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GODKJENNING AV PROTOKOLL 3.11.2016
Forslag til vedtak/innstilling:
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra møte den 3. november 2016.

Vedlegg:
Møteprotokoll 3. november 2016.
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Læringsmiljøutvalget
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Gulstad
Forfall: Per Harald Rødvei
Andre: Kirsti Grøtan, Hilde Iren Hardy, Ingvild Kirkhus,
Johan Petter Skogseth, Margrethe Solli
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24/16 Godkjenning av protokoll 26.09.2016
Behandlet av
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
03.11.2016

Saknr
24/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra møte den 26.09.2016.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig

Vedtak
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra møte den 26.09.2016.
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25/16 Referat fra seminar "Rusmiddelforebygging rettet mot
studenter"
Behandlet av
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
03.11.2016

Saknr
25/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Læringsmiljøutvalget tar referat fra seminar «Rusmiddelforebygging rettet mot studenter»
til orientering.

Møtebehandling
Ingvild orienterte fra seminaret. Leder Kevin Hovdahl Holmli deltok på seminaret.
Alle studentforeninger ved universitetet var representert, og hadde stort utbytte av det.
Positiv til at det settes fokus på dette. Arbeidsgruppe ble diskutert. Studentinord har søkt
departementet om støtte til arbeidsgruppe og får svar medio november på dette.
Studentinord ønsker forankring i læringsmiljøutvalget. Kevin Hovdahl Holmli mener det er
viktig å fortsette arbeidet med dette. Det ble satt et nytt forslag til vedtak.
Votering
Enstemmig

Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar referat fra seminar «Rusmiddelforebygging rettet mot studenter»
til orientering. Innspill tas med i arbeidet med ny handlingsplan.
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26/16 LMU-forum den 20. oktober i Tromsø
Behandlet av
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
03.11.2016

Saknr
26/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling
Kevin Hovdahl Holmli orienterte fra forumet. Kevin og Hilde Hardy fra Nord universitet
deltok på forumet. Spennende å høre med andre institusjoner hvordan de har valgt å
organisere læringsmiljøutvalget etter fusjonering. Kom frem at det er mange utfordringer
knyttet til å få utvalget til å fungere. Signalene til universell er at det må en lovendring til.
Flere universitet har ofte campusråd som tar opp ulike saker. Geografiske avstander et av
tema, læringsmiljøutvalg bør ha representanter fra alle studiesteder. Reisevirksomhet kan
drepe engasjement, så det er viktig å finne balansegangen mellom fysiske møter og Skypemøter. Det vil også være hensiktsmessig å ha arbeidsutvalg for læringsmiljøutvalget. Flere
mener det er vanskelig å skape engasjement blant studenter. Det er også ulik oppbygging
med mandat.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Innspill tas med i arbeidet med ny
handlingsplan og videre arbeid.
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27/16 Dårlig luftkvalitet på studiested Namsos
Behandlet av
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
03.11.2016

Saknr
27/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Læringsmiljøutvalget ber om at det utføres
tester på ettermiddag for å teste luftkvalitet. Resultatet presenteres Læringsmiljøutvalget.

Møtebehandling
Grete Bøgh Næss informerer om dårlig luftkvalitet på studiested.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Læringsmiljøutvalget ber om at det utføres
tester på ettermiddag for å teste luftkvalitet. Resultatet presenteres Læringsmiljøutvalget.
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28/16 SHOT- analyse
Behandlet av
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
03.11.2016

Saknr
28/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling
HiNT gjennomførte en analyse i 2014. Kirsti Grøtan informerer om resultat av analysen.
Det er ønskelig med videre jobb innen SHoT-analyse. Arbeidsgruppa foreslås bestå av leder
for læringsmiljøutvalget, sekretær og representant fra studentinord. Det bør være
samarbeidsmøter på alle campus for refleksjon av resultat. HiNT valgte å koble inn ledelsen,
kommuner og helseavdelingen til fylkesmannen. Dette arbeidet resulterte i en tiltaksplan.
Tiltaksplanen hadde to nivå: en felles og en spesifikt for studiested. Arbeidet må forankres i
handlingsplanen og nytt forslag til vedtak ble foreslått.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Ber om at dette innarbeides i ny handlingsplan
for læringsmiljøutvalget.
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29/16 Mandat Læringsmiljøutvalget 2017
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
03.11.2016

Saknr
29/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering og setter opp ei gruppe som skal komme frem
til mandat for 2017.

Møtebehandling
Kevin orienterte om nytt mandat for 2017. Det foreslås ei egen gruppe som utarbeider nytt
mandat til neste møte. Kevin leder gruppa og foreslår Hanne Solheim Hansen, Kirsti Grøtan,
Ingvild Kirkhus, Thorbjørn Aakre som sekretær. Alle representert, viktig at gruppa ikke blir
for stor. Gjelde fra 1. januar 2017.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering og setter opp ei gruppe som skal komme frem
til mandat for 2017.
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30/16 Plan for stimulerende og inkluderende læringssmiljø ved
Nord universitet 2016
Behandlet av
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
03.11.2016

Saknr
30/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling
Kevin Hovdahl Holmli orienterte om møteaktivitet i gruppa. Et møte med gruppa siden
forrige møte i læringsmiljøutvalget. Det er sendt epost til lederne av studentdemokratiene.
Forslag skal være klart til neste møte.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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2/16 Ros og ris per 3. november 2016
Behandlet av
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
03.11.2016

Saknr
2/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling
Thorbjørn har purret på sakene som ikke var løste og har avsluttet en del saker som naturlig
var avsluttet. Ønsker flere ros og ris saker. Ønskelig med en ros&ris knapp på engelsk.
Thorbjørn Aakre sjekker det ut til neste møte.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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3/16 Informasjon om saker i styrets klagenemnd
Behandlet av
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
03.11.2016

Saknr
3/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling
Liv Tande orienterer om saker fra klagenemd. Klagenemda er oppnevnt av styret, rektor kan
ikke overprøve vedtak, det er det kun styret som kan. Typiske saker er fuskesaker og
søknader om tilrettelegging. Avslag på søknad om tilrettelegging som gis av
eksamenskontoret kan påklages klagenemda.
Votering
Enstemmig

Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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Klagenemnda ved Nord universitet 2016 - 2020
Leder, ekstern: Eilif Nordahl
Vararepresentant, ekstern: Alf Einar Fornes
Medlem fra personalet: Anne Marit Vigdal
Vararepresentant: Hilde Munkeby
Medlem fra personalet: Annie Karlsen
Vararepresentant: Øystein Nystad
Valg av nye studentrepresentanter er gjort av studentorganisasjonene og vil fram til
nytt studieår være:
Medlem: Sabina Beslija
Vararepresentant: Ingrid Marie Johannessen
Medlem: Kristoffer Nicolaysen
Vararepresentant: Trude Ramstad
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Hovedinndeling

Disiplinærsaker

Formelle feil

Enkeltvedtak

Type saker

 Fusk
 Skikkethet
 Politiattestsaker

 Feil/mangler ved
eksamensoppgaven
 Feil ved sensurering
 Forhold under
eksamen/praksis

Vedtak

Kan påklages til Felles
klagenemnd

Endelig vedtak i
klagenemnda ved Nord
universitet

 Tilrettelegging
 Bytte studiested
 Opptak
 Femte eksamensforsøk
 Forfalskning
 Og flere andre saker…
Endelig vedtak i
klagenemnda ved Nord
universitet

Antall saker totalt så langt i 2016: 67 inkludert orienteringssaker
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Klagenemnda har i 2016 behandlet 3 saker hvor Nord universitetet har avslått søknad om tilrettelegging:
1. Søknad om tilrettelegging av praksis
2. Søknad om tilrettelegging av undervisning
3. Søknad om å få legge ved tilleggsinformasjon ved skriftlig eksamen
Resultat: Ingen av klagene er tatt til følge av klagenemnda.

Behandlet etter følgende regelverk:
Etter universitets- og høyskoleloven § 4-3, 5. ledd, 1. punktum skal institusjonen så langt som mulig legge
studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov.

Tilrettelegging skal ha som formål å oppveie de ulemper studentens nedsatte funksjonsevne eller helseproblem
medfører ved eksamen. Samtidig skal alle studenter i størst mulig grad prøves likt. Den dokumenterte
funksjonsnedsettelsen skal derfor avhjelpes, uten at kandidaten gis særfordeler.
Tilretteleggingen må imidlertid ikke medføre en reduksjon av de faglige kravene til studiet, jf. § 4-3, 5. ledd, 2.
punktum.
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Denne behandlingen har ingen saksfremlegg.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/02692-43
Katrine Bruvold

Saksgang

Arkivkode.

Møtedato

LÆRINGSMILJØUTVALGETS HANDLINGSPLAN 2017-2019
Forslag til vedtak/innstilling:
Læringsmiljøutvalget vedtar læringsmiljøutvalgets handlingsplan 2017-2019.
Sammendrag
Arbeidsgruppen har i høst jobbet med utarbeidelse av denne planen. Arbeidsgruppa har bestått
av leder Kevin Hovdahl Holmli. Øvrige medlemmer er Oda Oldertrøen Kirsti Grøtan, Hilde Hardy,
Victoria Molland, Malin Hellen Sele, Frode Fjelldal-Soelberg og Hilde Kristin Mikalsen. Sekretær
for gruppa Katrine Bruvold.
Planen er utformet med utgangspunkt i de fem typene læringsmiljø. Formålet med planen er
å sette fokus på forhold ved Nord universitet som kan utbedres med tanke på å gjøre
læringsmiljøet mer tilgjengelig for studenter med nedsatt funksjonsevne.
Vedlegg:
Læringsmiljøutvalgets handlingsplan 2017-2019.
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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 ved Nord universitet. Planen er del av universitetets kvalitetssystem.
Styret ved Nord universitet har det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø.
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 Forankring: Universitets- og høgskoleloven (UHL) og Diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven (DTL).
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.

20

Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte
studium».
DTL § 9 pålegger alle tilbydere av høyere utdanning plikt til universell utforming av
studiesituasjonen. Institusjonen er også pålagt universell utforming av informasjons- og
kommunikasjonsteknologi samt individuell tilrettelegging jfr. DTL §§ 11 og 12.

