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Møtedato
15.02.2022

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE TIL UTVIDET LMU-MØTE
15.02.2022
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget godkjenner innkalling og saksliste.
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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LÆRINGSMILJØUTVALGETS MØTE
14.12.2021
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra Læringsmiljøutvalgets møte 14.12.2021.

Vedlegg:
Protokoll Læringsmiljøutvalget 14.12.2021
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for Linn Marita Aglen Strandli

Forfall:
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Mariell Opdal Jørstad, Anne Ringen Pedersen, Hanne Seljesæter,
Jorun Fallin

Protokollfører:

Karoline Amundsen Wik
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13/21 Godkjenning av innkalling og saksliste til LMU-møte 14.12.2021
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
14.12.2021

Saknr
13/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 14.12.2021 sak 13/21
Møtebehandling
Utvalget påpeker at det er to saker i saklisten med saksnummer 18/21. Sekretær påpeker at
det er en tilfeldighet da vedtakssaker og orienteringssaker har to forskjellige
saksnummereringer, og at det derfor blir rett.
Følgende saker meldes til sak 23/21 eventuelt:
-

Nye koronarestriksjoner – eksamen
Orientering om rådgiving Studentinord
Studentdemokrati på Nesna

Votering
Enstemmig.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget godkjenner innkalling og saksliste.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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14/21 Godkjenning av protokoll fra Læringsmiljøutvalgets møte 29.10.2021
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
14.12.2021

Saknr
14/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 14.12.2021 sak 14/21

Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra Læringsmiljøutvalgets møte 29.10.2021
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4

2/22 Godkjenning av protokoll fra Læringsmiljøutvalgets møte 14.12.2021 - 19/02658-76 Godkjenning av protokoll fra Læringsmiljøutvalgets møte 14.12.2021 : Protokoll Læringsmiljøutvalget 14.12.21

15/21 Læringsmiljøseminar
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
14.12.2021

Saknr
15/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 14.12.2021 sak 15/21
Møtebehandling
Saksbehandler la fram kort om bakgrunnen for det planlagte seminaret.
Læringsmiljøutvalget vedtok i sak 10/21 at det skal avholdes et seminar/workshop med
fokus på læringsmiljø, dette har bakgrunn i å få fagmiljøet mer påkoblet LMU og utvalgets
arbeid. Utvalget ønsker at seminaret skal være fysisk, men ser at det kan være behov for en
plan-B hvis Covid-restriksjonene tilsier at det må gjennomføres digitalt.
Utvalget ønsker at det nedsettes en programkomité som har ansvar til å ferdigstille et
program for seminaret og som legges fram for utvalgets første møte i 2022.
Sammensetningen av programkomiteen skal være følgende: faglig representant (sende ut
forespørsel til fakultetene), studentrepresentant, studentombud, Studentinord og sekretær
for LMU. Sekretær har ansvaret for å sende ut forespørsel til aktuelle personer som kan sitte
i komitéen.
Det er til nå kommet inn følgende forslag til innhold på seminaret som programkomitéen tar
med seg i det videre arbeidet med å ferdigstille programmet:
-

-

Mentorordning (pilot)
SHoT-undersøkelse
Studiebarometret
Tilrettelagt læringsmiljø – invitere Universell
Vinner av læringsmiljøprisen – Lars Garnvik
Invitere inn en meritert underviser
Kirsti Møller fra NTNU – ekspert på læringsmiljø
Rapporter i forhold til læringsmiljø fra KD eller/og NOKUT
Kulltillitsvalgte og deres ansvar i forhold til læringsmiljø
Ta utgangspunkt i ris/ros og ha en workshop på det
o Kommentar: kan være utfordrende da det er mye detaljorienterte saker, så her er
det viktig å fokusere på konkrete tilbakemeldinger som går på læringsmiljø.
Hvordan skape gode digitale læringsmiljø
o Kommentar: bakgrunn i at studenter mener foreleser oppleves som passiv i forhold
til å skape et godt digitalt læringsmiljø

