MØTEPROTOKOLL
Læringsmiljøutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

26.09.2016 kl. 11:00
Mo i Rana - B301
15/02683

Tilstede: Grete Lysfjord, Grete Bøgh Næss, Hilde Kristin Mikalsen,
Hanne S.Hansen(deltok på Skype), Øyvind Christiansen, Mathias
Lauritzen, Victoria Adelaine Molland, Oda Oldertrøen, Kevin Hovdahl
Holmli, Thor Ivar Brandsvikhaug, Jan Georg Gulstad, Mats Pedersen
Møtende varamedlemmer: Jan Georg Gulstad, Mats Pedersen
Forfall: Kine Lyngås, Line Lundeng
Andre: Kirsti Grøtan (deltok på Skype), Ingvild Kirkhus, Anne Ringen
Pedersen
Protokollfører: Katrine Bruvold

Møtet startet med en kort presentasjonsrunde.
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16/16 Konstituering av Læringsmiljøutvalget høsten 2016
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
26.09.2016

Saknr
16/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Læringsmiljøutvalget for høsten 2016 konstituerer seg.

Møtebehandling
Kort presentasjonsrunde av alle deltakende. Sekretær, Katrine Bruvold, redegjorde for at det
ikke var studentleder som måtte være leder. I mandatet står det at det er
studentrepresentant. Videre ble det fastslått at Ann Gøril Hugaas og Ketil Eiane ikke lenger
er aktuelle for LMU. Bodil Svendsgård og Marit Bjørnevik går inn som faste representanter.
Mathias Lauritzen foreslår Kevin Hovdahl Holmli som leder for LMU. Dette vedtas og Kevin
Hovdahl Holmli overtar møtet. Kevin Hovdahl Holmli foreslår Grete Lysfjord som nestleder
og dette vedtas.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Læringsmiljøutvalget for høsten 2016 konstituerer seg. Kevin Hovdahl Holmli velges inn som
leder og Grethe Lysfjord velges inn som nestleder.

Saksframstilling:
Mandat
Læringsmiljøutvalget ved Nord universitet er et organ 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
nærmere bestemt i Mandat for Læringsmiljøutvalget, som presenteres i egen sak.
Universitetets læringsmiljøutvalg består av representant for rektoratet, representanter for
fakultetene, representanter for studentene og representant for
Studentinord. I tillegg er det observatører fra Studentinord, Universitetsbiblioteket og IT.
Studie- og forskningsdirektøren har sekretariatsansvaret for Læringsmiljøutvalget.
Studentene velger nye representanter til læringsmiljøutvalget hvert studieår.
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Høsten 2016
I følge mandatet skal leder for Læringsmiljøutvalget velges hvert år vekselvis fra
institusjonens og studentenes representanter. For studieåret høsten 2016 er det
studentleder som leder utvalget.
For høsten 2016 består Læringsmiljøutvalget ved Nord universitet av følgende:
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
Marit Bjørnevik, 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
Bodil Svendsgård, Profesjonshøgskolen vara: Øyvind Christiansen
Mathias Lauritzen
Victoria Adelaine Molland
Kine Lyngås
Oda Oldertrøen
Kevin Hovdahl Holmli
Thor Ivar Brandsvikhaug
Malinn Hellen Sele
Line Luneng
Vara
Jan Georg Gulstad
Ragna Staven
Emma Svarva Giskås

Utvalgssekretærer
Katrine Bruvold (hovedsekretær)
Thorbjørn Aakre (bisekretær)
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17/16 Godkjenning av protokoll 20.04.2016
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
26.09.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra møte den 20.04.2016.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig

Vedtak
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra møte den 20.04.2016.
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Saknr
17/16

18/16 Universellrapport 2:2016 Kartlegging av arbeid i
læringsmiljøutvalg i høyere utdanning 2014 – 2015
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
26.09.2016

Saknr
18/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Læringsmiljøutvalget tar Universellrapport 2:2015 til orientering.

Møtebehandling
Thorbjørn Akre orienterer om rapporten og går gjennom relevante og viktige punkt.
Studentinord ønsker større fokus på rusproblematikk og ser viktigheten av en plan for
ruspolicy ved Nord universitet. Hvem har ansvar for å se studentene? Studentinord har et
seminar førstkommende torsdag hvor det er fokus på dette.
Kirsti Grøtan informerer om økende pågang når det gjelder dette feltet. Hvorfor faller
studentene fra? Det lages en egen sak på dette til neste møte. Kirsti Grøtan følger opp.
Ny håndbok fra universell.
Formelle klagesaker.
Det er viktig med en handlingsplan som har fokus på stimulerende og inkluderende
læringsmiljø. Læringsmiljø er et vidt begrep. Kirsti Grøtan informerer om tiltak i Trøndelag.
Psykososialt læringsmiljø er også et fokusområde. Hanne Solheim Hansen informerer om
prosjekt for første studieår som har fokus på studieteknikk og studentdemokrati.
-

