Møteprotokoll

Læringsmiljøutvalget
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Sted: Levanger, Nylåna Møtesal 4233
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Levi Gårseth-Nesbakk - vara
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Kristoffer Grorud
Vicoria Moland
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1/16 KONSTITUERING AV LÆRINGSMILJØUTVALGET VED NORD
UNIVERSITET VÅREN 2016
Behandlet av
LMU Nord universitet

Møtedato
02.03.2016

Saksnr
1/16

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Læringsmiljøutvalget ved Nord universitet konstituerer seg.
2. XX velges som leder
3. YY velges som nestleder
Møtebehandling
Studentinord møter på sted.
Kun 10 møtende medlemmer. Utvalget er med dette ikke beslutningsdyktig. Møtet fortsatte
med Grete som møteleder. Mandatet ble gått i gjennom. Nettside må opprettes. 3.
varamedlem Julia Hemnes. Observatører fortsette å møte. Sjekk: kan medlemmer pålegge så
stemme blankt? Viktig at det gis beskjed i god tid dersom man ikke kan møte, slik at vara kan
innkalles.
Votering
Vedtak
Ikke vedtaksdyktig. Ny sak på neste møte.

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 vara: Håvard Jacobsen
Hilde Kristin Mikalsen, Avd. for lærerutdanning vara: Ola Buan Øyen
Joar Nyborg, Avd. for næring, samfunn og natur vara: Hanne S. Hansen
Ketil Eiane, Fak. for biovitenskap og akvakultur vara: Mats Pedersen
Per Harald Rødvei, Fak. for samfunnsvitenskap vara: Geir M. Tveide
Frode Fjelldal-Soelberg, Handelshøgskolen vara: Levi Gårseth-Nesbakk
Ann Gøril Hugaas, Profesjonshøgskolen 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)
Møtedato

2/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL 5/15
Behandlet av
LMU Nord universitet

Møtedato
02.03.2016

Saksnr
2/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 5/15 fra møte den 30.11.2015.
Møtebehandling
Protokoll fra Nesna og Nord-Trøndelag tas med som sak til neste møte for godkjenning.
Votering

Vedtak
Ikke vedtaksdyktig

3/16 ROS OG RIS PER 1. MARS 2016
Behandlet av
LMU Nord universitet

Møtedato
02.03.2016

Saksnr
3/16

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

Møtebehandling
Det ble foretatt en gjennomgang av ris og rossakene. Avviksknappen fungerte ikke, dette er
svært uheldig for studentene. Den fungerer ikke på mobiltelefon og nettbrett og enkelte
nettlesere. Nyhetssak.
Læringsmiljøutvalget er kritisk til måten avviksaker blir behandlet på. Forslag om stedsvise
terminaler for hvordan flere kan benytte avvik og synliggjøre muligheten for dette. Viktig av
sensurfrist overholdes, ansvarliggjøring av fagansatte. Oversikt over forsinket sensur som en
egen sak til neste møte. Det er viktig å være saklig i tilbakemeldingene. Margrete orienterte
om at det er mye som ikke er på plass dette halvåret, dette må studenter og ansatte ha
forståelse for. Viktig at dette spres i organisasjonen. Kevin informerte om Ås og hvordan
forsinket sensur blir behandlet der. LMU skal se på mulige tiltak og sanksjoner ved gjentatt
forsinket sensur. Sensur avholdes som en sak på neste møte med. All informasjon angående
sensorer skal ligge tilgjengelig i FS og eksamensoppgaver bør sendes ut som ekspress over
natten(FellesStudentsystem).
Mathias fremmet nytt forslag til vedtak:
-Læringsmiljøutvalget tar tilbakemeldingene til etterretning.
-Læringsmiljøutvalget ber om at administrasjon sørge for at avviksknappen igjen er
tilgjengelig og godt synlig på nettsidene på alle plattformer.
-Læringsmiljøutvalget ber om at utvalget ved neste møte får en sak om hvordan en kan
forbedre av rutiner av sensurfrister. LMU ber om årsaker til forsinket sensur og vil ha en
oversikt over tiltak for å unngå forsinket sensur.

