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Sted, 24.05.2018

Møteleder: Hanne Solheim Hansen

Godkjenning av innkalling til LMU 24.05.18
Vedtak
LMU godkjenner innkallingen til møtet 24.05.18.

14/18 Godkjenning av protokoll fra møte 12.04.18
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
24.05.2018

Saknr
14/18

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget godkjenner vedlagte protokoll fra møtet 12.04.18.
Vedtak
LMU godkjenner protokoll fra møtet 12. april 2018.
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15/18 Gjennomgang av møtekalender 2018
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
24.05.2018

Saknr
15/18

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget vedtar at det holdes et LMU-møte i forlengelse av LMU-seminar i Bodø
12. september.
Møtebehandling
For å unngå at det går for lang tid mellom møtene foreslås det at det legges inn et ordinært
LMU-møte i Bodø i forlengelse av det planlagte LMU-seminaret. Alternativet er at LMU ikke
får behandlet saker før november.
Vedtak
LMU vedtar at det avholdes møte i LMU i forlengelse av LMU-seminaret 12 september.
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16/18 Konstituering av læringsmiljøutvalget høsten 2018
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
24.05.2018

Saknr
16/18

Forslag til vedtak:
1. Ny leder for læringsmiljøutvalget med virkning fra høsten 2018 er
2. Ny nestleder for læringsmiljøutvalget med virkning fra høsten 2018 er …
3. Ny sammensetning av LMU fra høsten 2018 vedtas med eventuelle endringer som
fremkommer i møtet.
Møtebehandling
Det påpekes i møtet at sammensetningen av LMU som presenteres ikke inneholder oversikt
over hvilket fakultet alle representantene tilhører. Dette gjelder faste- og varamedlemmer.
Det er enighet om at dette må komme inn i oversikten og være synlig på hjemmesiden til
LMU.
Vedtak
1.
Ny leder for læringsmiljøutvalget med virkning fra høsten 2018 er Tor Flåm
2.
Ny nestleder for læringsmiljøutvalget med virkning fra høsten 2018 er Hanne Solheim
Hansen
3.
Ny sammensetning av LMU fra høsten 2018 vedtas. Studentrepresentantene skal ha
vararepresentanter klare til høsten. Ingen andre endringer foreslått i møtet.
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17/18 Prosjektgruppe for opplæring av studenttillitsvalgte – forslag til
mandat
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
24.05.2018

Saknr
17/18

Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget godkjenner mandat for prosjektgruppen med de endringer som
fremkom i møtet.
2. Følgende personer deltar i prosjektgruppen:
Møtebehandling
I mandatet endres overskrift «Gjennomføring av opplæring» til «Gi forslag til gjennomføring
av opplæring».
I mandatet må det også fremkomme forankring av rollen som studenttillitsvalgt.
Forankringen må være tydelig i organisasjonskart og rollebeskrivelse.
Det påpekes i møtet at det er viktig at informasjonen som arbeidsgruppen lager og som
senere publiseres også må være tilgjengelig på engelsk.
Vedtak
1. LMU godkjenner mandat med endringer som fremkom i møtebehandlingen.
2. Følgende skal delta i gruppen: Siri Grøvnes Solheim (leder), Jan Georg Gulstad. Videre
skal Kirsti Grøtan undersøke hvem som kan delta fra samskipnaden og Tor Flåm ber
arbeidsutvalget i studentparlamentet om å oppnevne et medlem. Tilbakemelding gis
til Siri G. Solheim så snart som mulig.
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18/18 Læringsmiljøseminar september 2018
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
24.05.2018

Saknr
18/18

Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget vedtar at læringsmiljøseminar 2018 holdes i Bodø 12.
september.
2. Læringsmiljøutvalget vedtar foreslåtte medlemmer til arbeidsgruppe for seminaret.
Møtebehandling

Vedtak
1. Læringsmiljøutvalget vedtar at læringsmiljøseminar 2018 holdes i Bodø 12.
september.
2. Læringsmiljøutvalget vedtar Siri Grøvnes Solheim (leder), Kirsti Grøtan og Tor Flåm
som deltakere i arbeidsgruppen for seminaret.
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19/18 Læringsmiljø på campus Steinkjer
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
24.05.2018

Saknr
19/18

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget vedtar at det lages en tiltaksplan for oppfølging av læringsmiljøet på
campus Steinkjer i byggeperioden.
Møtebehandling
Hanne Solheim Hansen presenterer oversikt over situasjonen og tiltak som er igangsatt.
Den delen av bygningsperioden som forårsaker det meste av graving, risting og støy er
overstått. Biblioteket har fått forlenget åpningstid for en periode etter ønske fra studentene.
Kantina er tilgjengelig på kveldstid, men bare etter avtale og under forutsetning av at en
person er ansvarlig. Etter flere strøm- og nettbrudd i vår er fibernettet utbedret slik at det er
mindre sårbart. Etter undersøkelser ser det ut til at problemer med kapasitet på grupperom
hovedsakelig er periodevis. Brakkene kan benyttes på kveldstid.
Det skal opprettes en 30 % stilling til en studentkoordinator fra 1. august og ut
høstsemesteret. Studentkoordinatoren skal legge til rette for sosiale aktiviteter, og legge til
rette for studentaktiviteter som kan gjøre studietiden bedre for studentene i byggeperioden.
Kristian Bruset og Solveig Fleicher jobber med oppgaveliste til en studentkoordinator på
Steinkjer
Et forslag til tiltak som fremkommer i møtet er at det holdes kveldsåpent i kantinen minst en
dag i uken for å gi studentene mulighet til å samles.
Det er også enighet i møtet om at det må gis tilstrekkelig informasjon til de nye studentene
om byggeprosessen.
https://www.nord.no/no/om-oss/studiesteder/steinkjer/Sider/innovasjonscampussteinkjer.aspx
Vedtak
Slik som det ble presenter i møtet er flere tiltak igangsatt med sikte på forbedring av
situasjonen for studentene. Noen er fortsatt under utvikling. LMU vil fortsette å holde fokus
på læringsmiljøet ved Steinkjer campus gjennom byggeperioden.
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Saknr

Arkivsak

11/18

15/02687-34

12/18

15/02692-102

10/18

15/02692-103

Tittel

Søkertall 2018
LMU tar saken til orientering.
Ros og ris per mai 2018
LMU tar saken til orientering.
Delstrategi for internasjonalisering
LMU tar saken til orientering.
Vedlegg:
Internationalisation policy 24 May 2018 - for LMU.pptx
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