Votering
Enstemmig
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Vedtak
Læringsmiljøutvalget vedtar at det skal arrangeres et fysisk Læringsmiljøseminar 30.03.2022
på campus Levanger. Det settes ned en programkomité som har ansvar for å utarbeide et
program for seminaret, og programmet vedtas på utvalgets første møte i 2022.
Programkomiteen har også ansvar for å laget et alternativt program for seminaret hvis
Covid-restriksjoner tilsier at det må gjennomføres digitalt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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16/21 Møtekalender for Læringsmiljøutvalget 2022
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
14.12.2021

Saknr
16/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 14.12.2021 sak 16/21
Møtebehandling
Sekretær spør utvalget om det er behov for å ha fastsatte tema på læringsmiljø til hvert
møte, da dette kan oppleves som noe begrensende når man lager sakslisten.
Utvalget er enig i at man ikke har fått til en så god adressering av de forskjellige
læringsmiljøene som ønsket, men det er vanskelig å se om det blir bedre av å ikke ha denne
tematiske fordelingen.
LMU blir enige om å fortsette det tematiske oppsettet ut sittende periode og heller ta en ny
vurdering høsten 2022 når det er nytt utvalg.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget vedtar følgende møteplan for 2022:
Tirsdag 15.februar – kl. 10:00-14:00 – Levanger – Pedagogisk læringsmiljø (utvidet LMU)
Torsdag 30.mars – kl. 10:00-15:00 (med lunsj) – Fysisk seminar
Onsdag 15.juni – kl. 11:00-15:30 – Teams – Digitalt og tilrettelagt læringsmiljø
Torsdag 22.september kl. 11:30-15:30 – Fysisk – Fysisk læringsmiljø (evt et læringsmiljø til)
Mandag 12.desember – kl. 11:30-15:30 – Teams – (ett eller to læringsmiljø)

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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17/21 Årsrapport Læringsmiljøutvalget 2021
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
14.12.2021

Saknr
17/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 14.12.2021 sak 17/21
Møtebehandling
Saksbehandler legger fram utkast til årsrapport.
Det viser seg at det er samme problemstilling knyttet til oppfølging av ris/ros som har vært i
mange år – saksbehandler sender videre til rett instans, men sakene følges ikke opp. Derfor
må håndtering av ris/ros inn i ny handlingsplan, hvor man lager en klar plan på hvordan man
skal få til en bedre oppfølging av sakene.
Rapporten kan oppleves som noe positivt skrevet, det er viktig å ta med utfordringene også.
Eksempel på dette er utfordringer knyttet til samarbeid med fagsiden. Samtidig er det
ønskelig å se på strukturen i rapporten, noe av det som står nederst, bør stå i starten da
dette er interessant for leser og fanger oppmerksomheten tidligere i lesingen av rapporten.
Utvalget må se om det er de rette sakene som er valgt ut og om man må prioritere om hvilke
saker som blir løftet fram. Her er det viktig at utvalget kommer med innspill.
Sekretær vil sende ut endeling forslag til årsrapport på høringsrunde til utvalget før den går
til behandling til universitetsstyret i 2022.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar foreløpig årsrapport til etterretning, og ber sekretær om å
ferdigstille årsrapporten.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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18/21 Etablering av arbeidsgruppe som skal utarbeide ny handlingsplan
(2023-2025) for LMU
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
14.12.2021

