studentene. Tidligere hatt midler fra Hdir, men
dekkes av kommunene fra 2018.
- Muligheter for gruppearbeidsplasser/møteplasser (gjerne uformelt utformet) i all tre
undervisningsbygg.
Studentrådet og studentinord/1.semester- utvalget ber om å bli involverte i
planlegging og gjennomføring
- Samlokalisering og samarbeid mellom studieveiledere (Nord) og studentrådgiver
(studentinord) bør forankres i LMU sin handlingsplan.
- Legge til rette for studentassistenter/mentor – ordninger spesielt for 1.årsstudenter
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Verdal: Få på plass kjøkkenfasiliteter (har ikke kantine). Ønsker studentrådgiver en dag i uka
på ettermiddag/kveld- ønsker bedre egnede (ikke nødvendigvis egne) lokaler for
studentrådgiver
Vesterålen: Vanskelig å knytte kontakt og få samlet tilbakemelding fra studentene.
Samlingsbaserte studier gjør at alle studentene aldri er samlet på et sted samtidig. Heller
ikke særlig tilknytning til studiestedet siden de fleste er tilreisende. Lokalt samarbeid mtp.
tilgjengelige kurs og sosiale tiltak for studentene. Prøver å tilrettelegge for tiltak til
studentene (sosiale arrangementer ved oppstart, turdag o.l.). Savner felles stemme fra
studentene- kun hver enkelt klasse som samles.
Nesna: Ønsker å etablere ordning med studentvert (20% stilling). Studentrådgiver to ganger i
uken. Samlingsbaserte studier. Opprettet lokalt LMU som skal følge opp SHoT og første
semesterprosjektet. Fokus på mottak av studentene. Opplæring av tillitsvalgte (ønskelig,
men kan ikke legges til praksisperioden).
Bodø: Spesielt viktig å ha fokus på hvordan studentene møtes første året. Derfor er det stort
fokus på mottak. Helsestasjon onsdager fra 11-16- ønsker å utvide tilbudet. Det er også stort
behov for nye lokaler til samskipnaden. Nye studentboliger ferdigstilt, men ønsker boligvert.
Har startet BMU (boligutvalg), får midler som skal brukes på sosiale aktiviteter (6000 kr i
semesteret). Skal ansette en student i 20 % stilling. Legger mye vekt på fadderordning i
Bodø. Første uken er det kun fokus på å bli kjent (eks. rebusløp). Viktig å fokusere på
alkoholnøytrale arrangement (lykkepromilleprosjektet).
Peer support- Lavterskeltilbud til studenter hvor studenter kan ta kontakt for samtaler. 14
studenter som er kurset og «jobber» for peer support.
Lavterskelaktiviteter- som tiltak mot ensomhet (brettspillkveld, strikkekveld, turgruppe) på
faste tidspunkt.

Vedtak
Internasjonale studenter må tas med i utvalget. Hane Reistad sender inn studentenes forslag
til tiltak, og det blir inkludert i saken her.
Vedtak:
1. Tiltaksplanene tas t. o.
2. AU jobber med tiltak til LMU handlingsplan og legger frem forslag til neste møte 6.
desember.
3. De lokale tiltaksplanene følges opp i LMU gjennom 2019. Første gang på LMU-møte i
februar.
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28/18 Tilskuddsmidler: Studenter- psykisk helse og rusmiddelbruk
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
01.11.2018

Saknr
28/18

Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
2. Læringsmiljøutvalget tar en beslutning om videre arbeid med ruspolicy, og hva som
skal gjøres med tilskuddsmidlene.

Møtebehandling
Samskipnaden har fått ny frist til mai 2019 med å utarbeide ruspolicy i tråd med søknad om
tilskuddsmidler til dette formålet. Foreslår å leie inn person i 40 % stilling til å jobbe med
dette.
Jobbe med å utarbeide rusmiddelpolicy, og så jobbe med implementering av denne.
Studentinord har søkt på midler til studentvertordning. Vurdere å slå sammen til en felles
søknad for å få midler til dette ved alle studiesteder?.
Vedtak
1. LMU tar saken til orientering.
2. LMU ber studentinord om å jobbe videre med utvikling av ruspolicy. Utarbeide plan
for ruspolicy og arbeidet videre. Bente Pettersen og Hanne Solheim Hansen blir enige
om arbeidsgiveransvar.
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Saknr

Arkivsak

Tittel

13/18
14/18

15/02692-116
15/02692-115

15/18

15/02687-36

Presentasjon av nytt studentombud
Samling for studenttillitsvalgte 29.-31. okt
Orientering fra samlingene i Bodø, Mo i Rana og
Levanger. Saken tas opp igjen på neste LMU med forslag
til opplæring av tillitsvalgte.
Ros og ris per 1. november 2018
Saken tas til orientering.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

15/02692-125
Tor Flåm
Siri Grøvnes Solheim
Møtedato
06.12.2018

HANDLINGSPLAN LMU- TILTAK ETTER SHOT 2018
Forslag til vedtak:
1. LMU kommer frem til, og vedtar, et revidert utkast av handlingsplanen.
2. LMU vedtar å lage en egen tiltaksplan for oppfølging av SHoT-resultatene, med
spesiell fokus på ensomhet og psykisk helse.
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Sammendrag
Etter behandling i arbeidsutvalget til LMU ble det klart at det er nødvendig med en
gjennomgang av nåværende handlingsplan før vi kan sette inn nye punkter på planen. Det
må også vurderes av LMU om tiltak etter SHoT-undersøkelsen skal følges opp gjennom en
separat handlings- eller tiltaksplan. Grunnen til at AU foreslår dette er at punktene på
handlingsplanen er mer overordnet, og ved å supplere denne med konkrete tiltak som
oppfølging av SHoT vil det resultere i en veldig omfattende og uoversiktlig handlingsplan.
Samtidig er det ikke hensiktsmessig å revidere handlingsplanen ved hvert LMU-møte, så ved
å ha en egen tiltaksplan for oppfølging av SHoT vil det bli enklere å ha en kontinuerlig
oppfølging av denne gjennom 2019.
AU ønsker at tiltaksplanen for oppfølging av SHoT undersøkelsen skal ha spesiell fokus på
tiltak rettet mot å forebygge ensomhet og fremme psykisk helse blant studentene. AU
ønsker derfor at LMU ber om at de lokale tiltaksplanene, som også skal følges opp gjennom
2019, prioriterer tiltak som rettes mot ensomhet og psykisk helse.

