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KONSTITUERING AV LÆRINGSMILJØUTVALGET VED NORD UNIVERSITET
VÅREN 2016
Forslag til vedtak/innstilling:
1. Læringsmiljøutvalget ved Nord universitet konstituerer seg
2. XX velges som leder
3. YY velges som nestleder

Vedlegg:
LMU mandat Nord universitet (vedtatt 6.1.16)

Saksframstilling:
Læringsmiljøutvalget ved Nord universitet er et organ som er utnevnt av
universitetets styre for å bidra til at studentenes fysiske og psykiske læringsmiljø ved
institusjonen er forsvarlig ivaretatt ut fra hensyn til helse, sikkerhet og velferd, jfr.
Universitets- og høgskoleloven § 4 – 3. Læringsmiljøutvalgets rolle og funksjon er av styret
bestemt i Mandat for Læringsmiljøutvalget.
Sammensetning:
LMU ved Nord universitet består i 2016 av 16 faste medlemmer, åtte fra studentene og sju
fra ansatte, i tillegg til prorektor for utdanning. Alle de faste representantene skal ha
personlig vararepresentant oppnevnt. LMU ledes vekselvis av prorektor for utdanning og en
studentrepresentant.
Ansatte representanter oppnevnes av rektor for fire år og er som regel dekan/pro/visedekan med ansvar for utdanning ved hvert fakultet/avdeling.
Studentrepresentanter velges av studentorganisasjonene ved Nord universitet.
LMU skal ha observatører fra Studentsamskipnaden, AMU, bibliotek,
tilretteleggingsansvarlige, drift, IT, studiestedsledere og internasjonalt kontor. Utover dette
kan observatører kalles inn etter behov. Alle observatører har tale og forslagsrett.
Medlemmer:
Grete Lysfjord, rektoratet
Grethe Bøgh Næss, Avd. for helsefag
Hilde Kristin Mikalsen, Avd. for lærerutdanning
Joar Nyborg, Avd. for næring, samfunn og natur
Ketil Eiane, Fak. for biovitenskap og akvakultur
Per Harald Rødvei, Fak. for samfunnsvitenskap
Frode Fjelldal-Soelberg, Handelshøgskolen
Ann Gøril Hugaas, Profesjonshøgskolen

vara: Håvard Jacobsen
vara: Ola Buan Øyen
vara: Hanne S. Hansen
vara: Mats Pedersen
vara: Geir M. Tveide
vara: Levi Gårseth-Nesbakk
vara: Bodil Svendsgård

Øystein Parelius, student Nordland
Mathias Lauritzen, student Nordland
Kristoffer Grorud, student Nordland
Victoria Molland, student Nordland
Mari Evensen, student Nord-Trøndelag
Camilla Holt, student Nord-Trøndelag
Malinn Hellen Sele, student Nord-Trøndelag
NN, student Nesna
1. vara student Nordland: Silje Guldberg
2. vara student Nordland: Kristine Solli
1. vara student Nord-Trøndelag: Anne Lise Løvli
2. vara student Nord-Trøndelag: Håvard Steen Moa
1. vara student Nesna: NN
Leder skal være prorektor eller studentleder. Dette avklares på første møte.

Utvalgssekretærer:
Katrine Bruvold (hovedsekretær)
Thorbjørn Aakre (bisekretær)
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Mandat for læringsmiljøutvalget (LMU) ved Nord universitet
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 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.

2. Rolle og funksjon i organisasjonen
2.1

Læringsmiljøutvalget skal være forankret i Nord universitetets system for
kvalitetssikring av utdanning og beskrive roller, ansvar og oppgaver i organisasjonen
når det gjelder læringsmiljø, slik at enhetene kan rapportere på læringsmiljøet som
en del av kvalitetsmeldingen. Rapportene skal behandles i LMU, slik at utvalget kan
påvirke sentrale organisasjons- og endringsprosesser, og videre prioriteringer av det
som berører studentenes læringsmiljø.

2.2

Læringsmiljøutvalget skal sikres god informasjon om læringsmiljøet. Dette skjer
gjennom:
a. Innsikt via kvalitetssikringssystemet og tilbakemeldinger fra enhetene
b. Data fra læringsmiljøundersøkelsen og andre studentundersøkelser
c. Innspill og deltagelse fra fakulteter
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d. Innspill fra studentorganer
e. Rapporter fra tilbakemeldings- og avvikssystemet når det gjelder læringsmiljø og
HMS-avvik som gjelder studentenes læringsmiljø.
f. Egne saker tatt opp i møter i utvalget.
2.3

Læringsmiljøutvalget 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.

2.4

Læringsmiljøutvalget skal gi uttalelser vedrørende klager på læringsmiljøet. Dette
skal skje gjennom innsyn i studentenes avviks- og tilbakemeldingssystem, eller via
tilbakemeldingen fra fakultetene (kontrollør- og 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.

2.5

Læringsmiljøutvalget skal aktivt delta i planleggingen av universitetets arbeid med
utvikling av et inkluderende, mangfoldig og universelt utformet læringsmiljø
(pådriver og premissleverandørrolle).

2.6

LMU skal nøye følge utviklingen i spørsmål som har med studentenes helse,
sikkerhet og velferd å gjøre.

3. Oppgaver og verktøy
Læringsmiljøutvalget rolle og funksjon er å sørge for fremdrift i arbeidet med følgende:
3.1

LMU skal utarbeide en 3-årig plan for et stimulerende og inkluderende læringsmiljø.
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.

3.2

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.

