Læringsmiljøutvalget
Dato:

28.03.2019 09:00

Sted:

Mo i Rana

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil

evt.

på e-post katrine.bruvold@nord.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.
<Sted> 21.03.2019
For leder i Læringsmiljøutvalget,

Katrine Bruvold
Seniorkonsulent
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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 20. FEBRUAR 2019
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra møtet 20. februar 2019.

Vedlegg:
Protokoll LMU 20.02.2019 (pdf)
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MØTEPROTOKOLL

Læringsmiljøutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

20.02.2019 kl. 09:00
Skype
15/02683

Tilstede:

Tor Flåm, Jan Georg Gulstad, Anette Holmen Sjøset, Tomm Erik
Svendsen, Emelie, Kristian Bruset, Odd Asbjørn Halseth,

Møtende
varamedlemmer:

Hilde Åsheim,

Forfall:

Kjersti Grøtan, Levi Gårseth-Nesbakk

Andre:

Hanne Seljesæter, Hanne Maren Reistad, Berit Eliassen,

Protokollfører:

Siri Grøvnes Solheim
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Sted, 20.02.2019

møteleder

1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste til LMU-møte 20. februar
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
20.02.2019

Saknr
1/19

Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget godkjenner innkalling og saksliste til møtet 20. februar 2019.

Vedtak

Læringsmiljøutvalget godkjenner innkalling og saksliste til møtet 20. februar 2019.
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2/19 Godkjenning av protokoll fra LMU-møte 6. desember
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
20.02.2019

Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget godkjenner vedlagte protokoll.

Vedtak
Læringsmiljøutvalget godkjenner vedlagte protokoll.

3

Saknr
2/19
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3/19 Årsrapport LMU 2018
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
20.02.2019

Saknr
3/19

Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget godkjenner vedlagte årsrapport.

Møtebehandling
Ny prorektor for utdanning og nestleder i LMU, Levi Gårseth-Nesbakk, har sendt inn noen
kommentarer til årsrapporten som innarbeides før oversendelse til styret.
I møtebehandlingen foreslås det at det under avsnitt om første semesterutvalgene
presiseres at det i 2018 er etablet aktivitet i utvalgene på alle studiesteder, og at første
semesterutvalgene samarbeider med LMU om igangsetting og oppfølging av
læringsmiljørettede tiltak.
LMU ønsker at det ved neste årsrapportering legges til et eget punkt med vurdering av
læringsmiljøet ved Nord universitet, og at det avslutningsvis sies noe om arbeidet for det
kommende året.

Vedtak
Læringsmiljøutvalget godkjenner vedlagte årsrapport for 2018, med de merknader som
fremkom i møtet og fra prorektor for utdanning formidlet via e-post.
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4/19 LMU-handlingsplan: fysisk læringsmiljø
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
20.02.2019

Saknr
4/19

Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget reviderer handlingsplanen basert på opplysninger som
fremkommer i møtet.
2. Læringsmiljøutvalget godkjenner punktene under fysisk læringsmiljø i
handlingsplanen.

Møtebehandling
Tomm Sandmoe går gjennom tiltakene under fysisk læringsmiljø i handlingsplanen. Et av
punktene er gjennomført, de resterende krever kontinuerlig oppfølging.
Nåværende handlingsplan er gjeldende ut 2019. Til høsten må det igangsettes arbeid for å
lage ny handlingsplan. Erfaringen fra gjennomgang av nåværende handlingsplan tilsier at den
er for generell og for overordnet. Punktene i den er vanskelig å følge opp helt konkret, og
det er derfor også problematisk å bruke den i forbindelse med rapportering og for oversikt.
Innspill fra observatør fra biblioteket: Til neste handlingsplan bør det komme inn følgende
punkter:
• kunnskapbasert campusutforming
• Digitalt læringsmiljø iht. nasjonal strategi for deling av forskningsdata. Tilrettelegging
for fysisk og digital tilgang på litteratur.
• Uforming av uformelle læringsmiljøer (eks. meråpent bibliotek).