Vedlegg:
Handlingsplan LMU
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1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører
1.1 Bakgrunn og funksjon
Denne handlingsplanen har som mål å være et styringsverktøy i arbeidet med det helhetlige
læringsmiljøet for alle studenter ve Nord universitet. Planen er del av universitetets kvalitetssystem.
Styret ved Nord universitet har det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø og utvalget er
et lovpålagt og rådgivende organ for universitetsstyret og ledelsen ved institusjonen og fakultetene.
Handlingsplanen skal brukes aktivt i universitetet for å skape et godt læringsmiljø der studenter
deltar aktivt både faglig og sosialt.

1.2 Overordnet målsetting
«Nord universitet skal ha aktive studenter både faglig og sosialt» - (Mål/Visjon)
For å oppnå målsettingen må Nord universitet skape et universelt utformet læringsmiljø hvor man
har plass til alle. Dette skal gjenspeiles i hele universitetets virksomhet slik at dens ordinære
løsninger fungerer for alle studenter. Dersom en student har behov som ikke dekkes gjennom de
ordinære løsninger, må universitetet tilrettelegge for de individuelle behovene og fremme tiltak som
bidrar til at studentene lykkes og trives.
Dette setter krav til alle ansatte innen undervisning, veiledning, ulike støttefunksjoner og
administrasjon om å bidra til å tilrettelegge studiet og oppholdet for alle studenter. Videre krever
oppnåelsen av en slik målsetting at alle studenter inkluderer alle og deltar aktivt med å skape gode
læringssituasjoner for seg selv og sine medstudenter.

1.3 Styringsdokumenter
I henhold til UHL § 4-3 er LMU en viktig aktør som skal bidra i arbeidet med utvikling av et
inkluderende læringsmiljø. LMUs hovedoppdrag er å bidra til at lovens bestemmelser i UHL § 4-3
ledd 1 og 2 blir ivaretatt. Ledd 1 og 2 beskriver styrets ansvar for å legge til rette et godt studiemiljø,
god studentvelferd og forsvarlig fysisk- og psykisk arbeidsmiljø ut fra en samlet vurdering av
hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd. Ledd 3 beskriver rammene for LMUs oppgaver
og mandat slik:


Bidra til at bestemmelsene nevnt i første og andre ledd blir gjennomført.










Delta i planlegging av læringsmiljøtiltak.
Nøye følge utviklingen i saker som angår studentenes sikkerhet og velferd.
Holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studentene vedrørende læringsmiljøet.
Gi uttalelser om forhold vedrørende studentenes læringsmiljø.
Gjøres kjent med pålegg og andre enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer.
Rapportere direkte til styret.
Sørge for årlig rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljøet til styret.
Eventuelt å utføre andre oppgaver gitt av styret.

Ledd 5 beskriver institusjonens ansvar for individuell tilrettelegging slik: «Institusjonen skal, så langt
det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov.
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Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium».
I tillegg finnes det en rekke lover, dokumenter og regelverk som regulerer studentene sitt
læringsmiljø. Disse er blant annet:





Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne
Lov om planlegging og byggesaksbehandling
Norge universelt utformet 2025
Læringsmiljøhåndboken

1.4 Aktører i arbeidet med læringsmiljøet ved Nord universitet
Av bestemmelsene i Lov om universiteter og høgskoler § 4-3 om læringsmiljø går det fram at
universitetsstyret, i samarbeid med studentsamskipnaden, skal legge forholdene til rette for et godt
læringsmiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet.
I tillegg til dette vil Studentorganisasjonen Nord (SON) være en naturlig pådriver og
samarbeidspartner i det studentsosiale perspektivet.
Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Nord universitet har et spesielt ansvar for å følge opp denne
handlingsplanen og føre tilsyn med at studenter med behov for tilrettelegging får god tilrettelegging
under studieoppholdet her.

1.5 Individuell tilrettelegging
Informasjon om rettigheter og muligheter for studenter med behov for individuell tilrettelegging skal
være lett tilgjengelig på Nord universitet sin hjemmeside www.nord.no Her vil man også finne
kontaktinformasjon til tilretteleggingstjenesten.
Tilretteleggingstjenesten skal til enhver tid ha en oppdatert liste med eksempler på mulige
tilretteleggingstiltak. Denne skal også være tilgjengelig på www.nord.no
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2. Tiltak for et godt læringsmiljø
2.1 Fysisk læringsmiljø
Fysisk læringsmiljø omhandler utforming og bruk av bygninger og fysiske omgivelser slik at det lager
gode rammer for læring og læringsaktiviteter hos alle studenter. Nord universitet skal være
universelt utformet og tilgjengelig for alle studenter.
Tiltak
Kartlegge behov for utvidede åpningstider på
alle studiested og synliggjøre disse
Sørge for god og oversiktlig skilting og
informasjon i alle bygg tilknyttet universitetet
Kartlegge graden av universell utforming på
universitetet og finne hvor det eventuelt må
gjøres konkrete tiltak
Kontrollere at inneklima og luftkvalitet er
tilfredsstillende på alle studiesteder
Sørge for at det finnes universelt utformet
studentboliger på alle studiesteder
Sikre at studenter blir med tidlig i
campusutviklingsprosjekter