3.3

LMU skal bidra til at styret, i samarbeid med Studentsamskipnaden, legger
forholdene til rette for et godt studiemiljø og samarbeider for å bedre
studentvelferden ved alle campus.

3.4

LMU skal informere studenter og ansatte om sitt læringsmiljøarbeid, blant annet
gjennom egne nettsider for utvalget.
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3.5

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.

4. Sammensetning
LMU skal sikres å ha geografisk representasjon som på en god måte ivaretar LMUs mål,
mandat og formål. LMU ved Nord universitet består av 16 faste medlemmer, hvorav åtte er
representanter fra studentene og sju fra ansatte, samt prorektor for utdanning. LMU velger
selv sin leder hvert år, vekselvis blant ansattes og studentenes representanter. Alle de faste
representantene skal ha personlig vararepresentant oppnevnt.
Studentene - Studentrepresentanter velges av studentdemokrati med personlige vara.
Ansatte - Ansattes representanter er dekan/pro-/visedekan med ansvar for utdanning eller
studieleder ved hvert fakultet/avdeling med personlig vara. Ansattes representanter med
vara, oppnevnes av rektor, og for fire år.
Observatører - LMU skal ha observatører fra Studentsamskipnaden, AMU, bibliotek,
tilretteleggingsansvarlige, drift, IT, studiestedsledere og internasjonalt kontor. Utover dette
kan observatører kalles inn etter behov. Alle observatører har tale og forslagsrett.

5. Sekretariatsfunksjon
Rektor skal sørge for at sekretariatsoppgavene for LMU ivaretas på en effektiv og
hensiktsmessig måte.

6. Arbeidsmåte
LMU skal ha 4-6 årlige møter, og alle møter skal legges innenfor studentenes studieår. LMU
tilstreber gjennom sitt arbeid å gjøre seg kjent ved de ulike lokasjoner i Nord universitet,
med minimum to fysiske møter i løpet av året.
LMU konstituerer seg selv med leder og nestleder, som velges for et år av gangen, vekselvis
blant de ansattes og studentenes representanter. Leder kaller inn til møtene og innkalling
med saksliste skal være skriftlig. Referater fra møtene, handlingsplaner og LMUs
årsrapporter, skal være tilgjengelig på nett. LMU er beslutningsdyktig når minst 11 av
medlemmer deltar på møtet. Ved stemmelikhet får lederen dobbel stemme, og det er ikke
tillatt å stemme blankt. Der medlemmer i utvalget anses som inhabile og ved
konfidensialitet, gjelder vanlige regler.

7. Endring av LMUs mandat
Endringer i LMUs mandat vedtas av Nord universitetets styre. Mandatet kan tas opp til
evaluering og endring etter innspill fra representanter i LMU.
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GODKJENNING AV PROTOKOLL 5/15
Forslag til vedtak/innstilling:
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 5/15 fra møte den 30.11.2015

Vedlegg:
Protokoll Læringsmiljøutvalget 30.11.2015

MØTEPROTOKOLL
Læringsmiljøutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

30.11.2015 kl. 11:00
Styrerommet Mørkvedgården
15/02683

Tilstede:

Øystein Parelius, Grete Lysfjord, Per H. Rødvei, Mathias
Lauritzen, Victoria A. Molland, Kristoffer Grorud, Kjell
Pedersen, Ingvild Kirkhus, Karina Gregersen, Truls Didriksen,
Synnøve Tollåli, Jan Atle Toska og Elin Sommerli

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:

Ketil Eiane, Mats Pedersen, Frode Soelberg, Bodil
Svendsgård, Kristine Solli, Silje K. Guldberg, Berit Eliassen,
Erik Gaukerud, Charlotta Langejan, Monica Brobakk

Andre:
Protokollfører:

Thorbjørn Aakre

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
31/15 15/02683-8 Godkjenning av protokoll 4/15
32/15

15/0269213

Mandat Læringsmiljøutvalget Nord universitet

2
3

Orienteringssaker
33/15 15/02687-3 Ros og ris per november 2015
34/15

15/0269212

Status november 2015 - Plan for et stimulerende og
inkluderende læringsmiljø ved Universitetet i Nordland
2015-2017

1

4
4

Sted, 30.11.2015

møteleder

31/15 Godkjenning av protokoll 4/15
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
30.11.2015

Saknr
31/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 4/15 fra møte den 29.9.2015
Vedtak
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 4/15 fra møte den 29.9.2015
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32/15 Mandat Læringsmiljøutvalget Nord universitet
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
30.11.2015

Saknr
32/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Læringsmiljøutvalget ved Universitet i Nordland anbefaler styret å vedta det
framlagte forslag til mandat for læringsmiljøutvalget ved Nord universitet.
Møtebehandling
Prorektor orienterte om bakgrunnen for forslaget til mandat. Deretter gikk
utvalgsleder gjennom mandatet punkt for punkt.
Ad. pkt. 4 Sammensetning i mandatet uttrykte studentrepresentantene bekymring
omkring utvalget størrelse og antall observatører.
Votering
5 stemte for innstilling slik den står
3 stemte for å endre innstillingen
Vedtak
Læringsmiljøutvalget ved Universitet i Nordland anbefaler styret å vedta det
framlagte forslag til mandat for læringsmiljøutvalget ved Nord universitet.
Da studentene ikke fikk flertall for å redusere antallet observatører, bad de om
følgende protokolltilførsel:
"Vi ber universitetstyret vurdere om det er hensiktsmessig med et så stort antall
observatører. Da særlig med tanke på observatører knyttet til studiested, da disse kan
anses representert gjennom pro/visedekan ved sitt fakultet / avdeling."
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Saknr