Votering
Vedtak
Ikke vedtaksdyktig

Sammendrag
Vedlegget viser oversikt over innkomne meldinger per 1. mars 2016 og status på disse.
Meldinger fra ansatte er sladdet.

4/16 PLAN FOR ET STIMULERENDE OG INKLUDERENDE
LÆRINGSMILJØ VED NORD UNIVERSITET 2016
Behandlet av
LMU Nord universitet

Møtedato
02.03.2016

Saksnr
4/16

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.
Møtebehandling
HiNT sender med sin plan for behandling av saken til neste møte. Grete tok en gjennomgang
av den planen.
Fronter skal bygges opp til lik struktur for alle studiesteder og det er satt opp en egen
prosjektgruppe. Man må utvikle en felles forståelse for best bruk på en pedagogisk måte.
Fronter brukes administrativt ulikt på studiestedene. Her må det også lages en felles bruk.
Felles informasjon til studentene- er dette planlagt? Viktig at dette kommer på plass så snart
som mulig.
Har gode rutiner for å fange opp studenter med spesiell tilrettelegging. Det kom et innspill
om alternative undervisningsformer. Skjer mye også i fagmiljøene angående dette, og flere
er flinke til å ta i bruk nye metoder for undervisning. LMU bør sette fokus på konkrete tiltak.
IT-pedagogisk senter bør kontaktes angående dette. Varierte undervisningsformer. Seminar
om læringsutbytter (avklart 01.03). Faglærer har også innspill om engasjerte studenter.
Man må se på tiltak på tilrettelegging og rutiner i forhold til dette. LMU kan komme med
innspill til dette nå når organisasjonsstruktur i administrasjonen skal gjennomgås.
Må opprettholde fokus på studentsosiale tiltak. Økt aktivitet fra tidligere UiN i 2015. Nord
universitet bør ta mer ansvar for inkludering av studenter de to første ukene av studiet.
Dette for å sikre at studenter ikke faller utenfor sosialt. Studentinord har hatt en dialog med
hverandre, arbeidet må systematiseres for videre utvikling. Viktig med en felles
oppstartsplan for hele Nord universitet. Hilde påpekte viktigheten av fysiske møteplasser for
dialog mellom ansatte og studenter. Dette har vist seg å fungere på flere ulike utdanninger
og universitet.
Oppdatere brosjyre angående tilrettelegging og gjøre dette kjent. Informasjon angående
tilrettelegging ved første forelesning hvert semester.
Setter ned ei plangruppe som skal være operativ til neste møte. Forslag på Kirsti Grøtan,
Hilde Hardy, Victoria Molland, Øystein Parelius, Malin Hellen Sele, Frode Fjelldal-Soelberg og
Hilde Kristin Mikalsen. Sekretær er Katrine Bruvold.
Votering
Vedtak
Ikke vedtaksdyktig.

5/16 REGNSKAP LMU/SKU 2015 - UNIVERSITETET I NORDLAND
Behandlet av
LMU Nord universitet

Møtedato
02.03.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
Møtebehandling
Gjennomgang av regnskapet.
Votering
Vedtak
Ikke vedtaksdyktig

Saksnr
5/16

6/16 ÅRSRAPPORT 2015 - LMU UNIVERSITETET I NORDLAND
Behandlet av
LMU Nord universitet

Møtedato
02.03.2016

Saksnr
6/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Læringsmiljøutvalget godkjenner framlagte årsrapport for læringsmiljøutvalget ved
UiN
Møtebehandling
Votering
Vedtak
Ikke vedtaksdyktig

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.

7/16 MØTEPLAN VÅREN 2016 FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET
Behandlet av
LMU Nord universitet

Møtedato
02.03.2016

Saksnr
7/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Læringsmiljøutvalget vedtar møteplan for våren 2016:
Onsdag 2. mars 2016, Levanger
Onsdag 20. april 2016, Bodø
Onsdag 1. juni 2016, Mo i Rana

Møtetidspunkt 11-14
Møtebehandling
Det ble diskutert hvorvidt det var hensiktsmessig å legge møter i LMU på ulik dato for SKU.
Votering
Vedtak
Ikke vedtaksdyktig.