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
arbeidsmiljø 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. Utvalget er et lovpålagt og rådgivende organ for universitetsstyret og
ledelsen ved institusjonen og fakultetene.

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 det 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 fleksible 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

Ansvar
Driftsleder/Eiendomssjef

Tid
Våren 2017

Driftsleder/Eiendomssjef

Kontinuerlig

Driftsleder/Eiendomssjef

Våren 2017 og
kontinuerlig

Driftsleder/Eiendomssjef

Kontinuerlig

Nord studentsamskipnad

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
Jobbe for at prosjektet «Første Semester»
videreføres og utvikles for å gjøre oppstarten på
universitetet enklere for alle.
Jobbe for økt sosial inkludering av studenter i
etter- og videreutdanning, med spesielt fokus på
studiestart.
Legge til rette for studentaktivitet gjennom å gi
tilgang på lokaler, teknisk utstyr, møterom og
kontorer.
Delta i SHOT-undersøkelsen 2018 og følge opp
med tiltak i henhold til resultatet av
undersøkelsen
Utvikle en felles ruspolicy for studenter og
ansatte.
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.

Ansvar
Læringsmiljøutvalget,
Prorektor for utdanning

Tid
Kontinuerlig

Læringsmiljøutvalget,
Prorektor for utdanning,
Studentorganisasjonen
Direktør for infrastruktur
og digitalisering

Kontinuerlig

Nord studentsamskipnad,
Studiesjef

2017/2018

Læringsmiljøutvalget

Våren 2017

Læringsmiljøutvalget /
fakultetene

Kontinuerlig

Studentorganisasjonen,
Nord Studentsamskipnad
og fakultetene

Kontinuerlig

Kontinuerlig
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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 statusrapport til LMU årlig.
Det må finnes god informasjon om tilrettelegging,
mulige tiltak og søknadsprosess på nord.no
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.
Fortløpende evaluere LMUs rolle og struktur og
vurdere tiltak for å styrke arbeidet med
læringsmiljøet
Jobbe for at det blir opprettet en stilling som
studentombud 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.

Ansvar
Læringsmiljøutvalget

Tid
Kontinuerlig

LMU-sekretær

Kontinuerlig

Tilretteleggingstjenesten,
studiesjef
Tilretteleggingstjenesten,
studiesjef
Læringsmiljøutvalget

Årlig

Prorektor for utdanning

Kontinuerlig

Studiesjef

Årlig

Prorektor for utdanning

Kontinuerlig

Læringsmiljøutvalget

Kontinuerlig

Læringsmiljøutvalget

2017/2018

Studiesjef

Kontinuerlig

Læringsmiljøutvalget

Kontinuerlig

Kontinuerlig
Kontinuerlig

2.4 Digitalt læringsmiljø
Digitalt læringsmiljø omhandler bruk av teknologi som støtte for studentenes læring, herunder bruk
og utforming av digitale læringsressurser og læringsplattformer.
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Tiltak
Sørge for at læringsmiljøperspektivet er i fokus
under digitaliseringsprosesser. Eksempelvis god
sammenheng mellom undervisningsmetoder,
pensum, vurderingsformer og emneevalueringer.
Fronter-rommene 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 tilgjengelige og
oppdaterte nettsider på norsk, engelsk og samisk.
Det bør i større grad legges opp til streaming av
forelesninger som et viktig virkemiddel i
studentenes læring. Dette er også et viktig ledd i
tilretteleggingen av studier spesielt tilpasset
fjernstudenter.

Ansvar
Fakultetene

Tid
Kontinuerlig

Fakultetene / KOLT

Kontinuerlig

Læringsmiljøutvalget /
fakultetene

Kontinuerlig

IKT-sjef

Kontinuerlig

IKT-sjef / fakultetene

Kontinuerlig

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

Tid
Kontinuerlig

Dekaner / studiesjef

Kontinuerlig

Tilretteleggingstjenesten /
fakultet

Kontinuerlig

Dekaner / studiesjef

Årlig

Tilretteleggingstjenesten

Kontinuerlig

Faglærere

I undervisningen
Kontinuerlig

Læringsmiljøutvalget,
fakultetene og Nord
studentsamskipnad
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/02692-44
Katrine Bruvold

Arkivkode.

Saksgang

Møtedato

MANDAT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2017
Forslag til vedtak/innstilling:
1. Læringsmiljøutvalget anbefaler det framlagte forslag til mandat for
Læringsmiljøutvalget ved Nord universitet og sender det til styret ved Nord
universitet for videre godkjenning.
2. Læringsmiljøutvalget ber rektor oppnevne nye medlemmer fra 01.01.2017 under
forutsetning av styrets godkjenning. Ansattes medlemmer oppnevnes i perioden
01.01.2017 – 31.07.2019.

Sammendrag
Innledning
06.01.2016 behandlet styret for Nord universitet sak 8/16 Mandat – Læringsmiljøutvalget
Nord universitet. Styret vedtok et mandat som speilet den midlertidige organiseringen på
universitetet i 2016 og som beskrevet i sak 8/16 kommer det nå en ny styresak angående
nytt mandat i forbindelse med ny organisasjon fra 01.01.2017. Denne saken må behandles i
læringsmiljøutvalget før den går til styret.
Bakgrunn
I følge universitets- og høyskoleloven § 4-3, første ledd, har styret det overordnede ansvar
for studentenes læringsmiljø. Styret skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, legge
forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på
lærestedet. Dette gjelder både det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. Det følger videre av
annet ledd en del bestemmelser rundt det fysiske arbeidsmiljøet.
I §4-3, tredje ledd heter det at det skal være et læringsmiljøutvalg (LMU) ved hver
institusjon. Læringsmiljøutvalget skal bidra til at bestemmelsene i første og annet ledd blir
gjennomført. Det heter videre at «utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende
læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og
velferd. Det vises også til læringsmiljøutvalgets oppgaver med tanke på å være orientert om
klager fra studenter vedrørende læringsmiljøet, likeledes pålegg og andre enkelttiltak som
Arbeidstilsynet treffer, og plikten utvalget har til å avgi rapport til styret om institusjonens
arbeid med læringsmiljø.
§4-3, fjerde ledd, viser til at institusjonens arbeid med læringsmiljøet skal dokumenteres og
inngå som en del av institusjonens interne system for kvalitetssikring, og femte ledd
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inneholder bestemmelser om at «institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge
studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov.»
De fleste av LMUs oppgaver er bestemt av loven, men hver institusjon kan i tillegg utvide
mandatet til å gjelde andre områder innenfor studentenes læringsmiljø, som institusjonen er
opptatt av og prioriterer.
I arbeidet med å utarbeide et nytt mandat tilpasset Nord universitet fra 01.01.2017 har
læringsmiljøutvalget nedsatt en arbeidsgruppe som har jobbet med mandatet og kommet
med et forslag på nytt mandat. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra
studentene, institusjonen og studentsamskipnaden. Arbeidsgruppen har hatt kontakt med
flere andre institusjoner og Universell, dette for å innhente både råd og erfaringer sånn at vi
sikrer et best mulig læringsmiljøutvalg. Universell ble opprettet av Kunnskapsdepartementet
i 2003, og er organisatorisk lagt til NTNU. Denne enheten skal jobbe for å fremme et
inkluderende læringsmiljø for studenter med funksjonsnedsettelser, og er en pådriver for
universell utforming og læringsmiljøutvalgene ved utdanningsinstitusjonene.
Oppgaven som ble gitt fra styret var å komme opp med en anbefaling for hvordan LMUarbeidet bør organiseres i Nord universitet etter ny organisering fra 01.01.2017 og å komme
med forslag til et mandat for LMU ved Nord universitet, organisering, størrelse etc. Forslaget
til mandat som nå legges fram, baserer seg på erfaringer fra LMU-arbeidet i 2016, rådene fra
Universell og andre utdanningsinstitusjoner. Forslaget til mandat følger som vedlegg i saken.
Mandatet
I forslag til mandat for læringsmiljøutvalget ved Nord universitet, (se vedlegg), gis det en
definisjon av begrepet læringsmiljø som: «de fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale
og pedagogiske kontekster der studentenes læring skjer.» Deretter blir det enkelte element
utdypet videre.
Deretter beskrives utvalgets roller, funksjoner og oppgaver. Det framgår her at LMU «skal
være forankret i Nord universitetets system for kvalitetssikring av utdanning. I
kvalitetssikringssystemet for utdanning skal det stå hvilke roller, ansvar og oppgaver ulike
deler av organisasjonen har når det gjelder læringsmiljøet, slik at enhetene kan rapportere
på læringsmiljøet som en del av kvalitetsmeldingen.», jamfør Universitets- og
høyskolelovens §4-3, fjerde ledd. LMU skal behandle de nevnte rapportene slik at utvalget
både sikres informasjon, og kan påvirke sentrale prosesser og prioriteringer av det som
berører studentenes læringsmiljø. Det vises også til de andre oppgavene utvalget skal ha
ifølge loven. Det vises også til utarbeidelse av en 3-årig plan for arbeidet med læringsmiljø, gi
innspill til budsjett, samarbeide med Studentsamskipnaden, informasjon om arbeidet som
gjøres via egne nettsider og involvering i kartlegginger og evalueringer vedrørende
studentenes totale læringsmiljø.
Videre behandler mandatet sammensetningen av utvalget. LMU skal bestå av 10 faste
medlemmer fordelt med en halvpart fra de ansatte og en halvpart fra studentene.
Rektoratets representant og studentsamskipnadens representant inngår som to av de fem
representantene fra de ansatte. Ledelsen av utvalget skifter hvert år og går henholdsvis til
rektoratets representant og en av studentrepresentantene. I tillegg er det faste observatører
i utvalget fra studiesjefen, IT-drift, bibliotektjenesten og tilretteleggingstjenesten. Andre
observatører kan innkalles etter behov.
I punkt 4 og 5 i mandatet beskrives sekretariatsfunksjonen, arbeidsutvalg og arbeidsmåte.
Her legges det opp til et LMU-arbeidsutvalg på 3-5 personer som skal ha ansvar for å
forberede sakene før møtene og sørger for oppfølgingen i etterkant av møtene.
Arbeidsutvalget har også et særlig ansvar for å informere om læringsmiljøutvalget og være
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tilgjengelig dersom det er ønskelig med deltagelse i lokale møter, enten i
studentdemokratiet eller blant ansatte.
Drøfting
Arbeidsgruppa har laget et forslag til mandat som i stor grad tar utgangspunkt i det
gjeldende mandatet for LMU ved Nord universitet med noen små endringer i punkt 1. Punkt
2 og 3 i det gjeldende mandatet er i det nye forslaget slått sammen til ett punkt. Dette for å
samle det som naturlig hører sammen.
I punkt 3 har arbeidsgruppa gjort en del større endringer når det kommer til sammensetning
på LMU. I forslaget har gruppen redusert antall faste medlemmer fra 16 til 10. Dette er for å
sikre et handlekraftig utvalg som jobber godt med læringsmiljøet. En annen endring
arbeidsgruppa har gjort er at man går bort i fra fakultetsrepresentasjon som man tidligere
har brukt og over til en sammensetning som speiler de 5 ulike typene læringsmiljø som
utvalget har som arbeidsområde. Det er også vektlagt at LMU ikke skal bli for likt
Utdanningsutvalget når det kommer til sammensetning. Sånn som det nye forslaget er satt
opp vil man forhåpentligvis få et læringsmiljøutvalg som er dedikert til jobben og som har tid
og lyst til å gjøre læringsmiljøet ved Nord universitet enda bedre.
Utvalget er også satt sammen på bakgrunn av anbefalinger fra Universell (nasjonal pådriver
for LMU). Arbeidsgruppa har også vurdert at funksjon, bakgrunn og ansvar (med tanke på de
5 typer læringsmiløj) er viktigere enn geografi når det kommer til de ansattes
representanter, og at geografisk spredning ivaretas i større grad av studentrepresentantene.
I tillegg til de faste representantene har vi også sagt at viktige funksjoner som studiesjef, ITdrift, bibliotektjenesten og tilretteleggingstjenesten bør være faste observatører i utvalget.
Dette er også for å støtte opp om de 5 ulike typer læringsmiljø.
Med 9 studiesteder vil det ikke være mulig å få alle studiesteder representert i utvalget, så
lenge man ikke ønsker et kjempestort utvalg. For å kompensere for at alle studiestedene
ikke er representert i utvalget har vi laget et punkt 4 som omhandler sekretariatsfunksjon og
arbeidsutvalg. Dette er for å tydeliggjøre ansvaret som ligger i sekretariatsfunksjonen og vi
ønsker å opprette et arbeidsutvalg som, i tillegg til å forberede møter og følge opp vedtak,
skal ha et utvidet ansvar for kontakten med studiestedene. Arbeidsgruppa har vurdert
opprettelse av studiestedsråd på alle studiesteder og det er vurdert å kjøre egne
studiestedsmøter med tema læringsmiljø. Arbeidsgruppa har vurdert det slik at det ikke
innarbeides i mandatet, men at arbeidsutvalget og læringmiljøutvalget ser nærmere på
hvordan man har kontakt med alle studiesteder når det nye LMU har satt seg.
Punkt 5 i forslaget tar for seg arbeidsmåten til utvalget og beskriver blant annet antall møter,
formaliteter rundt innkallinger, at fysiske møter skal avholdes på ulike studiesteder mm.
I det siste punktet i forslaget tydeliggjøres det at det er styret ved Nord universitet som kan
gjøre endringer i mandatet, siden ansvaret for læringsmiljøet også ligger til styret.
Med dette forslaget til mandat for LMU har arbeidsgruppa både tatt vare på gode
formuleringer og punkter i det nåværende mandatet, men har også vært kreative og
innarbeidet en del nytt.
Arbeidsgruppa mener dette forslaget vil føre til at arbeidet med læringsmiljø på Nord
universitet løftes og at dette mandatet bidrar til at vi får et enda bedre læringsmiljø ved
Nord universitet.
Oppsummering
Forslag til mandat for Læringsmiljøutvalget har vært utarbeidet av en arbeidsgruppe
bestående av representanter fra studentene, institusjonen og studentsamskipnaden. Det
nye mandatet og dermed det nye utvalget vil tre i kraft fra 01.01.2017 og de ansattes
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representanter skal ha en funksjonstid frem til 31.07.2019 sånn at man kommer over til at
utvalget følger studieår.