Arkivsak

Tittel

33/15

15/02687-3

Ros og ris per november 2015

34/15

15/02692-12

Status november 2015 - Plan for et stimulerende og
inkluderende læringsmiljø ved Universitetet i
Nordland 2015-2017

33/15
Utvalgssekretær presentere i møtet meldinger som var blitt besvart etter at
innkallingen var sendt ut. Fortsatt diskusjon omkring overholdelse av sensurfrister.
Overholdelse av sensurfrister vil inngå som statistikk i kvalitetssikringssystemet for
utdanning og presenterer for studiekvalitetsutvalget i egen sak.
34/15
Utvalgsleder tok utvalget gjennom planen punkt for punkt.
Ad. pkt 3
Til neste møte be om evalueringsrapport fra fakultene og spesielt studenters
opplevelse av bruk av nye digitale læringsmidler.
Ad. pkt 7
Utvalgsekretær orienterte utvalget om kurs i studieteknikk for studenter med lese- og
skrivevansker. 6-8 gjennomførte dette intensivekurset (6x2 timer), og
tilbakemeldingene har vært gode. Det er dog ønskelig at UiNs nettsider viser til mer
relevant informasjon om rettigheter og tilbud til dyslektikere.
Ad. pkt. 8
Utvalgssektær orienterte utvalget om den årlige Universell konferansen, hvor UiN og
StudentiNord stilte med til sammen 3 deltakere. Hovedtema for konferansen var
tilrettelegging for studenter med dysleksi og psykiske lidelser.
Universell utvikler ulike veiledere med tips for ulike former for tilrettelegging. Disse vil
presenteres for LMU når de er klare.
Ad. pkt. 9
Tilretteleggingskonsulenten innkaller fakultetene til møte om erfaringsutveksling.
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PLAN FOR ET STIMULERENDE OG INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ VED NORD
UNIVERSITET 2016
Forslag til vedtak/innstilling:
Læringsmiljøutvalget ber om at forslag til ny plan for et stimulerende og inkluderende
læringsmiljø ved Nord universitet presenteres i neste møte.

Vedlegg:
Plan for et stimulerende og inkluderende læringsmiljø ved Universitetet i Nordland

Bakgrunn:
Formålet med denne 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. Som eksempel er UiNs tidligere plan vedlagt denne sak.
Læringsmiljøutvalget inviteres til å nedsette en egen arbeidsgruppe som gis mandat til å
utarbeide en ny plan for inneværende år. Arbeidsgruppen bør inkludere ansatte som har et
ansvar for tilrettelegging og ledes av utvalgsleder.
Arbeidsgruppen presenterer forslag til ny handlingsplan i neste møte den 21. april 2016.
Sekretær for arbeidsgruppen vil være Kristine Bruvold.

Plan for et stimulerende og inkluderende læringsmiljø ved
Universitetet i Nordland 2015-2017
Punktene i planen spesifiserer hvilket tiltak som skal gjennomføres og tidsfristen for
gjennomføringen. I tillegg er det tydeliggjort hvem som er ansvarlig for gjennomføringen.
Læringsmiljøutvalget forventer at den ansvarlige holder utvalget orientert om status.
I perioden 2015-2017 skal følgende tiltak gjennomføres:
1. Fronter
Tiltak
Fronter-rommene skal utformes slik at de blir mest mulig lesbare
og brukervennlige for alle studenter. UiN har kjøpt inn verktøy for
etablering av nye sidemaler i Fronter, og KOLT er tilgjengelig for
hjelp ved implementere disse. LMU ønsker at så mange som mulig
av Fronterrommene blir utformet i forhold til de nye tilgjengelige
sidemalene.

Ansvarlig
FAK

Frist
1. september 2015

Ansvarlig
FAK/DRIFT

Frist
Ved behov

Ansvarlig
FAK

Frist
1. september 2015
for etablering av
pilotprosjekt.

2. Tilretteleggingsutstyr i undervisningslokaler
Tiltak
Ved behov for tilretteleggingsutstyr skal driftsavdelingen sørge for
at dette kommer på plass i de aktuelle undervisningslokalene. Det
er viktig at studenten får kun en person/saksbehandler å forholde
seg til og at denne står for koordineringen med de andre
avdelingene (fakultetet, drift, timeplanlegger etc.).
Tilrettelegging for enkeltstudenter skal registreres i FS slik at
behovet for gjentakende søknader fra studenter bortfaller.
3. Bruk av nye digitale læringsmidler
Tiltak
LMU vil 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. Fakultetene skal delta i et pilotprosjekt i
samarbeid med KOLT for å høste erfaring om bl.a. streaming av
forelesninger.

4. Ansvars- og rutinebeskrivelser
Tiltak
Rapporteringstidspunkt til LMU om status på punktene i
handlingsplanen skal være beskrevet i UiNs årshjul for KSS. Det
samme skal tidspunktene for gjennomføringen av de semestervise
møtene mellom tilretteleggingsansvarlig, kontaktpersonene ved
fakultetene og lmu-sekretær.