Vedtak
1. Læringsmiljøutvalget oppdaterer handlingsplanen basert på opplysninger som
fremkommer i møtet og publiserer ny versjon på LMUs nettside.
2. Læringsmiljøutvalget godkjenner punktene under fysisk læringsmiljø i
handlingsplanen
3. Innspill fra møtet tas med i arbeidet med ny handlingsplan til høsten.
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5/19 Studenttillitsvalgte- tilbakemeldinger fra høringsrunde og videre prosess
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
20.02.2019

Saknr
5/19

Forslag til vedtak:
1. LMU vedtar å innarbeide endringer i dokumentet basert på tilbakemeldinger fra
høringsrunden.
2. LMU vedtar at revidert forslag skal ferdigstilles innen en bestemt frist og blir enige
om videre prosess.
3. LMU tar øvrige tilbakemeldinger fra høringsrunden til orientering.

Møtebehandling

Vedtak
1. LMUs sekretær lager en oversikt over høringsinnspill, og sender disse til gjennomsyn
hos LMUs medlemmer.
2. Forslag til rollebeskrivelse og opplæring av studenttillitsvalgte ferdigstilles til neste
LMU-møte 28. mars.
3. Det gjøres et nytt forsøk på å få tilbakemeldinger fra studentene på høringen.
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6/19 Planlegging av fysisk møte i LMU 28. mars
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
20.02.2019

Saknr
6/19

Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget vedtar lokasjon for neste fysiske møte i LMU 28. mars basert på
de ulike reiseforslagene.

Møtebehandling

Vedtak
Læringsmiljøutvalget vedtar at lokasjon for neste fysiske møte blir Mo i Rana.
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Saknr

Arkivsak

Tittel

1/19

15/02692-132

Ris og ros- saker

Eventuelt:
• Si ifra! finnes ikke på engelsk nettside. Internasjonal kontor opplyser i møtet at de
informerer de internasjonale studentene om innholdet på denne siden ved
studiestart, og at det jobbes med å få på plass engelsk versjon.
• For å gjøre kanalene for varsling mer tilgjengelig og synlig bør det opprettes en egen
overskrift for Si ifra! Under studentfanen på nord.no, ved siden av ros og ris.
• Ønsker rapport for ros og ris i 2018 med oversikt over klager, hvilke tiltak som er
igangsatt, eventuelle gjengangere.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-144
Tor Flåm
Siri Grøvnes Solheim

Saksgang

Møtedato
28.03.2019

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE TIL LMU-MØTE 28. MARS
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget godkjenner innkalling og saksliste.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

15/02692-147
Tor Flåm
Siri Grøvnes Solheim
Møtedato
28.03.2019

STUDENTTILLITSVALGTE- ROLLE OG OPPLÆRING
Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget blir enige om forslaget til rollebeskrivelse, oppgaver og
opplæring for studenttillitsvalgte er klart for vedtak.
2. Læringsmiljøutvalget blir enige om videre saksgang for å få forslaget godkjent og
forankret ved fakultetene og blant studentene.
3. Læringsmiljøutvalget kommer med forslag til hvordan implementering av forslaget
kan gjennomføres.
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Sammendrag
Vedlagte forslag til rollebeskrivelse, oppgaver og opplæring for studenttillitsvalgte ved Nord
universitet er oppdatert på bakgrunn av de innspill som har kommet i høringsrunden ved
fakultetene, hos studentene og studentombud.
Forslaget som nå foreligger innebærer at det settes i gang prosesser på ulike områder for å
få på plass endringene. Blant annet foreslås det å opprette en ny nettside for
studenttillitsvalgte, opprette en funksjon hvor studenttillitsvalgte kan registrere seg, lage
informasjonsvideo, utarbeide retningslinjer for klage på undervisning, oppdatering av
emneansvarliges rollebeskrivelse i kvalitetssystemet (KSS) mm.
Læringsmiljøutvalget må forenes om forslaget og bestemme videre prosess for å få forslaget
vedtatt, og i tillegg komme med føringer for hvordan det skal jobbes videre med
implementering av de ulike delene.