Vedlegg:
Forslag til mandat LMU ved Nord universitet
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Mandat for Læringsmiljøutvalget ved
Nord universitet
Vedtatt av styret i Nord universitet xx.xx.xxxx

1. Formål
Styret ved 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 (LMU) sorterer direkte under styret, og skal bidra til at styret ivaretar dette
ansvaret, samt gi råd til styret og ledelsen i saker som vedrører læringsmiljøet ved
Nord universitetet.
Begrepet læringsmiljø definerer Læringsmiljøutvalgets arbeidsområde og 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.

Ut fra denne forståelsen av begrepet skal Læringsmiljøutvalget ved Nord universitet ha et helhetlig
og overordnet bilde på universitetets arbeid med læringsmiljø. På bakgrunn av dette avgir LMU
rapport til styret.

2. Roller, funksjoner og oppgaver
Læringsmiljøutvalget skal være forankret i Nord universitetets system for kvalitetssikring av
utdanning. I kvalitetssikringssystemet for utdanning skal det stå hvilke roller, ansvar og oppgaver
ulike deler av organisasjonen har når det gjelder læringsmiljøet, slik at enhetene kan rapportere på
læringsmiljøet som en del av kvalitetsmeldingen. Disse rapportene skal behandles i LMU, slik at
utvalget kan påvirke sentrale organisasjons- og endringsprosesser, og videre prioriteringer av det
som berører studentenes læringsmiljø.
Læringsmiljøutvalget skal sikres god informasjon om læringsmiljøet og være en pådriver for et
forbedret læringsmiljø. Dette skjer gjennom:
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Innsikt via kvalitetssikringssystemet og tilbakemeldinger fra enhetene
Data fra læringsmiljøundersøkelsen og andre studentundersøkelser
Innspill og deltagelse fra fakulteter
Innspill fra studentorganer
Rapporter fra tilbakemeldings- og avvikssystemet når det gjelder læringsmiljø og HMS-avvik
som gjelder studentenes læringsmiljø.
Egne saker tatt opp i møter i utvalget.

LMU skal bidra til at styret, i samarbeid med Studentsamskipnaden, legger forholdene til rette for et
godt lærings-, studiemiljø og samarbeider for å bedre studentvelferden ved alle campus.
LMU rapporterer til styret i en egen årlig rapport om Nord universitets helhetlige arbeid med
læringsmiljø. Rapportering vedrørende avvik, klager, pålegg og resultater fra student- og
læringsmiljøundersøkelser skal inngå i LMUs årsrapport til styret.
LMU skal gi uttalelser vedrørende klager på læringsmiljøet. Dette skal skje gjennom innsyn i
studentenes avviks- og tilbakemeldingssystem, eller via tilbakemeldingen fra fakultetene (kontrollørog observatørrolle). LMU skal få innsikt i klager og avvik som ikke lukkes på overordnet nivå, eller
gjentakende klagesaker. En statusrapportering på klagesaker tas inn i årsrapporten.
LMU skal aktivt delta i planleggingen av universitetets arbeid med utvikling av et inkluderende,
mangfoldig og universelt utformet læringsmiljø (pådriver og premissleverandørrolle).
LMU skal nøye følge utviklingen i spørsmål som har med studentenes helse, sikkerhet og velferd å
gjøre.
LMU skal utarbeide en 3-årig handlingsplan for arbeidet med læringsmiljøet på Nord universitet.
Formålet er å sikre alle studentene kvalitetssikrede tilbud og tjenester, ved at læringsmiljøet blir
utformet etter prinsippet for universell utforming og slik at Nord universitet har gode systemer for
individuell tilrettelegging der hvor det er nødvendig. LMU skal årlig prioritere hovedarbeidsområder
på bakgrunn av tilgjengelig informasjon, studentenes behov, universell utforming og tilrettelegging
for studenter med nedsatt funksjonsevne.
LMU skal årlig gi innspill til budsjettet og komme med anbefalinger ovenfor styret hvordan Nord
universitet skal disponere avsatte midler til større læringsmiljøtiltak. LMU kan etter styrets
bestemmelse få ansvar for å bevilge midler til mindre læringsmiljøtiltak.
LMU skal informere studenter og ansatte om sitt læringsmiljøarbeid, blant annet gjennom egne
nettsider for utvalget.
LMU skal involveres i alle overordnede kartlegginger og evalueringer som vedrører studentenes
totale læringsmiljø. Involvering skjer i form av innspill til konkret innhold i undersøkelser som
gjennomføres av Nord universitet og nære samarbeidspartnere, samt behandling og oppfølging av
lokale og nasjonale undersøkelser.

3. Sammensetting
LMU ved Nord universitet består av 10 faste medlemmer, hvorav fem representanter fra studentene
og fem fra ansatte. LMU velger selv sin leder hvert år, vekselvis blant rektoratets representant og
studentenes representanter. Nestleder blir også valgt vekselsvis blant rektoratets representant og
studentenes representanter, motsatt av LMU-leder.
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Alle de faste representantene skal ha personlig vararepresentant. Det skal tilstrebes at flest mulig
studiesteder er representert i LMU.
Studentene
Studentrepresentanter velges av Studentorganisasjonen Nord med personlige vara, og slik at alle
regioner (Bodø, Helgeland og Trøndelag) er representert blant de faste medlemmene. Studentenes
representanter velges for ett år.

Ansatte
Ansattes representanter oppnevnes av rektor med personlige vara. Ansattes representanter
oppnevnes for to år. Ansatte i Læringsmiljøutvalget fordeles på følgende vis:






Representant fra rektoratet, 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

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.