Ansvarlig
SFA

Frist
Er etablert i årshjul

Ansvarlig
SFA

Frist
Desember 2015

Ansvarlig
STUN

Frist
Kontinuerlig

5. Styrking av kapasitet for tilretteleggingsfunksjon
Tiltak
Kapasiteten på Studentservice for å arbeide med tilrettelegging bør
styrkes. Per i dag har vi en ordning der vi behandler de søknader
om tilrettelegging som kommer inn, men det er ikke kapasitet eller
kompetanse til å drive med informasjonsarbeid eller tiltak utover
dette minimum. Hverken i forhold til studenter eller ansatte ved
UiN. En absolutt forutsetning for å kunne gi et riktig tilrettelagt
tilbud for personer med funksjonsnedsettelser er at vi har
kunnskap og kompetanse om ulike funksjonsnedsettelser. Det fins
mange forskjellige slags funksjonsnedsettelser som kan gi
læringsproblemer. Ulike typer læringsvansker kan for eksempel
være ADHD/ADD, dysleksi, nonverbale lærevansker og tilstander
innen autismespekter (f.eks. Aspergers syndrom). I 2014 var det
222 søknader om tilrettelegging (163 i 2013 og 176 i 2012). Dersom
kapasiteten og kompetansen styrkes er det sannsynlig at vi vil
kunne hjelpe atskillig flere studenter, med bedre og mer
hensiktsmessige tiltak. Dette vil kunne bidra til økt
gjennomstrømning. Med å sikre faglig kompetanse i
tilretteleggingsfunksjonen vil vi dessuten kunne gi et helt annet
tilbud enn vi gjør i dag, bla. bedre informasjon og veiledning ut til
ansatte, og ulike kurs/grupper for studentgrupper med
tilretteleggingsbehov. Dette vil gjøre oss i stand til å gi studentene
med funksjonsnedsettelser et kvalitativt godt tilbud.
6. Sosial inkludering
Tiltak
Studentorganisasjonen, studentforeningene 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.
Konkrete tiltak som er under planlegging: Plan for 1.
semesterstiltak fra h-2015, Økt aktivitet på UFO og UKA 2015. I
tillegg etablerers en idébank for fagsosiale tiltak.

7. Kurs i studieteknikk for studenter med lese- og skrivevansker
Tiltak
Kurset ble ikke gjennomført i 2014. UiN må prøve å få gjennomført
et slikt i 2015 da det er et viktig verktøy for målgruppen.
Profesjonshøgskolen undersøker om det finnes kapasitet internt på
fakultetet for å holde et slikt kurs i begynnelsen av neste studieår.

Ansvarlig
PHS v/Ch.
Langejan

Frist
September 2015

8. Intern kompetanseheving
Tiltak
Det er viktig med øke kompetansen internt ved UiN
knyttet til LMU-arbeid. Viktige arenaer for
kompetanseheving er den årlige universellkonferansen.
UiN skal i 2015 kontakte psykologsenteret (ADHDutfordringer). NAV er også en aktuell
samarbeidspartner med tanke på hvordan UiN kan sikre
best mulig oppfølging av studenter med ekstra behov.

Ansvarlig
Tilretteleggingskonsulent

Frist
H15/V16

9. Erfaringsutveksling og møteplasser for kontaktpersonene og LMU-ledelsen
Tiltak
Kontaktpersonene ved fakultetene, LMU-leder og
tilretteleggingskonsulenten på studentservice har et
møte hvert semester for å dele erfaringer og relevant
informasjon om ulike områder innenfor tilrettelegging.
Dette forumet er allerede på plass og er viktig at det
videreføres da det er en viktig arena for
erfaringsutveksling blant ansatte som jobber med
tilrettelegging.

Ansvarlig
Frist
Tilretteleggingskonsulent Er etablert

10. Info til ansatte ved fakultetene
Tiltak
Informasjonsmateriell til om tilrettelegging og fjerning
av funksjonshemmende barrierer til de ulike
hovedmålgruppene: Studenter, fagpersonale og
administrativt personale som egne brosjyrer og
informasjon på web. Brosjyren må oppdateres med
relevant og riktig informasjon.
Tilretteleggingskonsulent oppdaterer informasjonen før
hvert semester, og sender dette ut til
fakultetskontaktene. Disse videreformidler til relevante
fagpersoner ved som presenterer informasjonen til
studentene.

Ansvarlig
Frist
Tilretteleggingskonsulent Studiestart 2015

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/02687-5
Thorbjørn Aakre

Saksgang

Arkivkode.

Møtedato
20.04.2016

ROS OG RIS PER APRIL 2016
Forslag til vedtak/innstilling:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
Sammendrag
Vedlegget viser oversikt over innkomne meldinger per 1. mars 2016 og status på disse.
Meldinger fra ansatte er sladdet. Skjemaet studenter kan benytte er nå utformet i
Questback og har fått et responsivt design.
Vedlegg:
Ros og ris per april 2016

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..
Denne gangen gjaldt det faget SYK340H

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

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.

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

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

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

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.