Ansvar
Leder Eiendomsdrift /
Eiendomssjef
Leder Eiendomsdrift /
Eiendomssjef
Leder Eiendomsdrift /
Eiendomssjef

Tid
Høst 2017

Leder Eiendomsdrift /
Eiendomssjef
Nord studentsamskipnad

Kontinuerlig

Leder eiendomsdrift

Kontinuerlig

Kontinuerlig
Våren 2017 og
kontinuerlig

Kontinuerlig

2.2 Psykososialt læringsmiljø
Psykososialt læringsmiljø omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt læringsprosessene. Det
berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte, og i mellom studentene.
Tiltak
Utvikle og evaluere «Første semester» med tanke
på implementering i hele Nord universitet.
Jobbe for økt sosial inkludering av studenter i
deltidsutdanning, med spesielt fokus på
studiestart.
Legge til rette for studentaktivitet gjennom å gi
tilgang på lokaler, teknisk utstyr,
biblioteksfasiliteter, møteplasser, programvare,
møterom og kontorer.
Delta i SHOT-undersøkelsen 2018 og følge opp
med tiltak i henhold til resultatet av
undersøkelsen
Være en pådriver for at det utvikles en ruspolicy
for studenter
Være en pådriver for at det utvikles et system
for varsling av seksuell trakassering og mobbing
Være en pådriver for, og delta i arbeid med
utvikling av etiske retningslinjer som beskriver
nulltoleranse for seksuell trakassering og
mobbing.

Ansvar
Læringsmiljøutvalget,
Prorektor for utdanning,
Nord studentsamskipnad
Læringsmiljøutvalget,
Prorektor for utdanning,
Studentorganisasjonen
Direktør for infrastruktur
og digitalisering

Tid
Kontinuerlig

Nord studentsamskipnad,
Studiesjef

2017/2018

Læringsmiljøutvalget

Høst 2018

Læringsmiljøutvalget

Vår 2018

HR/Læringsmiljøutvalget

Vår 2018 og
kontinuerlig

Kontinuerlig

Kontinuerlig
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Jobbe for, og bidra til, at læringsmiljøet oppleves
som inkluderende, åpent og favner mangfoldet i
studentmassen.
Studentorganisasjonen,
studentforeningene, studentsamskipnaden
og fakultetene skal sammen arbeide for å
videreutvikle møteplasser og tiltak som
bidrar til god sosial integrering gjennom
fadderuke oppstartsarrangementer, ulike
sosiale tiltak, kurs og lignende.
Sørge for digitale selvhjelpsressurser innen
informasjonskompetanse

Læringsmiljøutvalget /
fakultetene

Kontinuerlig

Studentorganisasjonen,
Kontinuerlig
Nord Studentsamskipnad og
fakultetene

Universitetsbiblioteket

Kontinuerlig

2.3 Organisatorisk læringsmiljø
Organisatorisk læringsmiljø omhandler systemer for tilbakemelding og medvirkning, slik at utvalget
sikrer studentenes innflytelse og medvirkning i organisasjons- og endringsprosesser som har
innvirkning på studentenes totale læringsmiljø.
Tiltak
Følge opp arbeidet med, samt være en pådriver
for å synliggjøre, «Ros og Ris» som ivaretar
tilbakemeldinger på alle forhold knyttet til
studentenes læringsmiljø
Være tilgjengelig dersom studenter eller ansatte
ønsker LMU’s tilstedeværelse på
samlinger/møter for å eventuelt løfte saker til
LMU.
Regelmessig evaluere tilretteleggingstilbudene i
universitetet og gi status til LMU på disse.
Samtidig sørge for at presis informasjon om
tilrettelegging, tiltak som tilbys og
søknadsprosess finnes på universitetets nettside.
Være pådriver for et aktivt samarbeid mellom
Nord universitet og Nord studentsamskipnad for
å utvikle et godt studentliv
Det må sikres tilstrekkelige ressurser for
tilretteleggingstjenesten sånn at man kan gi god
oppfølging av studentene som trenger det, i
tillegg til informasjonstiltak ovenfor studenter og
ansatte.
Sikre at evaluering av studier og læringsmiljøet
blir gjennomført på en tilfredsstillende måte og
at LMU får evalueringene.
Sikre gode rutiner for informasjonsflyt mellom
universitetet, studentsamskipnaden og
studentorganisasjonen.
Evaluere LMUs rolle og struktur og vurdere tiltak
for å styrke arbeidet med læringsmiljøet

Ansvar
Læringsmiljøutvalget

Tid
Kontinuerlig

Arbeidsutvalget

Kontinuerlig

Tilretteleggingstjenesten,
studiesjef, prorektor

Kontinuerlig

Læringsmiljøutvalget

Kontinuerlig

Prorektor for utdanning

Kontinuerlig

Studiesjef

Årlig

Prorektor for utdanning

Kontinuerlig

Læringsmiljøutvalget

Halvårlig
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Jobbe for at det blir opprettet tilbud om
studentombud for studenter på Nord universitet.
Studentombudet skal være en uavhengig
bistandsinstans for universitetets studenter, i
saker som angår deres relasjon til universitet.
Delta på relevante læringsmiljøundersøkelser,
studentundersøkelser og evalueringer som kan gi
LMU viktig informasjon fra studentene
Synliggjøre LMU i form av deltagelse på aktuelle
konferanser, seminarer og gjøre utvalget kjent
blant studenter og tilsatte.