4. Sekretariatsfunksjon og arbeidsutvalg
Rektor skal sørge for at sekretariatsoppgavene for LMU ivaretas på en effektiv og hensiktsmessig
måte. Det skal etableres et arbeidsutvalg (AU) i tilknytning til LMU bestående av 3-5 personer.
Arbeidsutvalget har ansvar for å forberede sakene før møtene og sørger for oppfølgingen i etterkant
av møtene. Arbeidsutvalget har også et særlig ansvar for å informere om læringsmiljøutvalget og
være tilgjengelig dersom det er ønskelig med deltagelse i lokale møter, enten i studentdemokratiet
eller blant ansatte.

5. Arbeidsmåte
LMU skal ha ca. 6 årlige møter, og alle møter skal legges innenfor studentenes studieår. De fysiske
møtene bør avholdes på ulike studiesteder, slik at utvalgets medlemmer blir kjent med
studiestedene og studiestedene blir kjent med LMU.
Leder kaller inn til møtene og innkalling med saksliste skal være skriftlig, og sendes ut minst 1 uke før
møtet. Innkallingene og protokollene fra møtene skal være tilgjengelig på nettsiden til utvalget.
LMU er vedtaksført/beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede og avgir
stemme. Dette innebærer også varamedlemmer hvis faste ansatte ikke har anledning til å møte. Ved
stemmelikhet får lederen dobbel stemme. Der medlemmer i utvalget anses som inhabile og ved
konfidensialitet, gjelder vanlige regler.

6. Endring av mandat
Endringer i LMUs mandat vedtas av styret ved Nord universitet.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/02687-10
Thorbjørn Aakre

Saksgang

Arkivkode.

Møtedato
15.12.2016

ROS OG RIS PER 5. DESEMBER 2015
Forslag til vedtak/innstilling:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering
Sammendrag
Skriv her.
Vedlegg:
Ros og ris per 5. desember 2016
Engelsk utgave av rapporteringsskjema
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Saksframstilling:
Vedlagte oversikt viser status på ros og ris meldinger per 5. desember 2016.
I forrige møte ble det etterlyst en engelsk versjon av skjemaet som benyttes for å melde inn
ros og ris. Dette er nå utarbeidet og er publisert på de engelske nettsidene.

33

Ros og ris 2016 – Nord universitet
Nr

Melding

Forslag til løsning

Svar

Melder

Ansvarlig

Mottatt

Frist

Besvart

Status

1

Ansatte ved PHS pålegges kommisjonsarbeid
som en del av sin Fou tid.

Alle faglige ledere ved samtlige
fakulteter ved universitetet forholder
seg til at ansattes fou tid skal brukes til
forskning og fagutvikling.

Dette spørsmålet tas opp i forbindelse med revisjon av
tjenestelisteprinsippene våren 2016 (samordning av
prinsipper for PHS og tidligere HiNe). Det er innhentet
informasjon fra FSV om størrelsen på timeressurs for
kommisjonsvurdering, og PHS vil legge seg på samme
nivå.

Ansatt

PHS

6.1.2016

27.1.16

26.1.16

Lukket

Ansatt

MIA

7.1.2016

2.2.16

Student

PHS

8.1.2016

2.2.16

Dette fører til redusert forskningsproduksjon, og
dekker over underbemanning ved PHS. Det
medfører også ulik arbeidsbyrde, og misnøye
hos fagansatte.

2

Jeg har nå brukt en del tid på å finne kontoret til
en kollega. Jeg har ikke klart å finne en
beskrivelse over romplassering på UiN - det
finnes kart over seminarrom osv men ikke hvor
kontorene er plassert.

3

Nok en gang har jeg ikke fått
eksamensresultatene innen sensurfristen! Dette
er 4. gangen i løpet av 1,5 år, så jeg er ikke
akkurat overrasket.. Men det holder uansett ikke
mål! Jeg som student har en plikt til å vise til
resultater og overholde tidsfrister til blant annet
arbeidsgiver for å få utbetalt riktig lønn, noe som
ikke lar seg gjøre når resultatene ikke foreligger
tidsnok. Jeg synes det er mer enn pinlig å måtte
forklare at dere som "særiøs" instutisjon nok en
gang ikke klarer å overholde deres egne
tidsfrister..

Kommisjonsarbeid inngår i fagansattes
arbeidsplaner på linje med
undervisning,veiledning,
møtevirksomhet og administrarivt
arbeid.

De nye tjenestelisteprinsippene forventes ferdigstilt
innen 1. april 2016.

foreslår at det lages en kartoversikt
over hvor kontorene er plassert slik at
det blir lettereå finne kollegaer.

Vedr 2016-3 skyldes sein sensur sykdom hos sensor,
og ny ble skaffet så snart vi klarte å finne erstatter. Vi
beklager dette ovenfor studentene.slik at vi
forhåpentligvis unngår dette framover

Åpen

29.2.16

Denne gangen gjaldt det faget SYK340H

34

Lukket

4

For tredje gang blir ikke sensurfrist overholdt på dette
studiet. Vi skulle fått endelig karakter på fredag 8/1-16.
Denne er ennå ikke kommet. Som beskrevet på
nettstedet skal det sendes ut melding til studentene om
denne er forsinket, dette er heller ikke gjort. Andre
studenter på samme studie har fått sin karakter.

5

Avviksmelding for sen innkommet oppgavesett til
skoleeksamen høst 2015.

Fakultetene kan sette som mål
å etterstrebe frister.

Oppgavesett skal leveres til eksamenskontor for
distribuering 14 dager før eksamensdag.

Vi har pr. dato ingen
straffetiltak, det er mer en
æressak å etterkomme frister.

Vedr 2016-4 skyldes sein sensur sykdom hos sensor,
og ny ble skaffet så snart vi klarte å finne erstatter. Vi
beklager dette ovenfor studentene.slik at vi
forhåpentligvis unngår dette framover

Student

PHS

10.1.16

2.2.16

2016-5 er sendt for å få svar på for seint innsendte
oppgavesett, vi beklager dette og skal ta det opp i
fagpersonalet slik at vi forhåpentligvis unngår dette
framover

Ansatt

PHS

11.1.16

2.2.16

29.2.16

Lukket

Åpen

Registrening her under, er den første datoen når
eksamen skal avvikles og neste dato er når
oppgavesettet kom inn til eksamenskontoret.
Fakultet PHS:
SK onsd.16.12 oppg. Inn onsd.9.12 Emne: KR211L
SK onsd.16.12 oppg. Inn onsd.9.12 Emne: KR205L
SK mand.7.12 oppg. Inn torsd.3.12 Emne: SYK102H
SK tors.3.12 oppg. Inn onsd.25.11 Emne: MA260L
SK tors.3.12 oppg. Inn torsd.26.11 Emne: NA171L
SK tors.3.12 oppg. Inn torsd.26.11 Emne: NA173L
SK mand.30.11 oppg. Inn fred.20.11 Emne: SYK104H
SK tirsd.1.12 oppg. Inn torsd.26.11 Emne: NO132L
SK tirsd.1.12 oppg. Inn tirsd.24.11 Emne: SP102L
SK torsd.26.11 oppg. Inn fred.20.11 Emne: SYN186H
SK mand.3 0.11 oppg. Inn tirsd.24.11 Emne: MA138L
SK mand.2.11 oppg. Inn torsd.29.10 Emne: KR155L
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6

7

8

9

Avviksmelding for sen innkommet oppgavesett til
skoleeksamen høst 2015.
Oppgavesett skal leveres til eksamenskontor for
distribuering 14 dager før eksamensdag.
Registrening her under, er den første datoen når
eksamen skal avvikles og neste dato er når
oppgavesettet kom inn til eksamenskontoret.
Fakultet HHB:
SK mand.7.12 oppg. Inn tirsd.1.12 Emne: EK232E
SK torsd.26.11 oppg. Inn torsd.19.11 Emne: OR328E
SK mand.30.11 oppg. Inn fred.20.11 Emne: MA106E
SK tirsd.17.11 oppg. Inn torsd.12.11 Emne: MF323E
SK fred.20.11 oppg. Inn tirsd.17.11 Emne: RE209E
Avviksmelding for sen innkommet oppgavesett til
skoleeksamen høst 2015.
Oppgavesett skal leveres til eksamenskontor for
distribuering 14 dager før eksamensdag.
Registrening her under, er den første datoen når
eksamen skal avvikles og neste dato er når
oppgavesettet kom inn til eksamenskontoret.
Fakultet FSV
SK onsd.16.12 oppg. Inn tirsd.8.12 Emne: HI210S
SK tirsd.1.12 oppg. Inn mand.23.11 Emne: HI118S
SK tirsd.1.12 oppg. Inn mand.23.11 Emne: OR200S
Avviksmelding for sen innkommet oppgavesett til
skoleeksamen høst 2015.
Oppgavesett skal leveres til eksamenskontor for
distribuering 14 dager før eksamensdag.
Registrening her under, er den første datoen når
eksamen skal avvikles og neste dato er når
oppgavesettet kom inn til eksamenskontoret.
Fakultet FBA
SK onsd.25.11 oppg. Inn onsd.18.11 Emne: EK203F
Hvorfor i helvete har dere tatt ned HiNT sine sider før
dere har fått opp de nye sidene?
Det er nå minimalt av funksjoner som virker for oss
studenter.

Fakultetene kan sette som mål
å etterstrebe frister.

Ansatt

HHB

11.1.16

2.2.16

Ansatt

FSV

11.1.16

2.2.16

Ansatt

FBA

11.1.16

2.2.16

Student

HINT/NORD

11.1.16

2.2.16

Åpen

Vi har pr. dato ingen
straffetiltak, det er mer en
æressak å etterkomme frister.

Fakultetene kan sette som mål
å etterstrebe frister.

Skal videreformidle til ledergruppen at vi må forbedre
oss på punktlighet angående frister.

21...16

Lukket

Vi har pr. dato ingen
straffetiltak, det er mer en
æressak å etterkomme frister.

Fakultetene kan sette som mål
å etterstrebe frister.

Åpen

Vi har pr. dato ingen
straffetiltak, det er mer en
æressak å etterkomme frister.

Få opp HiNT sine sider igjen til
dere har fått full funksjonalitet
på de nye.