Student

HINT/NORD

12.1.16

2.2.16

22.1.16

Lukket

Student

PHS

13.1.16

3.2.16

Åpen

Student

WEB

22.1.16

12.2.16

Åpen

13

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

Saker i Læringsmiljøutvalget høsten 2015
Medlemmer, funksjoner.
Navn
Steinar Nebb
Håvard Jakobsen
Hilde K. Mikalsen
Gro Tallerås
Roger Hanssen
Mari Evensen
Malinn Hellen Sele
Camilla Holt
Kirsti Grøtan

Funksjon
Medlem, leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem,
nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
Rektorat
FAGLIG (HEL)
FAGLIG (LÆR)
FAGLIG (NSN)
FAGLIG (TLU)
STUDENT (HEL)
STUDENT (LÆR)
STUDENT (NSN)
STUDENT (TLU)
STUDENT,
SiNOT

Vara
Bente Aina Ingebrigtsen
Monica Finnanger
Ola Buan Øien
Kåre Robertsen

Anne Mari H. Barstad

Studiesjef Margrethe M. Solli og leder for studentorganisasjonen Kevin Hovdahl Holmli, har
møte- og talerett.
Sekretær for utvalget: Jorunn Aurstad.
Møter
Høsten 2015 har det vært avholdt to møter - begge fysiske møter på Levanger, 8. september
og 25. november 2015.
Saker








Konstituering av Læringsmiljøutvalget 2015/2016
Årshjul for Læringsmiljøutvalget 2015/2016 med møtedatoer og forslag til saker
Forslag – tiltaksplan for oppfølging av Læringsmiljøundersøkelsen 2015
Forslag til organisering av Læringsmiljøutvalget i Nord universitet
Læringsmiljøundersøkelse 2016
Ruspolicy
Etikk-utvalg

Orienteringssaker
 Rapport med fremtidig organisering av LMU I ny organisasjon
 Fra LMU-konferanse 2. september om «Rus …
 Planlegging av seminar «Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes»
 Status på oppfølging av tiltak etter SHoT 2014
 Fra markering av «Den internasjonale studentdagen» 17. november ved alle campus
 Studiebarometeret 2015

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/02692-15
Thorbjørn Aakre

Saksgang

Arkivkode.

Møtedato

ÅRSRAPPORT 2015 - LMU UNIVERSITETET I NORDLAND
Forslag til vedtak/innstilling:
Læringsmiljøutvalget godkjenner framlagte årsrapport for læringsmiljøutvalget ved
UiN

Vedlegg:
Årsrapport 2015 Læringsmiljøutvalget UiN

Bakgrunn:
Framlagte årsrapport er basert på saker som læringsmiljøutvalget ved har behandlet i
2015. Årsrapporten inngår som egen kapittel i den årlige kvalitetsrapporten til UiN og
oversendes styret ved Nord universitet som orienteringssak.

Universitetet i Nordland
Studie- og forskningsadministrasjonen

INTERNT NOTAT - MED OPPFØLGING
Gjelder: Årsrapport 2015 - Læringsmiljøutvalget
Til:
Styret
Fra:
Læringsmiljøutvalget
Dato:
Ref:
Læringsmiljøutvalget er et lovpålagt utvalg med mandat vedtatt i høgskolestyret 08.11.2007.
Universitets- og høgskolelovens § 4-3 har bestemmelser om læringsmiljøutvalg.

Læringsmiljøutvalgets sammensetning i 2015
Studentrepresentantene velges for ett studieår av gangen, og nye medlemmer i utvalget tiltrer
alltid i september. Prorektor Grete Lysfjord har ledet utvalget i vårsemesteret og studentleder
Øystein Parelius ledet utvalget i høstsemesteret. Læringsmiljøutvalget har 12 faste medlemmer
og hele 10 observatører. Fra administrasjonen har studie- og forskningsdirektørens stab hatt
sekretariatet for utvalget.
Nedenfor presenteres en oversikt over status på oppmøte for utvalgets faste medlemmer:
Faste utvalgsmedlemmer UiN/StudentiNord Møte 1/15 Møte 2/15 Møte 3/15 Møte 4/15 Møte 5/15
X
X
X
Grete Lysfjord
X
X
X
Bodil Svendsgård
X
X
Frode Fjelldal-Soelberg
X
X
X
Per Harald Rødvei
X
X
Ketil Eiane
X
X
X
Kjell Pedersen
X
Faste studentmedlemmer våren 2015
Mats Myrstad
Jørgen Fjørtoft
Tor Gudmund L. Østmo
Victoria A. Molland
Steffen Halsbakk
Dino Omerovic

Møte 1/15 Møte 2/15 Møte 3/15
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Faste studentmedlemmer høsten 2015
Øystein Parelius
Mathias Lauritzen
Victoria A. Molland
Silje K. Guldberg
Kristoffer Grorud
Kristine Solli

Møte 4/14 Møte 5/14
X
X
X
X
X
X
X
X

Studentene har egne vararepresentanter i prioritert rekkefølge. For vårsemesteret 2015 var det
Iselin Krey Stubberud (1.vara), Per Kåre Blomvik (2.vara) og Håvard Olafsen (3.vara).
For høstsemesteret 2015 var det Julie Kristine Nielsen (1.vara) og Dino Omerovic (2.vara).
Følgende har fått observatørstatus i møtene:
 Hilde Åsheim/Ingvild Kirkhus, StudentiNord
 Hilde Iren Hardy, tilretteleggingskonsulent
 Erik Gaukerud, it-direktør
 Berit Eliassen, bibliotekdirektør
 Synnøve Dalmo Tollåli, fsv
 Charlotta Langejan, phs
 Truls Didriksen, hhb
 Mats Pedersen, fba
Kontaktpersonene for studenter med nedsatt funksjonsevne på hvert fakultet har fått
observatørstatus i LMU. Det er etablert et eget fora for kontaktpersonene på fakultetene og
LMU-leder og tilretteleggingskonsulenten for å sikre god informasjonsflyt og erfaringsutveksling
omkring tilretteleggingssaker.

Møtevirksomhet
I 2015 hadde utvalget 5 møter, og de ble avholdt slik; 3 møter i vårsemesteret (26. januar, 23.
mars, 8. juni) og 2 møter i høstsemesteret (21. september, 30. november). Normalt har det
vært satt av 1,5 timer per møte. Studie- og forskningsadministrasjonen utarbeider saksliste og
møteinnkalling som sendes ut til utvalgets medlemmer cirka en uke for møtet avholdes.