Vedlegg:
Studenttillitsvalgte ved Nord universitet- Rolle og opplæring (docx)
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STUDENTTILLITSVALGTE
VED
NORDUNIVERSITET
Rollebeskrivelse,oppgaverog
opplæring

Siri GrøvnesSolheim
siri.g.solheim@nord.no
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Studenttillitsvalgt ved Nord universitet
1. Organisasjonskart
Studentdemokratiet må være strukturert slik at man har studenter som jobber spesifikt opp mot
ledelsen på sitt nivå. Kull-/klassetillitsvalgte* jobber med klassens saker opp mot emneansvarlig og
studieprogramansvarlig. Studentrådene, studentorganisasjonene og studentforeningene jobber opp
mot fakultetsledelsen og fakultetsadministrasjonen. 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

Universitetsledelse

Studentråd/-organisasjon

Studentparlament

* I de tilfeller hvor et studieprogram har klasser på ulike studiesteder velges det studenttillitsvalgt for hver
klasse. I alle andre tilfeller velges det èn tillitsvalgt per kull for et studieprogram.

Variasjoner mellom studiestedene
Bodø: Tillitsvalgt- studentforening – studentorganisasjon (SoB) – Studentparlament
Steinkjer/Levanger/Stjørdal/Namsos: Tillitsvalgt – studentråd- studentorganisasjonStudentparlament
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).
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2. Tillitsvalgt for klassen- rolle, oppgaver og ansvar
Tillitsvalgte tar 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 kullet ditt, og du er bindeleddet mellom dine medstudenter og fakultet og universitet i
ulike saker.
Tillitsvalgte kan også fremme saker til studentrådet, studentforeningene, studentorganisasjonene
eller andre instanser.

2.1.
•
•
•

2.2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

2.3.
•
•
•
•

Tillitsvalgt skal være klassens kontakt overfor:
Faglærer, emneansvarlig, faglig og administrativ ledelse på fakultet og
fakultetsadministrasjonen
Studentforeninger/Studentråd/Studentorganisasjon
Studentparlamentet

Oppgaver:
Snakke på vegne av klassen
Tillitsvalgt i klassen er medlem av studentrådet (gjelder studiestedene i Trøndelag og Nesna)
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
(Ved behov) sørge for at studentpolitisk vindu benyttes til å ta opp saker- eksempelvis ved å
arrangere klassens time.
Kjenne til hjelpeapparat/ andre støttefunksjoner og tilbud ved universitetet
Kjenne til råd og utvalg hvor studentene har representanter og medvirkning (bl.a.
utdanningsutvalg på fakultetene og sentralt, læringsmiljøutvalget, styret, klagenemda.)
Bidra i arbeidet med utdanningskvalitet og gå via studentrepresentant i lokalt
utdanningsutvalg for å få resultater på aktuelle saker
Samarbeide med emneansvarlig om gjennomføring av emneevalueringer
Har studentene klager på undervisning og veiledning som ikke blir fulgt opp? Send en skriftlig
klage til studieprogramansvarlig eller evt. prodekan utdanning.
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
Delta på aktuelle kurs som studentparlament/-råd/-forening/-organisasjon organiserer
Gjennomføre emneevaluering. (Det vil variere om emnene skal evalueres midtveis eller ved
slutten av undervisningen. Dette bestemmer emneansvarlig, gjerne i samråd med
studentene.)

Type saker:
Faglig. F.eks. pensum, forelesere, kvalitet på forelesning mm.
Organisering av undervisning, som timeplaner, eksamensplaner mm.
Sosialt miljø
Læringsmiljø i klassen og læringsmiljø generelt
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Commented [SGS1]: Tilbakemeldinger på at fakultetene
selv bestemmer over emneevalueringene og at det ikke er
lagt opp til samarbeid med studentene om dette. Vurdere å
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3. 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/studentforeningen/studentorganisasjonen 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. Siste instans er klagenemd ved Nord
universitet.
Studentombudet kan når som helst i prosessen kontaktes for å få råd og innspill til en sak.