Det jobbes aktivt med å overføre informasjon fra
gamle nettsider til nord.no fortløpende utover nyåret.
Ikke all informasjon som tidligere lå på www.hint.no,

22.1.16

36

Lukket

10

11

12

Hei. er student ved hint, steinkjer.
Hint sine hjemmesider ble tydeligvis endret idag, noe
som passet dårlig siden dere har fjernet gamle
eksamenssett. Å økonomi studiet 1 året har eksamen
imorgen. hadde håpet at dere kunne letet frem disse
eksamenssettene slik at det gir oss studenter en
mulighet for å forberede oss på en skikkelig måte.
Etter 1,5 år ved UIN leverte vi siste eksamen den 18.
des-15, SYK343H. Noen som avsluttende eksamen og
andre som prosjektbeskrivelse for masterskriving.
Sensur skulle foreligge 8.januar 2016. I dag er det
13.januar,og sensur foreligger fremdeles ikke.Først i går,
den 12.1 ble det lagt ut en melding på Fronter om at
sensur er forsinket. Flere av studentene har vært i
kontakt med UIN, både på mail og tlf. Uansett hvem
man er i kontakt med er det ingen som kan svare på hva
som er skjedd, uten å beskylde "de andre" for å ikke ha
gjort det de skulle. Det skyldes på manglende
underskrifter, fagansvarlige, eksamenskontor,stor
arbeidsmengde osv.... Men ingen kan gi oss svar på når
vi kan forvente at sensuren dukker opp.
I løpet av 1,5 år på Spesialsykepleie er dette 3.!
eksamen vi opplever dette på. Som student på et
universitet forventer vel de fleste litt me r struktur og
systemer som virker. Jeg synes også det handler om
respekt overfor studentene, vi ser gjentatte ganger at
når det gjelder å overholde frister, så gjelder det kun
oss studenter, og ikke UIN. Trist og ikke minst skuffende
å oppleve dette.
Jeg finner ikke pensumlistene til fagene ved
grunnskolelærer utdanningen på Nesna. Linkene til
fagene i utdanningsplanen fungerer ikke.

Finn frem de eksamenssettene
som lå på Hint sine
hjemmesider.

skal overføres til www.nord.no og derfor vil mange
oppleve dette som mangler og/eller feil.
Det jobbes aktivt med å overføre informasjon fra
gamle nettsider til nord.no fortløpende utover nyåret.
Ikke all informasjon som tidligere lå på www.hint.no,
skal overføres til www.nord.no og derfor vil mange
oppleve dette som mangler og/eller feil.

Sykepleie og helsefag har et stort fokus på
sensurfrister og har arbeidet med rutiner for å sikre
dette.

Student

HINT/NORD

12.1.16

2.2.16

22.1.16

Lukket

Student

PHS

13.1.16

3.2.16

21.10.16

Lukket

Student

WEB

22.1.16

12.2.16

Åpen
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14

Hei!
Jeg er student på fjerde året ved universitetet i
Nordland, nå Nord universitet, men savner fortsatt en
romoversikt på deres nettside.
En romoversikt i for eksempel i pdf, ville ha begrenset
trøkket på informasjonsskranken en del og samtidig
forenklet hverdagen til oss studenter betydelig.

På student-nettsidene til Nord universitet under
«Nyttige lenker» er det en lenke som heter «Finn frem
i Bodø». Der er en oversikt over alt av rom på campus
Bodø.

Jeg syntes dette burde være en selvfølge, men bedre
sent enn aldri, er det vel noe som heter.
På forhånd takk!

Ellers så finnes det en del grå «kartsøyler» plassert
rundt omkring i korridorene på hovedbygningen som
viser oversikt over alle auditorier i forhold til denne.

Hei :)
Angående nettsiden. Som regel når man først er inn på
siden vil man sjekke flere enn en ting. På den gamle
siden til HiNT ble fronter, timeplan, og studentweb
åpnet i egne faner direkte fra nettsiden, dette skjer ikke
på den nye til Nord Universitet. Dette gjør at man må gå
inn på siden på nytt mange ganger, som gjør det
tidkrevende og omstendig å bruke flere enn en funksjon
av gangen.

15

Kan ikke se å finne noe informasjon på deres
hjemmesider om helsesøster eller tilbud om
psykologveileding

16

Hei. Jeg har prøvd å få kontakt med dere på e-post for å
si at jeg har sluttet på skolen. Jeg har ikke fått svar, og
dette synes jeg er utrolig frustrerende, ettersom jeg
ikke vet hva jeg må gjøre for at det skal bli registrert at
jeg har sluttet. Jeg vil jo ikke betale for utstyr som jeg
ikke bruker. Går på skole i Levanger, årsstudium Kunst
og Håndtverk.

Student

SFA

16.2.16

17.2.16

Lukket

Student

WEB

7.3.16

6.4.16

Åpen

Student

SFA

9.3.16

6.4.16

Student

SFA

16.3.16

6.4.16

Se: http://www.nord.no/no/omoss/studiesteder/bodo/finnfremBodo

Åpne fronter, timeplan og
studentweb i egne faner
direkte fra: "administrer dine
studier".
Finner ikke linken mellom
nord.no til "administrer dine
studier" dette gjør det
vanskelig å sjekke på telefon.
Studentinord har ansvar for bl.a. helse for studenter i
Bodø. Informasjon om dette finnes på Nord
universitets hjemmesider under «Student» og
«Studentliv».
http://www.nord.no/no/studier/studentliv/barnehage
-og-helse/
Svar på e-posten min.

16.3.16

Lukket

Åpen
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17

Jeg lurer på hvorfor studentambassadørene fra tidligere
HiNT ikke kommer opp på nettsiden deres? Dette ser
jeg på som noe virkelig negativt, i forhold til at dette
burde blitt promotert nå som søknadsfristen går ut i
morgen. Jeg har sendt mail til dere tidligere, og fikk da
til svar at slike ting tok tid og at det ville komme etter
hvert. Kan dere nå gi meg et godt svar på hvorfor dere
ikke har prioritert studentambassadører fra NordTrøndelag, men kun har ambassadører fra tidligere
Universitetet i Nordland på vår felles side? Det er
ganske frustrerende for oss fra Nord i Nord-Trøndelag å
forsøke å fremme utdanningen vår, når våre
studentambassadører ikke blir prioritert.

18

Finner ikke "ros og ris" på den engelske versjonen av
nord.no, en nødvendighet med alle de islandske
studentene ved Campus Steinkjer

19

Hei! Til årsstudiumet til sosiologi ligger det en ulik
pensumliste enn hva det gjør på fronter. Kanskje dette
bør endres. :)
Hei!
For litt siden fikk jeg komme på besøk til Bodø og til
universitet for å se på selve stedet, hvordan miljøet var
og snakke litt grundigere om studiet Internasjonal
Markedsføring. Det jeg fikk ut av dette var kun positive
tanker og jeg vurderer sterkt å sette Bodø på førsteplass
av listen over studier jeg har søkt på! Dette var gull
verdt og jeg fikk så mye mer informasjon enn det jeg
fikk av å lese på nettsiden om universitetet og om
studiet. For meg som bor i Østfold, er det er
kjempestort steg å flytte helt til Bodø og ikke vite hva
jeg kommer til og om jeg virkelig vet hva jeg får iløpet
av studiet. Jeg har tidligere gått en og en halv bachelor,
men valgte å droppe ut av det på grunn av selve skolen
og deres fokus, skolemiljøet og byen skolen var plassert

20

Noen få av totalt 15 intervju har blitt lagt inn.
Overføre resterende intervjuer til ny form i vårt nye
rammeverk innen rimelig tid.
At saken bringes til bords er vi takknemlige for, da
dette er en sak som måtte nedprioriteres grunnet
andre presserende saker og hendelser i
fusjonsprosessen organisasjonen står i fra nyttår. Jeg
nevner kort som bakgrunn for manglende overføring
av det innholdet melder omtaler:

Legg til "ros og ris" på engelsk
også under samme plassering
som man finner den på den
norske versjonen av siden

-Ressursknapphet.
-Tekniske utfordringer med plattformen i
overgangsfasen.
-Stort fokus på synliggjøring av våre studietilbud inn i
søknadsperioden, og en helhetlig og samlende
presentasjon som mulig, innen de gitte rammer i
fusjonsprosessen for nytt universitet.
Skal sørge for at vi får ut en engelsk versjon også.

Åse Irene Skatland vil sjekke hva som er riktig
pensumliste, og deretter sørge for at informasjon på
Fronter er i samsvar med det.
Organiser eller tilby slike besøk!
Jeg vedder på at flere er og var
like usikre på valg av studiested
som meg! I tillegg var det en
positiv opplevelse å besøke
Universitet for jeg møtte en
rådgiver som var veldig
interessert i at jeg fikk all
informasjonen jeg trengte,
noen førsteklassinger som
fortalte meg med glede hvorfor
jeg burde velge dette studiet,
en veldig hyggelig jente fra
Velkomsten (som også gikk det
studiet jeg har søkt på) som

Student

Marked

14.4.16

3.5.16

15.4.16

Lukket

Student

SFA

14.4.16

3.5.16

2.5.16

Lukket

Student

Steinskjær

22.4.16

13.5.16

2.5.16

Lukket

Student

FBA

25.4.16

13.5.16

Lukket
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22

23

24

25

26

i. Derfor er det kjempeviktig for meg å få masse
informasjon om det jeg skal velge av studiested, for jeg
vil jo ikke "velge feil" på nytt. Men, som jeg skrev, ga det
besøket en bedre pekepinn enn epostvekslinger og
nettsted og jeg tror jeg vet hva jeg skal sette på
førsteplass. Tusen takk!
Siden "Studentorganisasjoner" på hjemmesiden til Nu
(finnes under fanen "Student" og "studentliv")
inneholder kun studentorganisasjoner fra Universitetet i
Nordland. Det finnes en god del i Nord-Trøndelag også
som burde bli ført opp.
Prøver å logge meg på PCen på rom 2542 på biblioteket,
men får opp "Det er ingen tilgjengelige pålogginsservere
som kan behandle påloggingsforespørselen" hver gang
jeg prøver. Har slått av og på PCen, men det hjelper
ikke. SYKT frustrerende mitt i eksamenstiden!! Har ikke
med egen PC, og vil ta meg 1 time å dra hjem, hente
den, og komme tilbake.
Såpedispenseren funker ikke på do 1120 (jentedoene
ved snacksautomatene) og doen rett overfor den også
(det står ikke nummer på døra).

viste meg rundt, tok meg inn i
varmen og ga meg litt inside
info om studiet og hvorfor hun
trivdes så godt.