Saksbehandling i 2015
Læringsmiljøutvalget har i 2015 behandlet til sammen 34 saker av ulik karakter. Gjennom året er
det enkelte faste saker. Disse er:


Godkjenning av protokoll fra forrige møte.



Oversikt over innkomne avviksmeldinger. Oversikten gir en kort beskrivelse av avviket,
når meldingen er mottatt, hvem som er ansvarlig, frist for svar, og når avviket ble
besvart.



Oppfølging av plan for et stimulerende og inkluderende læringsmiljø ved Universitetet i
Nordland 2015-2017.

Læringsmiljøutvalget er ellers godt forankret i Universitetets kvalitetssikringssystem, gjennom
prosessbeskrivelser og ikke minst et årshjul som beskriver når enkelte prosesser skal presenteres
for utvalget.

Valg av nye medlemmer:
Høsten overtok studentleder ledervervet i utvalget og nye studentmedlemmer tredde inn i
utvalget.
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Plan for et stimulerende og inkluderende læringsmiljø ved Universitetet i Nordland 20152017:
LMU vedtok i møte 1/2015 at det skulle nedsettes en egen arbeidsgruppe for utarbeidelse av ny
handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer. Arbeidsgruppen presenterte sitt
forslag i påfølgende møte. Den nye fikk navnet «Plan for et stimulerende og inkluderende
læringsmiljø ved Universitetet i Nordland 2015-2017». Planen hadde en rekke konkrete tiltak og
ble fulgt opp i hvert LMU-møtene for å sikre fremdrift i arbeidet med gjennomføringen.
Orientering fra Kompetansesenteret for læring og teknologi (KOLT)
I møte 2/2015 orienterte KOLT om sine oppgaver. KOLT er en enhet i Studie- og
forskningsavdelingen og arbeider med å fremme pedagogisk bruk av IKT i undervisningen på
campus og i fleksible studier. LMU fikk i møtet en orientering om:
 Fronterstatistikk og fronterdesign med stilark
 Streaming og opptakstjenester
 Fremtidens digitale læringsmiljø
Nytt mandat for lmu nord universitet
20. november ble det avholdt et felles møte mellom læringsmiljøutvalget ved Universitetet i
Norland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og en representant fra Høgskolen i Nesna med tanke
på å komme opp med et omforent forslag til mandat for læringsmiljøutvalget ved Nord
universitet. Forslag til mandat ble av LMU vedtatt i sak 32/15 og sendt styret for Nord
universitet og vedtatt der den 6.1.2106.
Kurs for studenter med lese- og skrivevansker
I begynnelsen av november tok læringsmiljøutvalget alle kostnadene i forbindelse med at
det ble arrangert et eget kurs i studieteknikk for studenter med lese- og skrivevansker.
Kurset gikk over seks ettermiddager. Kursholder var rekruttert internt og tilbakemeldingene
fra studentene har utelukkende vært positive.
Universellkonferansen 2015
Den årlige universellkonferanse ble i 2015 arrangert i Trondheim. Fra UiN deltok
utvalgssekretær, organisasjonskonsulenten samt sosialrådgiver fra StudentiNord. Tema for
årets konferanse var studenter med lese- og skrivevansker og studenter med psykiske
vansker.
Informasjon om læringsmiljøutvalget ved UiN
For læringsmiljøutvalget er det laget en egen webside som gir nyttig informasjon om bl.a.
tilrettelegging, lovforankring og mandatet til utvalget, handlingsplan, lmu-håndbok og
tidligere møteinnkallinger og møteprotokoller.
Andre aktiviteter
 Læringsmiljøutvalget bidro med kr. 20.000 til skoleringshelg av studenttillitsvalgte,
hvor de blant annet kurses i å drive utvalgsarbeid.
 Læringsmiljøutvalget har betalt utredning hos leksolog for to studenter.
 Timeplan – ble rapportert som tidstyv av studentene
 Tilretteleggingsstatistikk eksamen
 Status/orientering om 1. semesterprosjektet til StudentiNord
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Økonomi
Læringsmiljøutvalget hadde i 2015 kr 150.000,- sammen med Studiekvalitetsutvalget, og slik
har det vært de siste år. Ca. 55.000,- har gått til utbetaling av honorarer til
studentrepresentanter.

Grete Lysfjord
prorektor

Thorbjørn Aakre
Utvalgssekretær
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Rapport fra Læringsmiljøutvalget studieåret 2014/2015
Medlemmer, funksjoner
Navn
Steinar Nebb
Arnt Olav Dragsten
Berit Verstad
Trude Wille
Bjørg Korsnes
Kristoffer L. Nicolaysen
Morten Berge-Eriksen
Erlend Evenstad
Malinn Helen Sele
Anders Stenvig (til
31.12.2014)
Kirsti Grøtan (fra
01.01.2015)

Funksjon
Rektor
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem,
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
Rektorat
FAGLIG (TLU)
FAGLIG (NSN)
FAGLIG (HEL)
FAGLIG (LÆR)
STUDENT (HEL)

Vara
Hanne Solheim Hansen
Stein Magne Olsen
Trond Olav Skevik
Håvard Jakobsen
Hans Petter Andersen
Ida Nordseth Brovold

STUDENT (TLU)
STUDENT (NSN)
STUDENT (LÆR)