Saknr
18/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 14.12.2021 sak 18/21
Møtebehandling
Saksbehandler legger fram saken, og påpeker at nåværende handlingsplan oppleves som
noe ambisiøs og at det ikke har vært nok kapasitet til å følge opp bra adresserte punkter i
planen. Prorektor påpeker at det er viktig at utvalget blir enig om ambisjonsnivået for
handlingsplanen – den kan være en ambisiøs eller komfortabel. Nåværende handlingsplan
tar blant annet for seg det vi allerede gjør.
Når nåværende handlingsplan ble utarbeidet var det en bred arbeidsgruppe som fikk
ansvaret for å utarbeide et forslag til utvalget – man må se om man skal ha en bred eller en
mindre arbeidsgruppe når den nye handlingsplanen skal utarbeides.
En eventuell arbeidsgruppe får følgende punkter fra LMU til å ta med seg inn i arbeidet:
-

Må se HP i sammenheng med HP for studiekvalitet – et av punktene i denne er læringsmiljø
Nord overtar sekretariatsfunksjonen til kompetansenettverket for studenters suksess i
høyere utdanning – se hvordan man kan implementere arbeidet til nettverket inn i HP.
Vurdere å ikke ha den kolonnen som går på «ansvar» - det er ofte ikke bare en
person/funksjon som har ansvar, men ofte mange

LMU vedtar at det skal settes ned en arbeidsgruppe som skal jobbe fram et forslag til ny
handlingsplan for utvalget. Studiedirektør får ansvar å invitere inn aktuelle personer inn i
gruppen, hvor frist for tilbakemelding om de ønsker å delta er midten av januar 2022.
o
o

Kommentar: Studentrepresentantene Gabriel og Adrian ønsker å delta i
arbeidsgruppen.
Kommentar: De samme silingsfunksjonene som er invitert inn i programkomite for
læringsmiljøseminaret kan være aktuelle her

Til første møte i 2022 skal LMU orienters om den nedsatte gruppen og hva gruppen har satt
som mål om videre prosess for utarbeidelsen av handlingsplanen.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget vedtar å nedsette en arbeidsgruppe som skal starte å arbeide med
utarbeidelse av ny handlingsplan for LMU. Studiedirektør får ansvar for å invitere utvalgte
silingsfunksjoner inn i arbeidsgruppen.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr

Arkivsak

Tittel

18/21

15/02692-298

LMU's adressering av handlingsplan - Organisatorisk
læringsmiljø

19/21

15/02692-313

Tillitsvalgt-system

20/21

15/02692-315

Oversikt over planlagte prosjektgjennomføringer Eiendomsdrift

21/21

15/02692-314

Orientering om oppfølging av saker fra tidligere møter

22/21

15/02692-299

Tema for neste møte - Pedagogisk læringsmiljø

23/21

15/02692-300

Eventuelt
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18/21 Adressering av handlingsplan – Organisatorisk læringsmiljø
Saksbehandler orienterer utvalget.
Det er ønskelig at man fortsetter denne typen orientering, men det er ønskelig med en
kolonne til i planen hvor man får beskrevet status HP på hver av de enkelte radene.
Utvalget kan bli enda bedre på å synliggjøre sitt arbeid – dette vil man gjøre gjennom å
arrangere seminar i 2022 og gjennom å være en del av Nord sin handlingsplan for utdanning.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
19/21 Tillitsvalgt - system
Studentrepresentant Gabriel orienterer utvalget. Etter evalueringsmøte av
tillitsvalgtopplæringen høsten 2021 ble det enighet at man måtte få på plass et bedre
system. Det er satt ned en gruppe som jobber med å få et bedre system på plass, og de
ønsker innspill fra LMU om hvordan man bør organisere og hvilke innhold en
tillitsvalgtopplæring bør ha.
Hovedansvaret for å sikre en god tilitsvalgtopplæring ligger på universitetet, så på
fakultetsnivå og så på SPA – høsten 2021 opplevdes det som usikkert om hvem som hadde
ansvaret. Høsten 2021 tok det helt til november før alle hadde på plass en kulltillitsvalgt –
det vil si helt i slutten av semestret. Derfor må det legges til rette tidlig slik at man får dette
på plass tett rundt studiestart – foreleser/fakultetet må ha økt fokus på dette på felles
møteplasser rundt studiestart.
Tillitsvalgte har opplevd at saker de melder inn ikke følges opp av fakultetene og at de ikke
når fram.
o

Kommentar:
▪ Arrangere kurs i student demokrati for de faglige ansatte – inntrykk at de
ikke kan nok om dette.
▪ Bruke studieveileder som en nøkkelperson inn mot fagmiljøene
▪ Lage en trinnmodell som viser til de forskjellige nivåene slik at det blir lettere
for tillitsvalgte å vite hvor de skal henvende seg.

