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Skype, 12.04.2018

Møteleder: Tor Flåm

9/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 15.2.2018
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
12.04.2018

2

Saknr
9/18

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget godkjenner innkalling til møtet.

Møtebehandling
Kirsti Grøtan ber om at følgende setning tas inn i protokoll fra forrige møte under sak 3/18
om studentombud:
«Studentinord ber om at de blir inkludert i diskusjoner omkring fysisk plassering, mandat,
rolle og oppgaver for studentombudet.»
Vedtak
LMU godkjenner protokoll med kommentar til sak 3/18.
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10/18 Protokollhåndtering
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
12.04.2018

Saknr
10/18

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget vedtar ny rutine for godkjenning av protokoll.

Møtebehandling
Thorbjørn Aakre presenterer nytt forslag til rutine for godkjenning av protokoll. Forslaget
kommer på bakgrunn av et ønske om at protokollene blir tilgjengelig tidligere enn hva
dagens rutine tilsier.

Vedtak
LMU godkjenner vedlagte forslag om ny rutine for godkjenning av protokoll.
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11/18 Opplæring av studenttillitsvalgte
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
12.04.2018

Saknr
11/18

Forslag til vedtak:

Møtebehandling
Solveig Fleicher presenterer saken.
LMU er enige om at det bør nedsettes en prosjektgruppe som kan se nærmere på hvordan
Nord universitet kan gå frem for å bygge opp tillitsvalgtordningen. For eksempel kan det
kartlegges hvilke rutiner som eksisterer på de ulike studiestedene, og ses på hva som er gjort
bra og hva som ikke fungerer, og som bør forbedres. Det bør også innhentes en oversikt over
alle tillitsvalgte for de ulike fagene.
Det kommer innspill som tilsier at tillitsvalgt i mange tilfeller ikke har god nok informasjon
om hva deres rolle innebærer, og at det derfor er nødvendig med opplæring for å sørge for
at rollens innhold er tydelig og at denne er lik for alle studiesteder.
LMU kan ikke i dette møtet nedsette en arbeidsgruppe eller angi nøyaktig hvilke oppgaver
en slik arbeidsgruppe skal ta fatt på, men det er enighet om at arbeidsutvalget bør se
nærmere på dette.
Vedtak
LMU vedtar at arbeidsutvalget oppnevner en prosjektgruppe for å jobbe videre med
opplæring av tillitsvalgte og kommer med føringer for hvilke oppgaver prosjektgruppen skal
få.
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12/18 Endring av møtedato
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
12.04.2018

Saknr
12/18

Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget vedtar å flytte møtet med opprinnelig møtedato 31.5.18 til
24.5.18
2. Møtet blir gjennomført på Skype, fremfor et fysisk møte på Mo i Rana.

Møtebehandling
Det er fremsatt ønske om å endre møtedato for neste møte fra 31.5.18 til 24.5.18, og at
møtet avholdes via skype fremfor et fysisk møte i Mo i Rana. Årsaken er at møtet ligger midt
i eksamenstiden og at det derfor er vanskelig å avsette en hel dag til møtet.
Vedtak
LMU vedtar at dato for neste møte endres til 24.5.2018. Møtet vil gjennomføres på skype
fremfor et fysisk møte på Mo i Rana. Endringen oppdateres i kalender snarest.
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13/18 Arbeidsgruppe for LMU-seminar i sept. 2018
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
12.04.2018

Saknr
13/18

Forslag til vedtak:
1. Arbeidsgruppe for LMU-seminar høsten 2018 består av...
2. Læringsmiljøutvalget gir følgende innspill til program…

Møtebehandling
Kirsti Grøtan presenterer saken. Resultatene fra SHoT-undersøkelsen vil bli presentert i
september 2018 og LMU har tidligere besluttet at dette gjøres på det planlagte LMUseminaret i september. Aktuelle datoer for seminaret har vært 11. eller 12. september. Kirsti
Grøtan har vært i kontakt med Espen Munkvik som har anledning til å komme til Bodø 12.
september for å presentere resultatene fra undersøkelsen.
LMU diskuterer hvem som skal jobbe med program og gjennomføring av seminaret. SHoTutvalget og arbeidsutvalget bør involveres i arbeidet. Det bør også være representanter fra
studentsamskipnaden og fra kommunikasjonsavdelingen.
Innspill til faglig program som fremkommer i møtet:
- SHoT- resultater fra undersøkelsen
- Informasjon til studentene om hva en kan gjøre/hvor de kan henvende seg ved
uønskede situasjoner og konflikter.
Det foreslås at arbeidsutvalget får ansvar for å delegere arbeidsoppgaver, samt nedsette
arbeidsgruppe. Det er best om dette gjøres etter at ny studentrepresentanter er valgt i
slutten av april.
Vedtak
Arbeidsutvalget for LMU-seminar 2018 nedsetter gruppe og delegerer arbeidsoppgaver i
forbindelse med gjennomføring av seminaret etter at det er valgt nye
studentrepresentanter. Innspill til program tas til etterretning og gis videre til AU.
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Saknr

Arkivsak

Tittel

5/18

15/02687-33

6/18

15/02692-96

7/18

15/02692-98

8/18

15/02692-99

9/18

15/02692-100

Ros og ris per april 2018
Saken tas til orientering. LMU ønsker at det skal jobbes
mer med promotering av ris og ros systemet. Per i dag
er det kun lenke til ris og ros i Fronter. Det er ønskelig at
en slik lenke også kommer på plass i Canvas.
Studiebarometer 2017 - resultater og oppfølging
Saken tas til orientering.
Orientering om oppretting av stilling som studentombud
ved Nord universitet
Saken tas til orientering.
Status - SHoT - Studentenes helse- og
trivselsundersøkelse 2018.
Saken tas til orientering.
UU-sak - KSS - Evaluering av emner og studieprogram
sett i en større sammenheng.
Saken tas til orientering.

Innspill til neste møte:
-

Presentasjon/rapportering for søkertall på alle studier
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