3.1.
•
•

•
•

Saksgang
Løs sakene på lavest mulig nivå (gå for eksempel direkte til emneansvarlig, evt. faglærer).
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. Studentombudet kan også kontaktes for å få
råd.
Dokumenter saken best mulig.
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.

4. Valg av studenttillitsvalgt
•

•
•

•

•

•
•

Det skal velges en studenttillitsvalgt og en vara for hvert kull på alle studieprogram ved
begynnelsen av hvert studieår. Dersom det er flere klasser (studiesteder) på et kull, velges
det i stedet en studenttillitsvalgt og vara for hver klasse.
Tillitsvalgt skal være valgt senest 3 uker etter studiestart, dvs. innen 07. september for
studier som starter i august.
Valg av tillitsvalgt må settes opp på planen for undervisning og synliggjøres for studentene i
canvas i god tid i forkant, slik at de har mulighet til å stille forberedt. Emneansvarlig har
ansvar for at det gis informasjon om- og gjennomføres valg av tillitsrepresentant.
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 har ansvar for at informasjon blir gitt.
Emneansvarlig for et av de obligatoriske emnene i studieprogrammene har 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. ett 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.
o I tillegg må det opprettes et digitalt system hvor de tillitsvalgte registrerers, slik at
det blir enkelt for studentforeninger/studentråd å innkalle til møter. Oversikten må
4

Commented [SGS4]: Dette må presiseres i
rollebeskrivelsen i KSS.
Commented [SGS5]: Dette må presiseres i
rollebeskrivelsen i KSS.
Commented [SGS6]: Dette må presiseres i
rollebeskrivelsen i KSS.

9/19 Studenttillitsvalgte- rolle og opplæring - 15/02692-147 Studenttillitsvalgte- rolle og opplæring : Studenttillitsvalgte ved Nord universitet – Rolle og opplæring

også være tilgjengelig for alle studenter og ansatte. Inntil dette er på plass må
fakultetene sørge for at de har oversikt over tillitsvalgte i alle kullene og sørge for at
øvrige studenter gjøres kjent med hvem som er tillitsvalgt. Fakultetene må selv
komme med forslag til hva som vil fungere best, og hvem ved fakultetet som skal ta
ansvar for oversikten.

5. Nyttige verktøy for å jobbe med saker
Si fra! systemet er en side som gir samlet oversikt over de ulike kanalene for varsling av avvik og
uønskede hendelser.
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.
Studentinord-Helse, samskipnadens tilbud for studenter som opplever problemer/utfordringer i sin
studiehverdag
Studentparlamentet
Studentmedvirkning oversikt over ulike råd og utvalg for studentene er representert og har
påvirkningsmulighet

6. Gjennomføring av opplæring
•

•
•
•

•

•

•

Det skal holdes årlige kurs for de tillitsvalgte. Samlinger kan holdes for tillitsvalgte per region
eller per fakultet, men innholdet må samkjøres slik at det blir likhet mellom studiestedene.
o Studentleder informerer om studentdemokratiet
o Studentombudet gir opplæring i rettigheter og plikter
o Sentral studieadministrasjon informerer om kvalitetssystemet og de ulike rollene, og
gir informasjon om de ulike råd og utvalg hvor studentene har representanter og
medvirkning
o Tidligere studenttillitsvalgt gir tips og råd om rollen
Kurs for tillitsvalgte må holdes tidlig i semesteret, og det må tilpasses slik at det ikke faller
midt i praksisperioden for studier som har obligatorisk praksis.
Det er viktig at det tilrettelegges for at internasjonale studenter får et likeverdig kurstilbud
med informasjon på engelsk.
Fordelen med å ha samlingene per studiested, regionalt eller fakultetsvis fremfor én felles
samling for Nord universitet, er at de tillitsvalgte i større grad vil få tilhørighet til sitt
studiested og bli kjent med sine medstudenter. Med lokale samlinger blir det også enklere å
planlegge samlingen til en tid hvor det passer for flest mulig å delta.
Det må opprettes studiepoenggivende emne/kurs for tillitsvalgte. Det har tidligere eksistert
ulike innføringskurs på 5 studiepoeng for tillitsvalgte (f.eks. MET322), men dette er ikke
lenger tilgjengelig. Dette vil gi studentene et insentiv for å stille til verv.
Informasjonen til tillitsvalgte samles på en nettside for å gjøre det enklest mulig å finne frem.
o Nettsiden må inneholde aktuelle verktøy og hjelpemidler som tillitsvalgte kan få bruk
for, samt informasjon om rollen som tillitsvalgt, organisasjonskart osv. Siden kan
også inneha mulighet for å registrere seg som tillitsvalgt (se eksempel her).
Det bør lages en informasjonsvideo som vises ved oppstarten av alle studieprogrammer.
Videoen skal gi informasjon om rollen som tillitsvalgt og valgprosessen. Denne løsningen vil
5
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sikre at informasjon som gis til studentene er lik på tvers av studiesteder, fakulteter og
studieprogrammer, samtidig som det forenkler oppgaven med å formidle informasjon.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-150
Levi Gårseth-Nesbakk
Siri Grøvnes Solheim