Man må også se fordelen med å ha tillitsvalgte som en langtidsinvestering i andre
studentpolitiske verv – de kan rekrutteres videre til å bidra inn i studentdemokratiet. Videre
trekkes det fram at man i en framtidig opplæring må legge til rette for at tillitsvalgtrollen blir
endret og trolig mer utfordrende i framtiden med mer fokus og satsning på digital opplæring
– hvordan skape et godt læringsmiljø digitalt må være fokus.
Arbeidsgruppen vil ta med ta med innspillene fra LMU i det videre arbeidet med å forankre
og videreutvikle ordningen. LMU vil våren 2022 bli orientert om planene for
tillitsvalgtopplæringen høsten 2022.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Eventuelle innspill tas med i det videre
arbeidet med å forankre og videreutvikle ordningen.
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20/21 Oversikt over planlagte prosjektgjennomføringer – Eiendomsdrift
Eiendomssjef legger fram saken og vier PowerPoint (legges i utvalgets felles Teams).
I denne saken tar man for seg prosjektgjennomføringer som berører studentene ved Nord.
Det fokuseres i hovedsak på prosjekter som eiendomsavdelingen er i gang med og vil være
ferdig senest neste høst.
Utvalget ga tilbakemelding om at denne typen for gjennomgang var svært nyttig og det er
ønskelig at dette gjøres oftere i utvalgsmøtene. Etter februar vil man også kunne gjøre en ny
oppdatering på porteføljen ifølge eiendomssjef.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
21/21 Orientering om oppfølging av saker fra tidligere møter
Studiedirektør orienterer.
Ruspolicy - må innom AMU og IDF som følge av endringene LMU har foreslått. Hvis den blir
vedtatt går den så videre til rektor for endelig vedtak.
LMU`s sammensetning – godkjent av SLG og tas opp som egen sak i utvidet LMU.
Første semesterutvalgene – jobbes med å få samordne de stedlige utvalgene og øke fokus på
hele studieåret og ikke bare første semester.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
22/21 Tema for neste møte – Pedagogisk læringsmiljø
Prorektor har følgende innspill til neste møte:
-

Studentenes mulighet til å påvirke i utarbeidelsen av utdanningsplan
Strategi 2030
Utfordre fakultetene – vi jobber med kvalitet på ulike nivåer. Hvordan jobber fakultetene
med å utvikle kvaliteten? – medskaping sammen med studentene.
o Vi har seks nivåer for utdanningskvalitet
▪ Veiledning og rom
▪ Tilrettelagte læringsnivåer
▪ Studieprogramrådene
▪ Fagmiljøene – hvordan jobbes det internt
▪ Andre formaliserte tiltak på fakultetsnivå
▪ Institusjonsnivå – UU, LMU, IU

Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Forslag til saker meldes til sekretær, AU eller
skrives i dokument i Teams.
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23/21 Eventuelt
Nye koronarestriksjoner - eksamen
-

-

Nord vil gjennomføre de siste eksamener som er planlagt fysisk, da de siste gjennomføres
gjeldene uke, og eksamensform kan ikke endres over natten. KD har bedt oss gjennomføre
eksamen som planlagt.
For de som ikke ønsker å møte til eksamen eller ikke kan så vil det gjennomføres konteeksamen februar-april, slik at det ikke berører ordinær eksamensperiode.
Det er også planlagt for digital undervisning pr. nå til og med 28 januar. Dette kan bli
forlenget hvis korona-situasjonen tilsier det.