Fiks det :) Ekkelt å tenke på
hvor mange som sikkert ikke
vasker hendene pga dette.

Stiftemaskinen oppe på biblioteket ved printerne funker
ikke. Har hørt fra andre at det er mange uker siden den
ble ødelagt.
På grupperommene på biblioteket sliter jeg med å få
tilgang på brukeren min. Altså få opp det jeg har lagret i
mine dokumenter og på skrivebordet. Nå når jeg skal
logge meg inn på rom 2543 får jeg opp "Får ikke tilgang
til \\uin.no\dfs\studusers\270679\Desktop. Dumt at
man ikke kan stole på å kunne bruke brukeren sin på
skoleserveren, og måtte ta med seg egen PC. Man har jo
nok av bøker og slikt man må bære på, så det hadde
vært greit å ikke måtte ta med seg PCen også.
Hadde eksamen i gamlehallen og ble frustrert over å
ikke kunne se klokka. Den er bak i rommet og sitter du
bak og lengst til siden slik jeg gjorde i dag ser man den
ikke. En ide har kanskje vært å snudd pultene, eventuelt
fått kjøpt inn en klokke som kan festes på veggen over
tribuna.

Fiks den/kjøp ny. Er nødvendig
for studenter å ha.

Inkludere alle
studentorganisasjonene ved
Nord universitet, ikke bare de
fra gamle UiN

Denne siden er oppdatert med ny informasjon.

Student

WEB

26.4.16

13.5.16

Student

IT

1.5.16

22.5.16

Åpen

Drift har fått beskjed og saken settes som lukket

Student

Drift

1.5.16

22.5.16

Lukket

Meldingen er formidlet IT og settes som lukket

Student

IT

1.5.16

22.5.16

Lukket

For rask oppfølging av IT-relaterte problemer bør lokal
helpdesk kontaktes.

Student

IT

2.5.16

23.5.16

Lukket

Drift har fått beskjed og saken settes som lukket

Student

Drift

4.5.16

9.6.16

Lukket

Få orden på ITsystemet her. Er
på tide.

Kjøp klokke eventuelt snu
pultene.

25.10.16
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Lukket
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Hei, hvor finner vi det som før het "håndbok for
oppgaveskrivning" (eller noe i den duren), den som sa
noe om oppsett- teksttype, skriftstrl, ect? Samt
praksishåndboken?

Håndbok for oppgaveskriving
Håndboken for oppgaveskrivingen ligger tilgjengelig
her: http://www.nord.no/no/bibliotek/skrive-ogreferere/Documents/Oppgaveskriving%20%20retningslinjer%20for%20skriftlig%20arbeid%2c%2
0Nesna.pdf
Praksishåndbok
Dette er dessverre ikke tilgjengelig på www.nord.no.
Dette er informasjon som vi har hatt ulik praksis på de
ulike studiestedene og som det ikke har ligget
informasjon om tidligere.

Student

WEB

10.5.16

9.6.16

25.10.16

Lukket

Student

WEB

11.5.16

9.6.16

25.10.16

Lukket

Savnar info om kontaktinformasjon til lokal
driftsavdeling lett tilgjengeleg på nettsida. Veldig greitt
å vite kor ein kan ta kontakt når lyset i lesesalen ikkje
virkar, lys i klasserom blinkar, det er iskaldt i klasserom
og så vidare. Gjerne òg med informasjon om om det er
mogleg å få hjelp på helligdagar/ i helg.

Oppretta ei side med
kontaktinformasjon til lokal
driftsavdeling på kvar
studiestad.

Jeg synes det er veldig dumt at det i eksamenslokalene i
Mørkvedhallen, ikke er egne søppelkasser for
papirsøppel. Det står kun restavfallsdunker det, og små
esker til flasker som jeg tror vaktene har ordnet med.
Det går sykt mye papirer i restavfall, spesielt nå som vi
har måttet begynne å kladde på innføringsark. Det er
trist at det ikke blir sortert bedre. Vil også tro at Nord
Universitet/Studentinord (vet ikke hvem som betaler
den kostnaden) kan spare mye penger på at det
sorteres bedre.
Namsos
Hvorfor i alle dager kan man booke seg grupperom kl 08
på en lørdagsmorgen, men ikke komme seg inn? Meget
irriterende og ikke minst unødvendig. Det burde
absolutt ikke være mulig å booke seg rom om huset ikke
er tilgjengelig.
Jeg må si det var en meget effektiv behandling av ris jeg
sendte for 30 minutter siden. En stor takk til
vaktmesteren som nå har endret tilgangen på huset ved
helligdager fra kl 09 til kl 08, og en stor takk til Ann
Lisbeth som fikk tak i vaktmesteren for oss. Tusen takk
og god helg! :-)

Få papiravfallsdunker i
eksamenslokalene.

Student

Drift

12.5.16

9.6.16

Som sagt, endre mulighetene i
kalenderen Endre åpningstider
Ha åpningstider som en
overskrift på hjemmesiden lett
synlig

Student

Drift

14.5.16

9.6.16

19.5.16

Lukket

Student

Drift

14.5.16

9.6.16

19.5.16

Lukket

Vi følger foreslått tiltak om å legge dette som
informasjon (så langt det er tilgjengelig) under
KONTAKT OSS på de enkelte studiestedsidene.
Åpen
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32

Sensur i RG205E Årsregnskap/god regnskapsskikk skulle
ha kommet 25.05.2016, men har ennå ikke kommet. Vi
har heller ikke fått noen e-mail med begrunnelse for
hvorfor denne er forsinket.

Få lagt ut sensuren asap/send
en orienteringsmail om grunn
for forsinkelse.

33

Den ene printeren (Biblion) oppe på biblioteket har et
skilt med "teknisk feil" på seg, og på den andre
printeren (Hege) setter annenhvert ark seg fast når man
skal printe ut noe. Studenter trenger printere som
faktisk fungerer. Det virker som om det alltid er noe feil
med dem. Spesielt nå i eksamenstiden er dette veldig
irriteriterende (er det resten av året også) og nå er det
til og med helg og man har ikke tilgang på printerne i de
andre etasjene.
Hvor er samlingsplanen for 2016/17? Hvor finner man
pensumlistene? Web-siden var mer oversiktlig før. Nå er
det håpløst å finne det man leter etter.
Hei, hvorfor er det slik at deltidsstudenter på
lærerutdanning i Bodø får ha praksis hjemme, mens vi
som er deltidsstudenter på sykepleiefaget må kjempe
oss til å skrive x antall søknader som uansett ender i nei
uansertt hcor god grunn vi har til å få ha praksos
hjemme? Det er som regel grunn til at man må/ønsker å
gå deltidsstudier! Og hjem til meg er ikke så langt unna
fylkesgrensa, som er skolen grunn til at keg ikke får da
det hjemme - det ligger ikke i Nordland. Men når det da
åpner seg 2 plasser i min hjemkommune så får jeg ikke?
Og lærerne nekter å svare meg/oss på hvorfor og tar
ikke telefonen når vi ringer for å forhøre oss om
praksosplassene vi har fått utdelt.

Få ordnet printerne eller få nye
- det er jo alltid noe feil med
dem. Få flere printere i 2.etg,
da det kun er 2.etg studenter
har tilgang til etter bibliotekets
stengetid.

34
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Forsinkelsen skyldes en misforståelse mellom oss og
NOKUT. Sensuren på denne eksamen ble gjort av
NOKUT og de opererte med en annen sensurfrist enn
vi. Sensorene har fra NOKUT fått fratrekk for
helligdagene i mai noe som Nord universitet ikke gjør,
dermed ble fristen 31. mai og ikke 25. mai som var
fristen formidlet til studentene.
For rask oppfølging av IT-relaterte problemer bør lokal
helpdesk kontaktes.

Student

HHB

26.5.16

16.6.16

8.7.16

Lukket

Student

IT

29.5.16

28.6.16

Gå tilbake til den opprinnelige
løsningen

PHS arbeider kontinuerlig med å få til best mulig
oversikt over samlingen også i vår nye nettløsning

Student

PHS

11.7.16

15.8.16

21.10.16

Lukket

Evt revudere hele denne
praksis MÅ være i Nordland og
heller gi de, med en grunn,
praksis i
hjemplassene/hjemkomnunene
. Og dere blir mer ettertraktet
om dere får det til slik, da dere
har mange studenter fra hele
landet på deres deltidsstudier.
Og når det er sånn som
situasjon da mitt fylke faktisk er
med under deres skolekrets, så
er det feil å komme med
utralelsen: Det er ikke våre
praksisplasser. Når dere faktisk
kan høre med de i Namsos om
dere kan "låne" praksosplasser
dere trenger av de. De var mer
enn villig til å hjelpe når jeg

Det er i all informasjon og i studieplan for bachelor
sykepleie, beskrevet hvor praktiske studier kan
gjennomføres. Vi kan ikke bruke andre kommuner da
det ofte er andre sykepleierutdanninger som bruker
disse plassene, eller at det er alt for langt for våre
lærere å reise.

Student

PHS

12.7.16

15.8.16

21.10.16

Lukket

Lukket
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kontaktet de, men her ville de
ikke ha hjelp nei
36

Har forsøkt å registrere meg på Selvaktiveringsportelen i
to dager nå uten hell! Kjempefrustrerende

37

Er det slik at vi ikke lenger får refundert reisepenger og
eventuelle bo-utgifter ved praksis, dvs inntil 800 kroner
uken slik det var før? Og i så fall hvorfor ikke?
Er det møjligt att på ett universitet i 2016 inte kunna
skriva ut dokument snart 3 veckor efter att skolan har
startat?! Okej om detta vore det enda tekniska
problemet dere hade, men det er det inte! Skerpning!