Saksgang

STUDIEBAROMETER
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Møtedato
28.03.2019
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Sammendrag
Orientering om resultatene fra studiebarometer.

Vedlegg:
Skriv her
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

15/02692-142
Tor Flåm
Siri Grøvnes Solheim
Møtedato
28.03.2019

SAMMENSETNING AV LMU- INKLUDERING AV PH.D. NIVÅET
Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget vedtar hvilke kriterier som skal ligge til grunn ved oppnevning
av nye medlemmer i læringsmiljøutvalget.
2. Læringsmiljøutvalget vedtar at det utarbeides en saksfremstilling til rektor for
oppnevning av nye ansattrepresentanter til LMU som skal være gjeldende fra
1.8.2019.
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Sammendrag
Fra læringsmiljøutvalgets mandat:
Styret for Nord universitet har det overordnede ansvaret for å sikre studentene et godt og
fullt forsvarlig læringsmiljø i tråd med universitets- og høgskolelovens § 4-3, punkt 1 og 2.
Læringsmiljøutvalget skal være forankret i Nord universitetets system for kvalitetssikring av
utdanning.
En gjennomgang av kvalitetssystemet ved Nord universitet har aktualisert spørsmålet om
hvorvidt LMU ivaretar Ph.d. nivået, og videre om dette skal/bør ligge under LMU. Dette er
ikke spesifisert i mandat eller universitets- og høyskolelovens paragraf 4-3 at stipendiater er
inkludert, men fellesbetegnelsen studenter er heller ikke ekskluderende for Ph.d. nivået.
Stipendiatene kan også falle under arbeidsmiljøutvalgets ansvarsområde.
Til sommeren utløper perioden for dagens sammensetning av LMU, og det er derfor aktuelt
å diskutere forutsetningene for hvem som skal sitte i utvalget fremover.