Orientering om rådgivingstjeneste Studentinord
-

Studentinord vil tilby digitale samtaler med studierådgiver hele julen. Dette er første gang de
har et slikt tilbud i julen.

Studentdemokrati på Nesna
-

-

-

Det er kommet en oppfordring til LMU om å starte opp behandling av hvordan man skal få
opp et studentdemokrati på Nesna. Dette oppleves som utfordrende da det midt i en
reetablering av studiestedet og det er i hovedsak samlingsbaserte studier der – som gjør det
utfordrende å skape et studentmiljø.
Det er viktig at Nord får på plass et studentdemokrati på Nesna – dette må evt. settes opp
som en egen sak eller/og evt. sette ned en gruppe som kan jobbe med å videreutvikle
studentdemokratiet på Nesna.
Det er opprettet et lokalstyre i Pedagogstudentene på Nesna, så her er det viktig å få til et
samarbeid med dem.

Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar sakene som ble meldt inn til eventuelt til orientering.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Styret for Nord universitet har det overordnede ansvaret for å sikre studentene et godt og
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. LMU rapporterer til styret i en egen årlig rapport om Nord universitets helhetlige
arbeid med læringsmiljø.
Drøfting
Læringsmiljøutvalget planlegger og følger opp ulike tiltak som gjelder studentenes
læringsmiljø på alle plan (fysisk, psykososialt, organisatorisk, digitalt, tilrettelagt og
pedagogisk). LMU har i 2021 praktisert at hvert LMU-møte skal ha et overordnet tema, og at
disse temaene skal gjenspeile de seks ulike læringsmiljøene. Det har likevel vært rom for å ta
opp saker som også går utenfor de oppsatte temaene.
Læringsmiljøutvalget er et viktig utvalg med stor studentdeltakelse og studenteierskap, og er
en arena for dialog, utvikling og læring for studentene. I 2021 har LMU arbeidet videre med å
utvikle en felles ruspolicy for studenter og ansatte ved nord. LMU har også jobbet for å få på
plass en helhetlig plan for studiestart og mandat for mottaksordningen. Det har videre vært
fokus på å få på plass en god opplæringsprosess for nye studenttillitsvalgte i råd og utvalg ved
Nord. I tillegg til en felles opplæring for alle råd og utvalg, har LMU også hatt egen opplæring
for LMU’s studentrepresentanter. Dette er noe man vil fortsette med også i årene som
kommer. Videre har LMU også blitt holdt løpende orientert om mentorordningen, og de
erfaringer som er gjort gjennom pilotprosjektet. LMU har fortsatt oppfølgingen av «Ris og ros»
systemet, samt behandlet en rekke andre saker i 2021.
Det har vært gjennomført nasjonale undersøkelser det siste året (Studiebarometeret og
Studenters helse- og trivselsundersøkelse (SHoT)) som kan gi en indikator på hvordan
læringsmiljøet ved Nord oppleves. Nord har også fått gjennomført en egen evaluering av
universitetets pandemihåndtering. I årsrapporten går man nærmere inn på resultatene som
omhandler arbeids- og studiemiljø, digitalisering og tilrettelegging, samt resultater fra
Studiebarometeret og SHoT-undersøkelsen som omhandler læringsmiljøet.
Læringsmiljøutvalget har gjennom sin aktivitet som formål å sikre at universitetet har fokus
på læringsmiljøet. Det kan være vanskelig å måle effekten av denne aktiviteten. Det er
imidlertid åpenbart at LMU er avhengig av et godt samspill med studentene, fakultet/fagmiljø,
fellesenhetene med ansvar for fysisk og teknisk infrastruktur og samskipnaden for å lykkes.
Arbeid med å styrke et slikt samspill må derfor til enhver tid vektlegges, og vil bli prioritert i
2022 bl.a. ved evaluering av LMU og dets mandat og sammensetning, og knyttet til arbeidet
med å utarbeide ny handlingsplan (2023-2025).