Organisatorisk læringsmiljø
Læringsmiljøutvalget har gitt bidrag til prosjekter angående digital eksamen.
Nettkurs i LMU-arbeid. Egen sak når dette er klart.
Ha skal LMU være? Har det utspilt sin rolle? 2016 er et spesielt år, annen
sammensetning i 2017. Viktig med en god dialog med universell. En god ide er å
invitere Universell til å ta en dag sammen med det nye LMU.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar Universellrapport 2:2015 til orientering.
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19/16 LMU-forum 2016 i Tromsø
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
26.09.2016

Saknr
19/16

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

Møtebehandling
Sekretær orienterte om forumet. Forumet foregår i år i Tromsø 20. oktober og tar for seg
«Har læringsmiljøutvalget utspilt sin rolle?» Påmeldingsfristen er gått ut, men det på
forhånd varslet at leder deltar. I tillegg fra Nord universitet deltar Hilde Hardy og Katrine
Bruvold.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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20/16 Ros og ris per september 2016
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
26.09.2016

Saknr
20/16

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

Møtebehandling
Thorbjørn orienterte om ris og rossaker. Forsinket sensur er en sak som ofte kommer igjen.
Det ble også stilt spørsmål hvordan gamle saker lukkes. Åpne saker kan også være løst, men
det er ikke gitt beskjed til dette. Læringsmiljøutvalget anbefaler at det purres etter tre uker.
Det ble diskutert hvorvidt sterkere konsekvenser er en mulighet dersom sakene ikke følges
opp.
Det er sjelden en rossak, men denne gangen dukket det opp en. Mats Pedersen orienterte
om en samling for masterstudenter.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering og ber om at oppfølging av åpne saker
prioriteres.
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21/16 Plan for et stimulerende og inkluderende arbeidsmiljø ved
Nord universitet 2016
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
26.09.2016

Saknr
21/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Læringsmiljøutvalget ber om at det redegjøres for aktivitet i gruppa og at det presenteres et
forslag til ny plan for et stimulerende og inkluderende læringsmiljø ved Nord universitet.

Møtebehandling
Sekretær orienterte om aktivitet i gruppa. Øystein Parelius gitt beskjed om at han ikke lenger er
aktuell for denne gruppa. Forslag på at leder i læringsmiljøutvalget også leder denne gruppa for
å sikre fremdrift. Gruppa består i tillegg av Hilde Kristin Mikalsen,
Kirsti Grøtan, Malinn Helen Sele, Oda Oldertrøen, Hilde Iren Hardy, Victoria Adelaine Molland og
Frode Solberg. Sekretær for gruppa er Katrine Bruvold.
Alle fakultet bør med for å avklare hvilke forventinger som stilles og hvilket behov for
tilrettelegging som kan dukke opp.
Er det tabu å søke om tilrettelegging? For å sikre at det ikke er tabu er det viktig med større
åpenhet rundt dette. Det er også viktig at alle studenter får tilstrekkelig informasjon på et tidlig
tidspunkt.
Studentsaker kan være av psykososiale forhold. Det er da viktig med dialog mellom
administrasjon og fag for å sikre god kommunikasjon slik at studenter i varetas.
Det er også viktig å ta vare på studenter som starter på et senere tidspunkt slik at disse ikke
faller fra.
Grete Bøgh Ness informerte om at de har studentsamtaler med hver enkelt student i første
semester.
Studenten må føle seg i varetatt og bli sett gjennom hele studietiden. Oppfølging 2. semester er
et tiltak som kan bidra til å sikre dette.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Gruppen kommer i gang med arbeidet og legger frem forslag til handlingsplan.
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22/16 Kjønnsnøytrale toaletter ved Nord universitet
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
26.09.2016

Saknr
22/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Læringsmiljøutvalget ber Nord universitet utrede etablering av kjønnsnøytrale
toalettløsninger på alle campus.

Møtebehandling
Thorbjørn orienterte om saken. Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo har allerede
laget en sak på dette og dette er vår inspirasjon. Viktig med involvering av
studentdemokratiene. Ikke alle toaletter trenger å være kjønnsnøytrale. Ansatte må også tas
med i vurderingen.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Læringsmiljøutvalget ber Nord universitet utrede etablering av kjønnsnøytrale
toalettløsninger på alle campus.

10

23/16 Møteplan høsten 2016
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
26.09.2016

Saknr
23/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Læringsmiljøutvalget vedtar møteplan for høsten 2016.

Møtebehandling
Møtetidspunkt er satt til klokken 13.00. Det skal legges til rette for opplæring av studentene.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget vedtar møteplan for høsten 2016.

Møtedatoer
-

Mandag 26. september, Mo i rana

-

Torsdag 3. november 2016, Skype

-

Torsdag 15. desember 2016, Skype
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24/16 Mobbing i høyere utdanning
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
26.09.2016

Saknr
24/16

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

Møtebehandling
Mathias Lauritzen orienterte om mobbing i høyere utdanning. 1 av 11 studenter opplever
mobbing i høyere utdanning. Er dette et problem ved Nord universitet? Dette kan være noe
annet enn tradisjonell mobbing. Typisk er utfrysing og kommentarer. Om dette viser seg å
være et problem, må Nord universet gjøre tiltak. Shot/studiebarometer kan avdekke og
fange opp noe mobbing. Forebygging vil være viktig, samt holdningsendringer i bunnen.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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