Læringsmiljøutvalget

2017/2018

Studiesjef

Kontinuerlig

Læringsmiljøutvalget

Kontinuerlig

2.4 Digitalt læringsmiljø
Digitalt læringsmiljø omhandler bruk og videreutvikling av digital og bygningsmessig infrastruktur
som støtte for studentenes læring og bruk av teknologi i utforming av digitale læringsressurser og
læringsplattformer.
Tiltak
Sørge for at læringsmiljøperspektivet er i fokus
under digitaliseringsprosesser. Eksempelvis god
sammenheng mellom undervisningsmetoder,
pensum, vurderingsformer og emneevalueringer.
De digitale læringsplattformene (LMS) skal
utformes slik at de blir mest mulig lesbare og
brukervennlige for alle studenter.
Stimulere til økt bruk av digitale verktøy i
undervisningen. En slik bruk vil kunne bidra til økt
læringsutbytte hos alle grupper studenter. I
tillegg vil studenter med særlige utfordringer
kunne få tilgang til det digitale innholdet i ettertid
for bearbeiding av læringsinntrykkene.
Sørge for at Nord universitet har oppdaterte
nettsider med relevant informasjon på engelsk og
samisk.
Det bør i større grad legges opp til digital
tilrettelegging som et viktig virkemiddel i
studentenes læring. Dette er også et viktig ledd i
tilretteleggingen av studier spesielt tilpasset
fjernstudenter.
Studentene skal sikres tilgang til
kvalitetssikringssystemet for utdanning
Sikre tilrettelegging av digital infrastruktur slik at
studentene kan studere uavhengig av sted

Ansvar
Fakultetene

Tid
Kontinuerlig

Fakultetene / KOLT /
universitetsbiblioteket

Kontinuerlig

Læringsmiljøutvalget /
fakultetene / KOLT

Kontinuerlig

Kommunikasjonssjef

Kontinuerlig

IKT-sjef / fakultetene

Kontinuerlig

Prorektor for utdanning

Kontinuerlig

IKT-sjef

Kontinuerlig
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2.5 Pedagogisk læringsmiljø
Pedagogisk læringsmiljø omhandler rammene for den pedagogiske aktiviteten som påvirker
studentenes læring. Dette berører utforming av mål, innhold, aktiviteter og vurderinger, men
avgrenses mot kvalitetsvurdering av den enkelte læringsaktivitet.
Alle skal kunne ta del i undervisningen og ha et best mulig utbytte av denne. De faglig ansvarlige har
ansvar for å arbeide aktivt med tilrettelegging av undervisningen innenfor sine studieområder.
Tiltak
Være pådriver for universell utforming av
læring gjennom varierte undervisningsmetoder som sikrer kvalitet i utdanningen
Sørge for at ansatte på universitetet har
god FoU og formidlingskompetanse
Sørge for at universitetet har et likeverdig
tilbud for alle studenter med behov for
tilrettelegging, uavhengig av studie
og/eller studiested.
Informere om handlingsplanen og
ansvarsområdet til studieledere og
fagansatte
Tilretteleggingstjenesten skal ha en oversikt
over mulige tiltak og hjelpemidler og skal
sammen med fagansvarlig bidra til at
studentenes behov for tilrettelegging
ivaretas
Uoppfordret bruk av mikrofon i alle
auditorier og rom der slikt utstyr finnes
Være pådriver for at universitetet
tilrettelegger for at studenter kan møtes
på tvers av studie og årskull.

Ansvar
Læringsmiljøutvalget /
Prorektor for
utdanning
Dekaner / studiesjef

Tid
Kontinuerlig

Tilretteleggingstjenesten /
fakultet

Kontinuerlig

Dekaner / studiesjef

Årlig

Tilretteleggingstjenesten

Kontinuerlig

Faglærere

I
undervisningen
Kontinuerlig

Læringsmiljøutvalget,
fakultetene og Nord
studentsamskipnad

Kontinuerlig
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-124
Siri Grøvnes Solheim
Siri Grøvnes Solheim

Saksgang

Møtedato
06.12.2018

STUDENTTILLITSVALGTE
Forslag til vedtak:
1. LMU vedtar vedlagte forslag til rollebeskrivelse/mandat for studenttillitsvalgte.
1. LMU vedtar at det skal utvikles en digital tillitsvalgthåndbok med den informasjon
som er samlet i vedlagte dokument. Det utarbeides informasjonsmateriale om rollen
og oppgavene til studenttillitsvalgte.
2. LMU vedtar at det utarbeides prosessbeskrivelse for valg av studenttillitsvalgte med
tydelig ansvarsfordeling i henhold til forslaget beskrevet over.
3. LMU vedtar at det skal tilbys et studiepoenggiende emne for tillitsvalgte. Emnet må
gjennomføres årlig for tillitsvalgte og vara.
4. LMU vedtar at det skal utarbeides et digitalt system for registrering og oversikt over
tillitsvalgte
5. LMU vedtar at vedlagte forslag skal sendes på høring ved fakultetene og blant
studentene før endelig vedtak i LMU.
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Sammendrag
På læringsmiljøutvalgets møte 24.05.18 ble det vedtatt at en arbeidsgruppe skulle nedsettes
for å jobbe frem et forslag til opplegg for opplæring av studenttillitsvalgte. Mandat for
arbeidsgruppen ble også vedtatt i møtet.
Arbeidsgruppen har bestått av Siri Grøvnes Solheim (sekretær for LMU), Jan Georg Gulstad
(studentmedlem i LMU), Andrea Nordvik (leder SoB) og Øystein Strømsnes (studentinord).
Vedlagt er forslag til rollebeskrivelse og forslag til opplæring av studenttillitsvalgte som
arbeidsgruppen har jobbet frem. Forslaget innebærer også definerte ansvarsoppgaver for
emneansvarlige, og det er viktig LMU sender det på høring ved fakultetene, i tillegg til at
studentene får mulighet til å kommentere og gi innspill.