Saksframstilling
I læringsmiljøutvalgets mandat står det følgende om sammensetning (mandatet er gjeldende
til februar 2020).
Ansattes representanter oppnevnes av rektor med personlige vara. Ansattes representanter
oppnevnes for to år. Ansatte i Læringsmiljøutvalget fordeles på følgende vis:
• Representant fra rektoratet, f. eks prorektor for utdanning
• Representant med ansvar for bygg og eiendom, eks driftsleder
• Representant fra Nord studentsamskipnad, eks studentrådgiver
• Representant med ansvar for digitalt læringsmiljø
• Representant fra fagansatte
Studentene
Studentrepresentanter velges av Studentorganisasjonen Nord med personlige vara, og slik at
alle Vedtatt av styret for Nord universitet den 10.2.2017 regioner (Bodø, Helgeland og
Trøndelag) er representert blant de faste medlemmene. Studentenes representanter velges
for ett år.
Observatører
LMU inviterer observatører med møte- og forslagsrett, og velger observatører som bidrar til
at LMU ivaretar nødvendige funksjoner ut fra formål, roller og oppgaver. Studiesjef, IT-drift,
bibliotektjenesten og tilretteleggingstjenesten bør være representert. Utover dette kan
observatører kalles inn fast eller etter behov.
Bakgrunn for dagens sammensetning av LMU
I saksfremstillingen for nytt mandat og sammensetning av LMU (sak 15/02692-74) ble det
foreslått å redusere antall faste medlemmer fra 16 til 10. Dette for å sikre et handlekraftig
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utvalg som jobber godt med læringsmiljøet. Forslaget gikk også bort fra
fakultetsrepresentasjon som tidligere ble brukt, og over til en sammensetning som speiler de
5 ulike typene læringsmiljø som utvalget har som arbeidsområde. Det ble vektlagt at LMU
ikke skal være for likt Utdanningsutvalget når det kommer til sammensetning. Utvalget ble
satt sammen på bakgrunn av anbefalinger fra Universell (nasjonal pådriver for LMU).
Det ble også lagt til grunn at funksjon, bakgrunn og ansvar (med tanke på de 5 typer
læringsmiljø) er viktigere enn geografi når det kommer til de ansattes representanter, og at
geografisk spredning skal ivaretas i større grad av studentrepresentantene. I tillegg til de
faste representantene ble det sagt at viktige funksjoner som studiesjef, ITdrift,
bibliotektjenesten og tilretteleggingstjenesten bør være faste observatører i utvalget. Dette
også for å støtte opp om de 5 ulike typer læringsmiljø.
Dagens sammensetning av LMU har varighet t.o.m. 31.7.19. Rektor har ansvar for at det
oppnevnes nye ansattrepresentanter, mens studentparlamentet har ansvar for oppnevning
av studentrepresentanter.

Drøfting
Ph.d. nivået
For å sikre at Ph.d. nivået blir ivaretatt kan det foreslås å inkludere en stipendiat i utvalget,
enten som fast medlem eller som observatør.
LMU ved to andre universitet (NTNU og UiA) har blitt kontaktet for å høre hvordan de har
tenkt rundt inkludering av Ph.d. kandidatene, og der er det bestemt at Ph.d. nivået ivaretas
av arbeidsmiljøutvalget, men at stipendiatene involveres i aktuelle saker.
Dette begrunnes med følgende:
• Ph.d. kandidatene har mer tilhørighet til de ansatte. Utfordringer med de som faller
mellom to stoler- her ønsker man en dialog med LMU. AMU har ansvar for
ansattforhold.
• Studentorganisasjonen og Forskningsadministrativ avdeling har vært i dialog med
tillitsvalgt for ph.d. kandidater om forhold til LMU. Ph.d. kandidater føler ikke
tilhørighet til LMU.
Det vil være aktuelt å undersøke med Ph.d. kandidatene ved Nord universitet hvilken løsning
de ønsker.
Hvis en Ph.d. kandidat skal oppnevnes som fast medlem av LMU må det tas stilling til om
utvalget skal utvides med 2 medlemmer, eller om kandidaten skal ta over en av de
nåværende plassene. Læringsmiljøutvalget skal ha likt antall studenter og ansatte. Ph.d.
kandidatene er i en særstilling siden de kan regnes som både ansatt og student, og rollen i
LMU må derfor defineres.
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Fakultetsrepresentasjon
Det har kommet innspill fra ulike hold, både fra studenter og ansatte, om at LMU bør ha
sterkere koblinger til fakultetene og undervisningsmiljøet. Dette er spesielt begrunnet med
behov for at saker, og spesielt tiltak, som går på læringsmiljø blir gjort kjent ved fakultetene
og at de får mulighet til å bidra. Bakgrunnen er at de som er tettest på studentene har en
god mulighet for å se tiltak i klasserommene, og også fange opp saker som er aktuelle. For
eksempel vil oppfølgingen av SHoT-resultatene spille inn her, hvor tiltak vil ha direkte
innvirkning på undervisningen og måten denne organiseres på (økt bruk av gruppearbeid,
obligatorisk undervisning etc.)
Sammensetningen av LMU bør sees i sammenheng med den type saker som det jobbes med,
og som det tas sikte på å få på plass den kommende tiden (oppfølgingen av SHoTundersøkelsen og saken om opplæring av studenttillitsvalgte er to saker som må følges opp
gjennom 2019 hvor det kan være fordelaktig å ha en god knytning til fakultetene).
Læringsmiljøutvalget må drøfte forslagene og komme frem til hvilke kriterier som skal ligge
til grunn ved oppnevning av nye medlemmer til utvalget fra sommeren 2019.
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Arkivsak-dok.
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15/02692-151
Tor Flåm
Siri Grøvnes Solheim
Møtedato
28.03.2019