38
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Jeg ønsker å rose to av foreleserne på MBA i ledelse.
Kirsti H. Meidelsen fortalte at det var første gang hun
underviste i Regnskapsanalyse for MBA-studenter.
Dette mestret hun fantastisk. Selv var jeg en av de som
trengte å bli motivert for å kunne finne
regnskapsanalyse interessant. Kirsti viste engasjement
for faget og målrettet faget slik at det ble nyttig for meg
som leder og styremedlem. Å undervise en hel dag i
samme fag greide Kirsti utmerket, med sin gode
kombinasjon mellom teori og praksis. Nina K. Fromreide
er en meget dyktig foreleser som formidler faget
organisasjon og ledelse på en svært god måte. Hun
bruker sin erfaring som leder for å knytte opp teorien i
praksis, noe som gjør at jeg som allerede kjenner godt
til faget får en ny tilnærming til pensum. Nina er tydelig
og konkret. Hun greier også å involvere oss studenter på
en svært god måte.

Fortgang i å ordne angivelig feil
i systemet som jeg fikk beskjed
om at det var tirsdag formiddag

Vi ser at layouten på siden ikke er korrekt, men selve
aktiveringen fungerer. Jeg har vært inne med din
fødselsdato og studentnummer og får ikke noen
feilmelding.
Vær oppmerksom på at du må krysse av for at du har
lest og godtatt reglementet før du får gå videre til
selve aktiveringen.
Alle studenter får dekket sine utgifter i forhold til
reglement.

Student

IT

21.7.16

15.8.16

22.7.16

Lukket

Student

PHS

18.8.16

12.9.16

21.10.16

Lukket

I forbindelse med fusjonen mellom de tre
institusjonene skal vi få implementert mange nye
felles tekniske løsninger ved semesterstart. Dette er
komplekst og vi har dessverre på støtt på noen
tekniske utfordringer. Disse ser ut til at vi bli løst i
løpet av neste uke. Studenter som var registrert i fjor
vil kunne skrive ut som før. Det er mulig for alle å
skrive ut via trådløst nett. I tillegg kan du ta kontakt
med Helpdesk så kan de skrive ut for deg. Beklager de
ulempene dette medfører.

Student

IT

1.9.16

22.9.16

1.9.16

Lukket

Student

HHN

11.9.16

3.10.16

Lukket
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42
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Jeg er oppmeldt til et studie i Bodø, Geriatri og
eldreomsorg og ledelse (nettbasert), men jeg får jo
ingen informasjon fra noen om noenting. Finner ingen
studieplan på nett og ene person som står oppført som
kontakt svarer ikke. Har kommet i kontakt med den
andre og etterhvert fått vite at det er 2 oppgaver som
skal gjøres i høst samt en hjemmeeksamen, men vet
ikke hva oppgavene skal skrives om eller når de skal
leveres. Tilfeldigvis var jeg innom studweb i dag bare for
å sjekke om det var noe mer info der og ser da at jeg må
godkjenne en studieplan med frist 15.09.
Manglet tilgang til rom i Fronter ved studiestart høst
2016. Sendte e-post til studieveileder uten å få verken
svar eller tilgang til rom. Sendte ny e-post, til foreleser i
faget, fikk svar at e-posten var videresendt til
administrasjonen, som kunne hjelpe med slikt. Fikk
deretter ikke noe svar, og heller ikke tilgang til rom. Nå
er vi halvveis i september.
Hei. Jeg har betalt semesteravgift, registrert meg og alt
slik det står at jeg skal. Jeg har også vært inne på
StudentWeb for å melde meg opp til eksamen osv. Når
jeg går inn på StudentWeb kommer det kun opp 3
hendelser. (2 eksamener + 1 gruppearbeid) Jeg vet at
jeg skal ha hvertfall 1 eksamen til og andre obligatoriske
oppgaver/prøver. Men dette går det ikke an å legge til.
Og flere andre har det slik som meg. Vi har spurt lærere
om hvorfor det ikke kommer opp, og de sier at noen
ganger er det bare sånn. Jeg synes dette er utrolig
dumt, siden jeg er redd det faktisk ikke er godkjent og at
jeg faktisk ikke er ordentlig oppmeldt til alle
eksamenene mine osv... Poenget er at jeg skal kunne
bruke den oversikten i StudentWeb for å enkelt sjekke
når jeg har eksamener og andre obligatoriske
arbeidsoppgaver og prøver. Så per dags dato, og relativt
langt inn i skoleåret, vet jeg fremdeles ikke om alt er i
orden. Jeg får høre at ting er i orden, men jeg vil gjerne
ha det ordnet i StudentWeb. Mvh Karoline Disen
Dette med skriverne går alt for sent! Det er et veldig
stort problem for oss som har eksamen om ikke så alt
for lenge. Vi prøver å skrive ut på biblioteket. Der vil

For studenter som ikke er fysisk
på universitetet, men i vanlig
jobb ved siden av er det
praktisk med en liten sjekkliste
slik at man får med seg alt.
mulig det står på nettsidene..

Studenter som blir tatt opp får informasjon om at de
må godkjenne studieplan
Informasjon og studieplan er publisert og mere
informasjon ligger på Fronter som studenten får
tilgang til ved godkjenning

Student

PHS

13.9.16

4.10.16

Trenger i utgangspunktet ikke
noe svar på e-post, så lenge
problemet blir løst! Det
framstår likevel som
profesjonelt å svare på e-post.

Student

FSV

14.9.16

5.10.16

Lukket

Jeg vil at dette skal bli ordnet
snarest, slik at jeg faktisk får en
ordentlig bekreftelse og bevis
på at jeg er oppmeldt til alle
eksamenene mine og andre
obligatoriske frister.

Student

PHS

20.9.16

13.9.16

Åpen

Student

IT

29.9.16

21.10.16

Det vært en gjennomgang av printerne i område. Vi
mener å registrert årsak til feil og korrigert.

16.9.16

24.10.16

44

Lukket

Lukket
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ikke dokumentene fra fronter åpnes en gang. Vi blir
henvist videre til datasal for å skrive ut der, men der får
vi ikke sendt dokumentene videre til skriver. Dette blir
rett og slett for dumt, og jeg håper dere får orden på
dette fort!
Reglene for avleggelse av ekstern avlegging av lokal
eksamen er alt for rigide. Jeg tar for tiden et IKT fag,
som må avholdes i Mo i Rana, skriftlig. Man burde
kunne avlegge eksamen ved lokalt universitet (minst) og
få avlegge den digitalt, ikke skriftlig. Å avholde skriftlige
eksamener i et IKT fag oppleves av meg som veldig rart.
Til og med videregående har i dag eksamen digitalt. (Jeg
jobber selv ved en videregående skole) For meg, som vil
ta ett fag pr. halvår, koster det et sted mellom 5-7.000
kroner i reise og overnatting pr. tur. Det blir så kostbart
at jeg må overveie om jeg faktisk har råd. Når dette er
bare reisekostnader, og ikke skolekostnader, synes jeg
det er leit. Jeg har heller ikke her tatt med tapt inntekt
for to dager borte fra jobb.

Få avtale med lokale
studiesteder for avlegging av
digital eksamen. Hvis dere er
det minste seriøse med
fjernelever, bør det legges
tilrette for det. Å ha en
eksamen som koster studenten
mellom 5-7000 kroner pr. gang
er ikke spesielt bra.

Det er nylig gjort en innskjerping i studentene
mulighet til å avlegge eksamen på annet sted enn
undervisningsstedet. I noen tilfeller legges til rette for
at man kan gjennomføre eksamen på annet studiested
innenfor Nord universitet.
Det er flere årsaker til at eksternt eksamenssted må
begrenses, men viktigst av alt er kvalitet og sikkerhet
rundt eksamensavviklingen. Blant annet skal alle
eksamenskandidatene kunne nås ved evt.
spørsmål/avklaringer, og med flere eksamenssteder
kan dette være en utfordring.
Det er heller ikke vanlig praksis i sektoren at
kandidaten selv kan velge hvor de ønsker å avlegge
eksamen.

Student

SFA

1.10.16

21.10.16

Student

Levanger

4.10.16

4.11.16

4.10.16

Lukket

Ad. kommentar om digital eksamen kontra tradisjonell
skriftlig eksamen, så er dette opp til
fagmiljø/studie/emneansvarlig å avgjøre. Ved Digital
eksamen med hjelpemidler tilgjengelig kan kandidaten
sitte hvor som helst, uten tilsyn. Ved digital eksamen
med tilsyn og uten hjelpemidler må kandidaten sitte
på oppsatt undervisningssted. Dette pga at tilgang til
nett skal være avslått, og at de digitale
eksamenssystemene fortsatt er under utprøving og
krever særlig kompetanse fra lærestedets personale
ved uforutsette hendelser. I tillegg følger man samme
praksis som ved skriftlig eksamen med tilsyn som
beskrevet over.
Det forutsettes at studenten er kjent med
undervisningssted når man søker studiet, og at
eksamenssted følger av dette.
45

Heij :) Dette er vel ikke dirrekte rettet mot ris og ros,
men heller et spørsmål. Finnes det en oversikt over
hvilke tilbud studentene har, feks når

Om det ikke finnes hadde dette
vært en god mulighet for å
opplyse studentene om dette

Åpen

45

studentsvømminga er, hvilke butikker en får rabatt på
og hvor mye?
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Sender inn forespørsel på vegne av klassen (og flere
andre klasser på campus). Er det mulig å få gjort noe
med ventilasjon i Hovedbygningen? Per dags dato er det
alt for dårlig luft i undervisningsrommene.
Jeg har tatt det tunge valget å ikke delta på emnet jeg
søkte og kom innpå. Hadde tenkt å ta dette uten
forelesninger slik jeg har gjort med andre emner i
årsstudiet i sosiologi. Jeg fikk vite alt for sent at jeg var
kommet inn - brukte mye tid og ressurser (både fysisk å
møte studieadm og mange e-poster) for å vite om jeg
var kommet inn. En stund etter studiestart fikk jeg
bekreftelse på at jeg var tatt opp, så begynte arbeidet
for å få betalt studieavgift. Da det var lastet opp i webløsningen, og jeg fikk betalt viste det seg til slutt at dere
hadde glemt å gi meg tilgang til Fronter og til rommet
jeg trengte tilgang til. Fikk derfor ikke sett
pensumlitteratur eller noe fagstoff om emnet før første
innleveringsfrist var passert og det var kun få dager
igjen til neste innlevering. Innser nå at dette greier jeg
ikke. Jeg er svært skuffet over måten Nord legger til
rette for oss som jobber og ønsker å ta studier ved siden
av. Det er krevende nok å tilegne seg fagstoff og ny
kompetanse når du er i full jobb, når en samtidig skal
slite med et utall av WEB-løsninger, med hver sine
innlogginger, en brukerstøtte som må vise til
studieadministrasjonen og vise versa. Dette gikk mye
glattere i mine tre forrige emner i sosiologi på
Høyskolen i Nord-Trøndelag.

via Nord sine sider, og samtidig,
som student å utnytte
tilbudene i større grad. Det
kunne også vært med å samle
studentene mer for å få et
bedre sosialt miljø og forebygge
ensomhet. Spesielt siden
tilbudene er der allerede, de
trenger bare i høyere grad å bli
opplyst om.