Vedlegg:
Studenttillitsvalgte ved Nord universitet
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Studenttillitsvalgt ved Nord universitet
Dette dokumentet inneholder:










Hva det innebærer å være tillitsvalgt
Rett til medbestemmelse- oversikt over kanaler hvor studentene kan melde fra og ha
påvirkningskraft
Hvor får du hjelp- hvem kan tillitsvalgte henvende seg til for å få hjelp med oppgaver
tilknyttet sitt verv
Oversikt over nyttige skjema og relevante retningslinjer
Hvilke oppgaver en tillitsvalgt skal gjennomføre, inkludert saksgang/gjennomføring av disse
Hvordan studenttillitsvalgt skal samarbeide opp mot emneansvarlig
Informasjon om valgprosess
Informasjon om emneevalueringer
Informasjon om studentdemokratiet

Hva forventes av en tillitsvalgt
Som tillitsvalgt tar man imot henvendelser fra medstudenter. Dette kan omhandle saker av faglig
karakter, eller andre tilfeller hvor medstudenter opplever problemer i studiehverdagen. Som
tillitsvalgt er du talsmann for emnet/studieprogrammet/kullet ditt, og du er bindeleddet mellom dine
medstudenter og fakultet og universitet i ulike saker.
Tillitsvalgt skal være klassens kontakt overfor:




Faglærer, emneansvarlig, faglig og administrativ ledelse på fakultet og administrasjonen
Studentforeninger/Studentråd/Studentorganisasjon
Studentparlamentet

Oppgaver:









Snakke på vegne av klassen
Følge opp arbeid med utdanningskvalitet, be om resultater og møter og informere klassen.
Bidra til et godt sosialt miljø
Tillitsvalgt i klassen er medlem av Studentrådet (på studiestedet og/eller på fakultet)
Sørge for at medstudenter har en støttespiller og en person å henvende seg til
Sørge for at faglærer/emneansvarlig har en studentrepresentant å henvende seg til og
samarbeide med
Hjelpe til med på å sikre at studenter får muligheten til å påvirke emnet og studiet de går på
Arrangere klassens time ved behov

Type saker





Faglig. F.eks, pensum, forelesere, utdanningskvalitet
Organisering av undervisning, som timeplaner, eksamensplaner mm.
Sosialt miljø
Læringsmiljø i klassen og læringsmiljø generelt

Commented [SGS1]: Studiestedene i Trøndelag og Nesna
har studentråd. I Bodø er det studentorganisasjon og
linjeforeninger, men ikke studentråd. Mo i Rana har kun
studentforening. Vesterålen har ikke noe studentråd pga. lite
aktivitet (kun samlingsbasert).
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Valg av studenttillitsvalgt











Det skal velges en studenttillitsvalgt og en vara per klasse ved begynnelsen av hvert
semester. Det skal velges en studenttillitsvalg og en vara for hvert kull på alle studieprogram.
Tillitsvalgt skal være valgt seinest 2 uker etter studiestart, altså innen 01.09 for studier som
starter i august.
Valg av tillitsvalgt settes opp på timeplanen slik at studentene er godt forberedt.
Informasjon om tillitsvalgtrollen og valgprosessen må gis til studentene ved studiestart,
eksempelvis den første uken med undervisning, slik at de får mulighet til å ta stilling til om de
ønsker å stille til valg
Emneansvarlig for et av de obligatoriske emnene i studieprogrammene tar ansvar for at
studentene informeres om rollen til tillitsvalgte, sentrale oppgaver og om hvordan valget skal
foregå
Tillitsvalgt og vara velges normalt for et skoleår evt. et semester dersom studiet er av kortere
varighet.
Etter valget sørger emneansvarlig for at navnet på den tillitsvalgte gjøres kjent for alle
studentene, det kan eksempelvis legges ut på canvas.
I tillegg bør det eksistere et digitalt system hvor de tillitsvalgte registrerer seg, slik at det blir
enkelt for studentforeninger/studentråd å innkalle til møter. Det jobbes med et digitalt
system for å registrere tillitsvalgte og vara. Inntil dette er på plass må studieprogramansvarlig
sikre at de har oversikt over tillitsvalgte i alle kullene og sørge for at øvrige studenter gjøres
kjent med hvem som er tillitsvalgt. Fakultetene må komme med forslag til hva som vil
fungere best.

Utdanningskvalitet- rolle og ansvar for tillitsvalgt i klassen








Samarbeide med emneansvarlig om planlegging, valg av evalueringsmetode, gjennomføring
og oppsummering fra emneevalueringer.
Informere klassen om innholdet i emneevalueringene.
(Ved behov) sørge for at studentpolitisk vindu benyttes til å ta opp saker- eksempelvis ved å
arrangere klassens time.
Har studentene klager på undervisning og veiledning som ikke blir fulgt opp? Send en skriftlig
klage til studieprogramansvarlig eller evt. prodekan utdanning/dekan.
Om studentene finner at emneevalueringsrapporten er mangelfull i forhold til
tilbakemeldingen de ga, skal de ha muligheten til å kommentere dette i et eget felt i
emnerapporten.
Bruke retningslinjer for håndtering av klager på undervisning og veiledning, dersom
studenter har klager på undervisning og veiledning som ikke blir fulgt opp i
emneevalueringene

Saksgang og regler







Løs sakene på lavest mulig nivå (gå for eksempel direkte til emneansvarlig evt faglærer).
Bruk de tillitsvalgte på det nivået som saken gjelder.
Når enkeltstudenter presenterer problemer, utfordringer eller synspunkter, undersøk om
dette er representativt for gruppen det gjelder
Følg tjenestevei hvis saken ikke kan løses på laveste nivå. Som oftest vil det si neste
overordnede. Kjenner dere ikke tjenesteveien, ta kontakt med studentråd,
Studentorganisasjon eller Studentparlamentet.
Dokumenter saken best mulig.

Commented [SGS2]: Det bør lages en mal for klage som
tillitsvalgte kan benytte.

Commented [SGS3]: Per i dag finnes det ingen rutine for
hvordan klager og undervisning og veiledning skal håndteres.
(Det finnes egne rutiner for klage på eksamen og sensur).
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Ta uformell kontakt med den/de det gjelder (også ansatte / ledelse) før en sender en sak den
formelle tjenesteveien. Ved god dialog løses mange saker før de blir formelle.