LMUS FORMÅL OG ARBEIDSOMRÅDER- DISKUSJON
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget diskuterer om det er områder innen læringsmiljø som ikke er
tilstrekkelig belyst, og om det er nye saker som krever oppmerksomhet i tiden fremover.
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Sammendrag
I Læringsmiljøutvalgets mandat står det at utvalgets arbeidsområde forstås som de fysiske,
psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske kontekster der studentenes læring
skjer, og som påvirker studenters prestasjoner og holdninger.
Dette utdypes på følgende vis:
• Fysisk læringsmiljø omhandler utforming og bruk av bygninger og fysiske omgivelser slik at
det lager gode rammer for læring og læringsaktiviteter hos alle studenter.
• Psykososialt læringsmiljø omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt
læringsprosessene. Det berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte, og i
mellom studentene.
• 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.
• Digitalt læringsmiljø omhandler bruk av teknologi som støtte for studentenes læring,
herunder bruk og utforming av digitale informasjons-, læringsressurser og
læringsplattformer.
• 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.
Arbeidsutvalget foreslår å ha en åpen diskusjon rundt de ulike punktene for å undersøke om
det er enkelte områder som ikke blir tilstrekkelig belyst.

Vedlegg:
Skriv her
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SHOT 2018- DISKUSJON OM VIDERE OPPFØLGING OG TILTAK
Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget starter arbeidet med å utarbeide en sentral tiltaksplan for
oppfølging av SHoT-resultatene.
2. Læringsmiljøutvalget blir enige om videre prosess.
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Sammendrag
På LMUs møte 1. november 2018 presenterte studiestedslederne sine lokale tiltaksplaner for
oppfølging av SHoT resultatene. Det ble i samme møte vedtatt at de lokale tiltaksplanene
skulle følges opp gjennom 2019 og at det skulle utarbeides en sentral tiltaksplan som LMU
skal ha ansvar for. Den sentrale tiltaksplanen skal ha særlig fokus på tiltak som kan motvirke
ensomhet og virke forebyggende mot psykiske helseplager.
I møtet 28. mars må LMU diskutere hvordan det skal jobbes videre med denne saken, og det
tas sikte på å begynne å utarbeide punkter til den sentrale tiltaksplanen.
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Arkivsak-dok.
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Siri Grøvnes Solheim
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Møtedato
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EIENDOM I NORD- PÅGÅENDE CAMPUS BYGGEPROSJEKTER
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Sammendrag
Eiendomssjef Tomm Erik Sandmoe orienterer om pågående byggeprosjekter ved Nord
universitet.

15/19 Varslingsrutiner ved Nord universitet - 15/02692-146 Varslingsrutiner ved Nord universitet : Varslingsrutiner ved Nord universitet

Arkivsak-dok.
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Saksbehandler
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Tor Flåm
Siri Grøvnes Solheim

Saksgang

VARSLINGSRUTINER VED NORD UNIVERSITET
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Møtedato
28.03.2019

15/19 Varslingsrutiner ved Nord universitet - 15/02692-146 Varslingsrutiner ved Nord universitet : Varslingsrutiner ved Nord universitet

Sammendrag
I forrige LMU-møte ble det påpekt at varslingssystemet ved Nord universitet er lite synlig og
at det ikke er oversatt til engelsk.
Det orienteres kort om oppfølgingen av dette.