Medlem

STUDENT / SiNOT

Knut Johan Aarvik
Ole Jørgen Gullesen
Trude Haagensen
Ramstad
Anne Mari H. Barstad

Sekretær for utvalget: Seniorkonsulent Jorunn Aurstad
Læringsmiljøutvalget vedtok på sitt første møte et årshjul med saker for inneværende
studieår. I tillegg til «faste» saker er det meldt inn saker og tatt opp orienteringssaker i
utvalget.
Møter
I studieåret 2014/2015 har det vært avholdt fire møter; 11. september og 29. oktober 2014,
25. mars og 3. juni 2015. Møtene har alle vært «fysiske møter» med to som er lagt til Røstad
og to til Steinkjer.
Saker


















Årshjul for Læringsmiljøutvalget 2014/2015 med møtedatoer og forslag til faste saker
Resultat fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse - SHoT 2014
Handlingsplan for oppfølging av SHoT 2014
Tiltaksplan for oppfølging av SHoT 2014
Oppfølging av handlingsplan for inkluderende læringsmiljø
Håndbok for studentenes arbeid i Læringsmiljøutvalget (LMU) ved universitet og
høgskoler
«Optimal student» og Ansvarlig alkoholhåndtering
Ny undersøkelse våren 2015
Foreløpig resultat fra Læringsmiljøundersøkelsen 2015
Optimal student
Evaluering av utvalget og forventninger til representanter i neste periode
Rapport fra Læringsmiljøundersøkelsen 2015
Ruspolitikk i HiNT
Digitalt læringsrom for hele HiNT
Rapport fra Læringsmiljøutvalget 2014/2015
Rapport om utdanningskvalitet 2014 og handlingsplan for 2015/2016
Årshjul for Læringsmiljøutvalget 2015/2016 – med møtedatoer og forslag til saker

Referat og orienteringssaker
 Møtereferat fra alle møter i Utvalg for utdanningskvalitet
 Studiebarometeret 2014 – med informasjon, status og resultat
 Sikkerhetstjenester i HiNT – nytt adgangskontrollsystem
 Oppfølging av tidligere sak – Etisk plakat
 Struktur og HiNTs fremtid
SHoT 2014
Den største saken i dette studieåret har vært Studentenes helse og trivselsundersøkelse SHoT 2014. De nasjonale resultatene ble offentliggjort 3. september 2014 i Oslo. Samme
dag ble resultat for studentene ved HiNT presentert på et halvdagsseminar på Røstad - som
ble overført på Lync til de andre studiestedene.
Etter at resultatene var presentert inviterte SHoT-utvalget til et samarbeidsmøte på hvert
studiested om oppfølging av undersøkelsen. Til møtet var representanter for studentene
(LMU) + studentråd/studentorganisasjon, vertskommunen, fagansatte (LMU), ledelsen ved
SiNOT, ledelsen ved HiNT og fylkesmannen i NT var invitert.
Formålet var å invitere bredt slik at flest mulig kunne komme med innspill til det resultatet
som fremgikk av SHoT. Vi klarte ikke å gjennomføre samarbeidsmøter med representanter
fra alle gruppene - på alle campus, da ikke alle møtte. Tiltaksplanen bærer preg av dette.
Handlingsplan for oppfølging av SHoT 2014 ble vedtatt i Læringsmiljøutvalget sitt møte
29.10.2014. Etter møtet samarbeidet SHoT-utvalget godt med studiesjefen og
informasjonsavdelingen i SiNoT for å få operasjonalisert handlingsplanen og kommet frem til
en tiltaksplan for oppfølging av SHoT 2014. Tiltaksplanen inneholdt både felles tiltak og tiltak
på hvert studiested. Tiltaksplanen ble sendt til alle som har ansvar for tiltak 18.12.2014.
Representanter som deltok fra vertkommunene på samarbeidsmøtene i oktober, har fått
tiltaksplanen tilsendt til informasjon.
Oppfølging av tiltaksplan etter SHoT 2014 oppdateres med tilbakemeldinger fra
seksjonslederne i HiNT, SiNOT og Studentorganisasjonen, og publiseres på LMU sine
nettsider.
Læringsmiljøundersøkelsen 2015
Årets læringsmiljøundersøkelse gikk av stabelen i perioden 9.-22. mars. Målgruppen for
undersøkelsen var deltidsstudenter som tar 60 studiepoeng eller mer.
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i mandat å jobbe ut et spørreskjema til
undersøkelsen, samt å foreslå momenter i forbindelse med selve gjennomføringen.
Arbeidsgruppen besto av en fagansatt, en student, representant fra SiNoT, seksjonsledere
for studietjeneste, kommunikasjon og drift, leder i Studentorganisasjon og sekretær i
Læringsmiljøutvalget.
Undersøkelsen fikk en svarprosenten på 20.
Ruspolitikk i HiNT
Saken «Optimal student» har vært tatt opp to ganger i Læringsmiljøutvalget. Den første
gangen med en presentasjon fra Kompetansesenter Rus Midt-Norge om undersøkelsen
«Optimal student» og «Ansvarlig alkoholhåndtering», og den andre gangen med spørsmål