Arbeidsoppgaver til tillitsvalgt for hvert kull:



Delta på aktuelle kurs som studentparlament/-råd/-organisasjon organiserer
Gjennomføre emneevaluering (Det vil variere om emnene skal evalueres midtveis eller ved
slutten av undervisningen. Dette bestemmer emneansvarlig i samråd med studentene.)

Hvem skal studenttillitsvalgt henvende seg til?
Studenttillitsvalgte forholder seg først og fremst til sin studentgruppe, emneansvarlig og
studieprogramansvarlig (evt. studieleder) på fakultetet. I tillegg kan det være nyttig å kontakte
studentene i studentrådet og/eller studentparlamentet.
Hvis man har problemer i et emne, er det emneansvarlig du skal ta opp problemet med. Dersom
problemet ikke kan løses hos han/henne, kan du henvende deg til studieprogramansvarlig eller
studieleder for de studieprogram som har det.
Dersom heller ikke studieprogramansvarlig eller studieleder kan hjelpe deg med den aktuelle saken,
kan du ta kontakt med prodekan for utdanning eller dekan. Dersom det ikke løser saken, kan du be
studentombudet om råd. Siste instans er klagenemd ved Nord universitet.

Nyttige verktøy for å jobbe med saker
Ros og ris systemet er en enkel portal hvor man kan varsle om alt fra kvalitet på luft til mobbing.
Studentombudet er en uavhengig bistandsperson som kan gi råd til studenter i deres studiesituasjon
og skal sørge for at studentenes rettigheter blir ivaretatt.
Tillitsvalgthåndbok (bør lages) Denne skal inneholde nyttig informasjon om evalueringer og rollen
som tillitsvalgt.
Studentinord-Helse, samskipnadens tilbud for studenter som opplever problemer/utfordringer i sin
studiehverdag
Studentorganisasjonen i Bodø
Studentparlamentet
Studentmedvirkning oversikt over ulike råd og utvalg for studentene er representert og har
påvirkningsmulighet

Emneansvarliges rolle og ansvar i kvalitetssikringssystemet
Hva er en emneansvarlig?
Emneansvarlig er faglig ansvarlig for emnet.
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Gjennomføring av emneevaluering og rapportere resultat fra emneevalueringene i
emnerapport
Emneansvarlig har ansvar for:













Å gjennomføre emneevaluering, og skal så langt det er mulig samarbeide med studentene
om planlegging, gjennomføring og oppsummering fra emneevalueringene, gi sin faglige
vurdering og følge opp resultater av evalueringene gjennom å iverksette tiltak
Gjennom fastsatte emnerapportmaler gi sin faglige vurdering og følge opp resultater av
evalueringene, og levere rapporten til nærmeste leder. Rapporten skal gå i kopi til
studentråd/fagutvalg, eller tilsvarende.
Så langt det er praktisk mulig sørge for at emnerapporten bekreftes skriftlig (pr e-post
dersom fysisk underskrift er vanskelig) av studenttillitsvalgte som en dokumentasjon på at
emnerapporten er lest og eventuelt kommentert.
Om studentene finner at emneevalueringsrapporten er mangelfull i forhold til
tilbakemeldingen de ga, skal de ha muligheten til å kommentere dette i et eget felt i
evalueringsrapporten.
Emneansvarlig skal sammen med studieprogramansvarlig iverksette eventuelle
kvalitetshevende tiltak ved behov.
Emneansvarlig på emner med veiledet praksis vurderer studentens og praksisstedets
evalueringer og oppsummerer disse med egne kommentarer med forslag til
kvalitetsforbedrende tiltak, eventuelt med råd om avslutning av praksissted.
Emneansvarlig skal i samarbeid med studentene, og studenttillitsvalgt spesielt, velge egnet
evalueringsmetode ut fra klassens størrelse og behov.

Commented [SGS4]: Dette i samsvar med rollebeskrivelse
i kvalitetssystemet.
Commented [SGS5]: Viktig at evalueringsskjemaene blir
digitale. De vi har i dag benyttes i liten grad. KOLT jobber
med å få på plass en digital løsning for emneevalueringer,
men det vil antageligvis ikke være på plass før høsten 2019.

Om håndtering av klage på undervisning og veiledning
Som en del av kvalitetssystemet skal det være egne retningslinjer for håndtering av klage på
undervisning og veiledning. Retningslinjene skal gi en oversikt over hva som er studentenes rolle og
ansvar og ledelsens ansvar i håndteringen av slike klagesaker. Retningslinjene inngår som en del av
kvalitetssikringssystemet ved Nord universitet.

Emneevalueringer
Alle emner skal evalueres hver gang de gjennomføres. Hvorvidt det er midtveis eller sluttevalueringer
bestemmer emneansvarlig selv – sammen med studentene. Det skal årlig gjennomføres evaluering av
studieprogrammet med alle tillitsvalgte for studiet.
Sluttevaluering
Bruk av spørreskjema som sluttevaluering av emner egner seg best når studenten har fullført, eller er
i slutten av et emne. Da har studentene nok erfaringsgrunnlag til å mene noe om sin totale
studiesituasjon. Når det gjelder bruk av spørreskjema på evaluering av studieprogram, egner det seg
for studenter på slutten av 2. studieår, eller på slutten av et studieløp.
Midtveisevaluering
Bruk av spørreskjema til underveisevaluering av emner egner seg best midtveis i emnet og på et
tidspunkt der studentene har rukket å gjøre seg noen erfaringer. Det bør samtidig være nok tid igjen
av emnet til at det er mulig å følge opp resultatene og foreta justeringer underveis slik at studentene
opplever resultater av evalueringene.