Ber om at min innbetalte
studieavgift betales tilbake så
fort som mulig.

Du må sende inn «refusjonsskjema». Se her under
«semesteravgift»:

Student

Levanger

5.10.16

4.11.16

Student

Levanger

6.10.16

4.11.16

Åpen

14.10.16

http://www.nord.no/no/studier/administrer-dinestudier#&acd=75e4daab-80dc-1390-3491ee4b86aa87df&acd=ac213d04-7cea-3f32-842b06373b37b01d

46

Lukket
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Hei. Begynte på animal science i høst. Jeg har tidligere
bachelor fra NMBU i husdyrvitenskap hvor jeg blant
annet har tatt kjemi. Når vi begynte på skolen i høst fikk
ALLE beskjed om at vi kunne komme innom for å få
innpass i kjemi. Vi som hadde det fra før vel og merke.
Det ble ikke sagt noe om at det KUN var/er UIN
studenter som kan få innpass i fag. Var innom rådgiver
og fikk beskjed om at min kjemi KJM100 fra NMBU ikke
tilsvarte KJ103F som animal science har nå. Men den
TILSVARTE KJ100F. I tillegg fikk vi greie på at det ikke
lenger var lov å få innpass på deler av et emne. (Kjemi
er slått sammen med biofysikk). Likevel fikk 5
medelever i klassen inpass. Disse 5 har tidligere gått
grunnstudium/biologi her på UIN. Og de har KJ100F fra
tidligere som TILSVARER min KJM100, men som IKKE
TILSVARER KJ103F! De fikk altså innpass i KJ103F selv
om KJ100F IKKE tilsvarer KJ103F! Sa ifra om dette til
rådgiver. Men da fikk eg til svar (kort fortalt) at
fakultetet favoriserer studenter som har gått på UIN og
at de hadde blitt lovet innpasset ifjor. Jeg har pratet
med alle 5 og de var ikke lovet innpass ifjor. Men vi følte
alle at vi ble lovet det i starten av året når rådgiver sa at
det bare var å komme innom for innpass av kjemi. Syns
dette er veldig spesielt. Har også pratet med rådgiver
fra NMBU, hun skjønner heller ingenting. Men ville
gjerne hjelpt meg hvis hun kunne.. Vi er 2 i klassen som
ikke får innpass fordi vi har tatt kjemien på et annet
universitet. Hun har også pratet med sin gamle rådgiver
som også mener hun burde fått innpass! Er det virkelig
sånn dere operer? Er veldig skuffa og overraska
Syntes klasserommene på campus Levanger er altfor
dårlige. knøttsmå pulter, vonde stoler som gir dårlig
rygger, og ett oksygennivå i rommet som holder i
ganske akkurat en halvtime med fullt klasserom. Dette
gjør det ekstremt vanskelig å konsentrere seg i
undervisningen, og man blir fort sittende å stirre ut i
lufta og vente på å kunne gå ut i pause for å kunne ut å
puste igjen. I tillegg er klasserommene veldig dårlig
tilpasset oss av en litt større størrelse. For oss på 2
meter er det svært få klasserom som tilbyr sitteplasser

Skjønner at det plutselig dukket
opp en ny regel om innpassing
av deler av et emne. Men å gi
noen innpass og ikke andre
mener jeg setter skolen i et
dårlig lys! Alle burde behandles
likt uansett "hvor de kommer
fra"! Syns at alle burde få
innpass i år. Og at dere har
klare regler om dette til neste
semester/år så ikke andre blir
behandla ulikt/satt i dette
dilemmaet. Har ikke tenkt å
henge ut noen. Men skjønner
at rådgiver står på sitt selvom
jeg skjønner at hun vet at hun
er på tynn is her. Har vist
mailene jeg fikk av rådgiver til
de som har fått innpass. De er
helt enig med meg. Men
selvfølgelig glad for å ha fått
innpass. Og jeg er jo glad på
deres vegne. Men tåler svært
dårlig urettferdig behandling!

Student

FBA

16.11.16

6.12.16

Åpen

Oppgradere
ventilasjonssystemet, kjøpe inn
stoler som tilbyr i hvertfall litt
komfort.

Student

Levanger

16.11.16

6.12.16

Åpen
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med beinplass nok, og går hjem hver dag med stive bein
og krampe gjerne opp til korsryggen.
Hvor har det blitt av alle dokumentene som jeg hadde i
Feide - HiNe ? Jeg finner ingenting i fronter - i Mitt arkiv.
Lærerne har lagt ut dokumenter, linker, PowerPoint
presentasjoner og skriftlige tilbakemeldinger på
oppgaver o.s.v i Feideportalen. Det var veldig oversiktlig
og greit, og lett å finne frem. Hvor har det blitt av/
hvorfor har dere ikke overført det til Fronter? Som 4 års
student synes jeg det er litt artig å kunne se tilbake på
den jobben jeg har gjort og hvordan jeg har utviklet meg
som student igjennom alle disse årene. Det har noe
med identiteten min å gjøre. Dokumentene hadde også
vært nyttig i forhold til praksisene og til bacheloroppgaven min. Jeg går SYK 2013 og har ikke tilgang til
sykepleie+ slik årets studenter har. Disse dokumentene
lærerne mine har lagt ut på Feide er like verdifulle for
meg som student.

Nå er nettsiden stengt, men
dere skulle overført
dokumentene til Fronter. Selv
om vi nå ligger under Nord
Universitet.

Har fått oversendt ei ris og ros-melding fra PHS. I
henvendelsen etterlyser en student ved
sykepleieutdanninga i Sandnessjøen tilgang til sitt
tidligere rom i Moodle som arkiv i Fronter. I og med at
innhold i Moodle ikke uten videre kunne legges over i
arkiv i Fronter er studentenes tilgang til Moodle
beholdt med gammel hinesna-feide innlogging ut
kalenderåret 2016. Enkeltbrukere kan også få tilgang i
vårsemesteret hvis de gir beskjed om at de ønsker det.
Arkiv Hinesna er lenket opp fra informasjonssida om
Fronter/Moodle på nord.no:
http://www.nord.no/no/studier/tjenester-ogverktoy/fronter

Student

PHS

16.11.16

6.12.16

17.11.16

Lukket

Har svart studenten på epost med ei oppskrift på
hvordan hun fortsatt kan logge seg på Moodle for å
finne sine ressurser fra tidligere studieår der, og at
hun også kan be om å få tilgang til Moodle i
vårsemesteret i forbindelse med
bacheloroppgaveskriving hvis hun har behov for det.
Studenten etterspør også tilgang til sykepleie pluss –
dette er en ressurs som fakultetet har abonnement på
– ikke universitesbiblioteket. I og med at jeg hadde
svart på den ene delen av henvendelsen har jeg også
sendt svar til studenten på hvordan hun kan lage seg
en bruker ved å registrere seg med student.nord.no epostadressen sin.
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Det e helt umulig å finne tidligere eksamener! De flyttes
til stadighet.

Legge de inn i menyen under
"student"

Student

Steinkjer

16.11.16

6.12.16

Åpen
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Dere kan ikke bare overse deres ansvar for å
opprettholde en slik tjeneste som Fronter. Det er
fullstendig uholdbart at tjenesten blir nede i over tre
dager, slik det nå ligger an til. Dette gjelder spesielt nå,
bare 2 uker før eksamen. All informasjon som legges ut
av fagansvarlige og foreleser, slik som pensum,
forelesningsfoiler og annet fagstoff, legges ut der.

Ha folk på jobb til feilen er
fikset, bruk overtid.

Student

IT

16.11.16

6.12.16

Åpen
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Booking av rom B203 på Campus Helgeland kan gjøres
på vanlig måte. Men dessverre så ligger dette rommet
på biblioteket som stenger kl. 14:00 på lørdager. Når
man altså booker dette rommet i perioden etter 14:00,
så kan man likevel ikke bruke denne da biblioteket
stenger tidligere.

Sperre bookingen av akkurat
dette rommet i periodene når
faktisk bruk ikke er mulig.

Student

Mo i Rana

29.11.16

27.12.16
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QuestBack
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Feedback form
This is Nord University’s system for reporting nonconformities (informal complaints, praise or suggestions for
improvements) on all areas regarding the learning environment. All students and staff are welcome to contribute
feedback about matters they believe the university should review or rectify. Messages will be forwarded to the
Learning Environment Committee at Nord University.
Note:
To report an urgent issue related to buidlings or facilities (heating/ventilation/equipment) contact
the Division for Buildings and Infrastructure:

• Former UiN: drift@nord.no
• Former HiNT: kirsti.s.stubbe@nord.no
• Former HiNe: magne.elstad@nord.no
For IT-related problems, contact the local helpdesk:

• Former UiN: tlf 75517272 or helpdesk@nord.no
• Former HiNT: tlf 74022999 or ithjelp@nord.no
• Former HiNe: tlf 75057956 or itdrift@student.hinesna.no
You must provide your name and e-mail address so that we can send you an answer. Anonymous messages will not
be addressed.

1) * Your study location
Select answer



2) * Your name

3) * Your e-mail

4) * Your message

5) Suggested improvements (optional)
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