om undersøkelsen «Optimal student» skal kjøres i HiNT. Resultatet fra siste gangs
behandling ble å utsette saken for å få oversikt over alternative undersøkelser som
kartlegger studenters alkoholvaner.
Saken er blitt utredet og det startes en diskusjon om hvordan skal HiNT jobbe med
rusforebyggende arbeid for studenter, og hva ønsker man å oppnå med rusforebyggende
arbeidet. Saken sendes til ledermøtet for deres uttalelse, og det gis en tilbakemelding fra
ledermøtet til det første møtet i Læringsmiljøutvalget til høsten.
Etter at «Ansvarlig alkoholhåndtering» ble presentert i Læringsmiljøutvalget er det blitt
arrangert kurs på Levanger med tilknytning til Røstad Scene som målgruppe. Politi, NOKAS,
Levanger Kommune og Kompetansesenter Rus Midt-Norge var invitert til kurset for å
informere om hvordan en skjenkebevilling gis, hvordan en skjenkekontroll utføres og hvordan
politiet jobber ut mot bransjen. Totalt deltok 20 studenter på kurset.
Digitalt læringsmiljø
Saken er tatt opp to ganger i Læringsmiljøutvalget. Det er etterspurt mer informasjon om
tankene bak den pågående digitaliseringen i HiNT, på utfordringer, løsninger og status for
arbeidet.
Informasjonsarbeid – studentengasjement
Studentrepresentanter med vararepresentanter var valgt til det første møtet i
Læringsmiljøutvalget. Som ved tidligere år ble det i forkant av det første møtet avholdt et
informasjons- og forberedelsesmøte til nye studentrepresentanter. På møtet ble det informert
om Læringsmiljøutvalget, hvilke saker utvalget jobber med og det ble avklart hvilke
forventninger som knyttes til å være medlem av LMU.
Avsluttende kommentar
Læringsmiljøutvalget har gjennom møtene som er avholdt behandlet alle sakene som var
planlagt i årshjulet. I tillegg er det orientert om struktur og HiNTs fremtid - som har preget
HiNT gjennom hele studieåret, og det er løftet opp til diskusjon temaet om hvilken ruspolitikk
HiNT skal ha for studentene.
Læringsmiljøutvalget har imidlertid ikke fått nedsatt medlemmer til Etikk-utvalget - som skal
utarbeide forslag til retningslinjer for håndtering av etiske regler for studenter, til tross for at
dette ble vedtatt på møtet i Læringsmiljøutvalget 04.06.2014.

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/02692-19
Thorbjørn Aakre

Arkivkode.

Saksgang

Møtedato

MØTEPLAN VÅREN 2016 FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET
Forslag til vedtak/innstilling:
Læringsmiljøutvalget vedtar møteplan for våren 2016:
Onsdag 2. mars 2016, Levanger
Torsdag 21. april 2016, Bodø
Onsdag 1. juni 2016, Mo i Rana

Bakgrunn:
Møteplan for Læringsmiljøutvalget samordnes med det sentrale Studiekvalitetsutvalget.

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/02692-17
Thorbjørn Aakre

Saksgang

Arkivkode.

Møtedato

REGNSKAP LMU/SKU 2015 - UNIVERSITETET I NORDLAND
Forslag til vedtak/innstilling:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering

Bakgrunn:
LMU/SKU ved UiN hadde til sammen kr. 150.000,- til rådighet på budsjett for 2015.
Økonomiavdeling har tatt ut regnskap for LMU/SKU. Oversikten under viser regnskap i
forhold til budsjettet for hele 2015.
Tiltak

Budsjett 2015

Brukt 2015

1 Skoleringshelg studenttillitsvalgte

20000,00

20000,00

2 Utredning leksolog

12000,00

4900,00

3 Presentasjonsteknikkurs alle studenter

17500,00

16729,50

4 Kompetanseheving studenter LMU/SKU
5 Møtegodtgjørelse studentrepresentanter inkl. bevertning (kr. 10.000)
Plan for et stimulerende og inkluderende læringsmiljø ved
6 Universitetet i Nordland 2015-2017

8000,00

6917,00

70000,00

62173,66

22500,00

19933,55

Trykkeriutgifter/materiell (SKU)

3086,00

Studieteknikkurs (23 deltakere)

690,00

Til sammen

150000,00

134429,71

Kommentarer:
 Utredning leksolog/logoped. Disse utgiftene henger sammen med antall søknader om
utredning og hvor mange som får dette innvilget. 2 studenter har vært til utredning i
2015. Faktura for den siste er mottatt etter at regnskapsåret for 2015 er avsluttet og
faktureres inneværende år.
 Presentasjonsteknikkurset ble gjennomført høsten 2014. Sen faktura medførte at
kostnaden ble belastet budsjettet for 2015.
 Pkt. 4 dekker organisasjonskonsulentenes reiseutgifter til Universellkonferansen.
 Utgifter under pkt. 6 er kostnader (lønn/materiell) til kursholder i forbindelse med
studieteknikkurset for studenter med lese- og skrivevansker.
Fakturaer som kommer inn etter at regnskapsåret er avsluttet medfører at disse må belastes
inneværende års budsjett. Dette medfører igjen at utvalget kan oppleve å ikke ha midler til
alle aktiviteter.
Oppsummering
Regnskapet for 2015 viser totalt sett et underforbruk på kr. 15.570,29,- i forhold til
budsjettet. Ubrukte midler videreføres ikke til neste års budsjett.

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/02692-22
Thorbjørn Aakre

Saksgang

Arkivkode.

Møtedato
20.04.2016

ORIENTERING OM LMU-ARBEIDET VED UIN 2013-2015
Forslag til vedtak/innstilling:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering
Sammendrag
Utvalgssekretær vil gi en muntlig orientering om lmu-arbeidet ved Universitetet i Nordland i
perioden 2013-2015.