Commented [SGS6]: Per i dag finnes det ingen rutine for
hvordan klager og undervisning og veiledning skal håndteres.
(Det finnes egne rutiner for klage på eksamen og sensur).
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Oppbygging av spørreskjema og gjennomføring av evalueringen
Spørreskjemaene bør ha en eller flere deler med spørsmål som holdes stabilt over tid, slik at
svarresultater kan sammenliknes fra år til år og gi mulighet til å påvise framgang eller nedgang i
kvaliteten. Spørreskjemaene kan inneholde både avkrysningsbokser med skala fra 1-6, 1-10, eller
verdiene liten grad, større grad, verken eller, osv. Det anbefales å holde antall spørsmål i
spørreskjemaet på et minimum.
Emneevalueringen må lages slik at studentene får være anonyme. Det må også tas stilling til om
evalueringen skal sendes ut til den enkelte student eller om klassen skal gi en samlet vurdering.
Basert på type emne og klassens størrelse er dette en vurdering som emneansvarlig bør ta i
samarbeid med tillitsvalgt.
Emneevalueringer bør annonseres god tid i forkant, slik at studentene er forberedt til å gi sine
tilbakemeldinger. Evalueringen bør også foregå i undervisningstiden- uten at underviser er tilstede.
Studentene kan med fordel ha en felles diskusjon hvor studenttillitsvalgt har ansvar for å skrive ned
det som fremkommer og føre dette inn i evalueringsskjema. For å sørge for at alle blir hørt bør det
også åpnes for at studenter kan ettersende sine innspill til studenttillitsvalgt på epost.

Organisasjonskart
Studentdemokratiet bør være strukturert slik at man har studenter som jobber spesifikt opp mot
ledelsen på sitt nivå. Kull- og klassetillitsvalgte jobber med klassens saker opp mot emneansvarlig og
studieprogramansvarlig. Studentrådene jobber opp mot fakultetsledelsen og administrasjonen.
Studentparlamentet jobber opp mot universitetsledelsen (rektor og universitetsstyret).
I tillegg til å jobbe opp mot de ansatte og ledelsen, jobber også demokratiet sammen om å løse
saker. Under ser du informasjonsflyt og oppbyggingen av studentdemokratiet.

Emneansvarlig

Studenttillitsvalgt

Fakultetsledelse

Studentforening

Studentråd/organisasjon

Universitetsledelse

Studentparlament
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Variasjoner mellom studiestedene
Bodø: Tillitsvalgt- studentforening – studentorganisasjon (SoB) – Studentparlament
Steinkjer/Levanger/Stjørdal/Namsos/Nesna: Tillitsvalgt – studentråd- studentparlament
Mo i Rana: Tillitsvalgt- Studentforening- studentparlament
Vesterålen: Tillitsvalgt- Studentparlament
I tillegg har hvert studiested en lokal studentleder (Bodø, Helgeland og Trøndelag).
Studentråd
Studentrådet jobber med å sikre sine studenters sosiale og faglige interesser, og består av de
klassetillitsvalgte fra sine utdanninger i tillegg til et studentrådsstyre og en lokal studentleder.
Aktuelle saker for studentråd kan være alt fra problemer med fagplaner og timeplanstruktur, til
klagesaker eller arrangering av sosiale eller faglige arrangement.
Hvis du har lyst til å være med å påvirke din studiehverdag anbefaler vi deg å stille til valg som
klassetillitsvalgt. Som klassetillitsvalgt er du klassens representant overfor faglærere, studielederen,
og studentrådet. Ved å delta på studentrådmøter vil du også kunne holde klassen din informert om
hva som foregår på høgskolen og om saker av interesse for dine medstudenter.
Studentorganisasjon
Studentforeninger
Studentparlamentet

Gjennomføring av opplæring








Det bør holdes årlige kurs for de tillitsvalgte. I Trøndelag var det tidligere en årlig samling for
tillitsvalgte med overnatting, som fikk gode tilbakemeldinger. Denne ble avsluttet pga.
økonomi. FBA har også hatt samlinger for tillitsvalgte tidligere. Slike samlinger kan holdes for
tillitsvalgte per region (Trøndelag og Helgeland) eller per fakultet (Bodø), men så mye som
mulig av innholdet bør samkjøres slik at det blir likhet mellom studiestedene.
Fordelen med å ha samlingene per studiested, regionalt eller fakultetsvis fremfor èn felles
samling for Nord universitet, er at de tillitsvalgte i større grad vil føle tilhørighet med et miljø
og bli kjent med sine medstudenter. Lokale samlinger vil også i større grad kunne planlegge
samlingen til en tid hvor det passer for flest mulig å delta.
Det har også tidligere eksistert et innføringskurs på 5 studiepoeng for tillitsvalgte (MET322)
ved Handelshøgskolen, men dette er ikke lenger tilgjengelig. For å bestå emnet leverte man
en oppgave (individuelt eller i gruppe) der man svarte på spørsmål og reflekterte rundt rollen
sin som tillitsvalgt. Tilbakemelding fra studentene tilsier at dette bør bli tilgjengelig igjen, slik
at tillitsvalgte kan få et insentiv til å stille til verv.
Informasjonen til tillitsvalgte må samles på ett sted for å gjøre det enklest mulig å finne frem.
Det har kommet ønsker om å lage en håndbok, men det er kanskje mer aktuelt å få laget en
god nettside som gir oversikt og tilgang nødvendig informasjon. Informasjon på nett er også
enklere å holde oppdatert. Kommunikasjonsavdelingen må involveres i arbeidet med å lage
nettsiden.

Commented [SGS7]: Her må det innhentes innspill til
tekst fra studentene.
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Nettsiden må inneholde aktuelle verktøy og hjelpemidler som tillitsvalgte kan komme til å få
bruk for, samt informasjon om rollen som tillitsvalgt, organisasjonskart osv. På en slik side
kan det også ligge digitale evalueringsskjema, og mulighet for å registrere seg som tillitsvalgt.
OsloMet har fått laget en informasjonsvideo som vises i oppstarten av alle studier. Denne
sier litt om rollen som tillitsvalgt, informasjon om valgprosessen o.l. En slik ordning gjør at
det blir lav terskel for emneansvarlig å formidle informasjonen til studentene, og det sikrer at
informasjonen som gis er lik på tvers av studiesteder, fakulteter og studieprogrammer.
Studentene har gitt uttrykk for at de ønsker å få laget en slik informasjonsfilm.

Tiltaksplan for økt studentengasjement
Tiltaksplanen er konsentrert om tre ulike områder
Fysisk tilrettelegging.
Organisatorisk tilrettelegging.
Velferdsrettede tiltak.
Under hvert område er det formulert konkrete tiltak som skal gjennomføres eller vektlegges. Både
universitetet sentralt og avdelinger/enheter forutsettes å følge opp tiltakene i planen i forhold til
eget ansvarsområde på en mest mulig hensiktsmessig måte.

1. Fysisk tilrettelegging





Studentparlamentet skal ha godt synlige og tilgjengelige lokaler på campus.
Studentrådene bør sikres lett tilgjengelige, synlige og hensiktsmessige lokaler, med
nødvendig kontorrekvisita, samt infotavler/skjermer og postkasse for å lette kontakten
mellom studentråd og studentene.
Studentparlamentet, studenttillitsvalgte og registrerte studentforeninger skal ha adgang til å
reservere nødvendige møterom til studentpolitiske formål ulike steder på campus.

2. Organisatorisk tilrettelegging









Universitetet har – i samarbeid med Studentparlamentet – ansvar for å fremme
studentengasjement ved Nord universitet.
Det skal avholdes formelle møter mellom lederne på avdelinger/forskningssentre og
studentråd hvert semester.
De faste dialogmøtene mellom rektoratet, universitetsledelsen og ledelsen i
Studentparlamentet videreføres etter nåværende ordning.
Det må utvises fleksibilitet mht. å tilrettelegge studiesituasjonen slik at studenttillits-valgte
faktisk har reell mulighet til å utøve sine verv, parallelt med å være aktiv student.
Studenter som har tatt på seg tillitsverv har krav på en bekreftelse/attest som vitner om
studentens engasjement.
Hver studentgruppe/-klasse/-kull skal ha en tillitsvalgt. Det er studieledere og faglærere sitt
ansvar, i samarbeid med studentråd/styret og Studentparlamentet, at det legges til rette for
valg av tillitsvalgte.
Universitetet skal bistå studentene med god tilrettelegging av valg og nødvendige aktiviteter
og informasjonsarbeid i forkant av valg. Avdelingenes og undervisningspersonalets ansvar for
aktiv og positiv medvirkning understrekes, herunder å informere om hvilke verv som
eksisterer.
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Samarbeidstiltak knyttet til informasjonsarbeid og profilering skal fortsette, blant annet
informasjon vedr. lag og foreninger som finnes, samt studiestart.
Universitetet skal, i samarbeid med Studentparlamentet, tilby nødvendig kurs og opplæring
tilknyttet det å være tillitsvalgt.

3. Andre velferdsrettede tiltak





Universitetet skal støtte og oppmuntre til arbeid med studentaktiviteter som går på tvers av
avdelinger og som inkluderer hele studentmassen ved Nord universitet.
I tråd med Nords strategiplan, skal det legges til rette for et flerkulturelt og internasjonalt
studiemiljø, gjennom tiltak som årlige seminarer, studentarrangementer og andre
studentaktiviteter. Møter og informasjon må gjennomføres på engelske dersom
internasjonale studenter i målgruppen for informasjonen/møtene
Ledelsen ved Nord universitet, i samarbeid med Studentparlamentet og
studentrådene/studentorganisasjonen, skal gjennom fadderuka fremme et felles mål om
inkludering og engasjement for å hindre frafall og ensomhet.

33/18 Observatører i LMU - 15/02692-127 Observatører i LMU : Observatører i LMU

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-127
Tor Flåm
Siri Grøvnes Solheim

Saksgang

Møtedato
06.12.2018

OBSERVATØRER I LMU
Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget vedtar at studentinord stiller med fast observatør i LMUmøtene.
2. Læringsmiljøutvalget vedtar at studentombudet får fast observatørrolle i LMUmøtene.

Sammendrag
Observatør fra Studentinord
Studentinord har kontaktet leder og nestleder i LMU og gitt uttrykk for at de ønsker å være
en aktiv deltager i LMU sitt arbeide med oppfølgingen av SHoT fremover.
For å sikre at studentinord kan sette nok trykk på sitt arbeide med SHoT ønsker de å styrke
sin deltagelse i LMU. Derfor vil de ha muligheten til å kunne stille med en observatør i tillegg
til sin ordinære representant.
Denne observatørrollen vil eventuelt deles mellom regionsjefer i Trøndelag og Nordland,
som er de som har ansvaret for velferdstilbudet i sine regioner, og ansvaret for å følge opp
SHoT.
Studentombud
I tråd med mandat til studentombudet skal studentombud ha fast observatørstatus i LMU.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-123
Siri Grøvnes Solheim
Siri Grøvnes Solheim

Saksgang

Møtedato
06.12.2018

MØTEKALENDER 2019
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget godkjenner forslag til møtetid og sted for 2019.

Sammendrag
20. februar (skype)
28. mars (Mo i Rana)
23. mai (skype)
05. september (skype)
24. oktober (Stjørdal)
05. desember (skype)
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-126
Tor Flåm
Siri Grøvnes Solheim

Saksgang

Møtedato
06.12.2018

PEER SUPPORT
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Sammendrag
Peer Support er en gruppe studenter som hjelper andre studenter ved Nord universitet i
Bodø gjennom samtaler en-til-en. Emilie Nicholls, som tok initiativ til å opprette dette
tilbudet, deltar på møtet for å informere om ordningen og hvordan de jobber.

Vedlegg:
Skriv her