Vedlegg:
Årsrapport – Læringsmiljøutvalget 2021
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1. Innledning
Læringsmiljøutvalget ved Nord universitet er et organ som er utnevnt av universitetets styre for å
bidra til at studentenes læringsmiljø ved institusjonen er forsvarlig ivaretatt ut fra hensyn til helse,
sikkerhet og velferd, jfr. Universitets- og høgskoleloven § 4-3. Læringsmiljøutvalget (LMU) skal også gi
råd til styret og ledelsen i saker som vedrører læringsmiljøet ved Nord universitet.
Læringsmiljøutvalgets rolle og funksjon er bestemt i Mandat for læringsmiljøutvalget1.
Begrepet læringsmiljø definerer Læringsmiljøutvalgets arbeidsområde og forstås som de fysiske,
psykososiale, organisatoriske, digitale, tilrettelagte og pedagogiske kontekster der studentenes
læring skjer, og som påvirker studenters prestasjoner og holdninger

2. Læringsmiljøutvalgets sammensetning
Læringsmiljøutvalget ved Nord universitet bestod i 2021 av 10 faste medlemmer, hvorav fem
representanter fra studentene, tre fra ansatte, en fra Nord studentsamskipnad, samt prorektor for
utdanning.
Jamfør LMU’s mandat skal alle de faste representantene ha personlige vararepresentanter oppnevnt.
LMU har derimot de siste årene hatt utfordringer med å finne personlige vara for
studentrepresentantene. I 2020 valgte LMU derfor å oppnevne studentvaramedlemmer i prioritert
rekkefølge. Dette har man også gjort i 2021. Det vil si at studentene ikke har hatt personlig vara, men
at vara i prioritert rekkefølge går inn for den/de av de faste studentrepresentantene som ikke har
mulighet til å stille til utvalgsmøtet.
LMU velger selv sin leder og nestleder hver høst, vekselvis blant rektoratets representant og
studentenes representanter. Våren 2021 ble LMU ledet av en student, mens LMU høsten 2021 ble
ledet av prorektor for utdanning.
Ansattrepresentanter oppnevnes av rektor for to år. Studentrepresentanter velges av
studentorganisasjonene ved Nord universitet.
LMU har også faste observatør fra biblioteket, studiedirektør, og studentombudet. Andre
observatører kan også kalles inn etter behov. Alle observatører har tale- og forslagsrett.

LMU’s sammensetning våren 2021
Medlem
Maria Håkensen Andersen (leder/student)
Levi Gårseth-Nesbakk (nestleder/prorektor utdanning)
Tomm Sandmoe (eiendomssjef)
Rita Lundestad (universitetslektor FSH)
Odd Asbjørn Halseth (IKT-sjef)
Kirsti Grøtan (studentinord)
Synne Hansen (student)
Nora Gjestvang (student)
Eugen Sebastian Hovden Haush (student)
Pernille Solberg Fredriksen (student)

Vara
Sondre Kleppe Reinsnos (1. vara)
Ketil Eiane
Terje Giseth
Irene Løstegaard Olsen
Randi Stemland
Bente Pettersen
Markus André Sjaavaag (2. vara)
Sabrina Vindorum Wikjord (3. vara)
-

https://www.nord.no/no/om-oss/rad-og-utval/laringsmiljoutvalet/Documents/Mandat-forLaringsmiljoutvalget.pdf
1

1

3/22 Årsrapport Læringsmiljøutvalget 2021 - 15/02692-319 Årsrapport Læringsmiljøutvalget 2021 : Årsrapport – Læringsmiljøutvalget 2021

LMU’s sammensetning høsten 2021
Medlem
Levi Gårseth-Nesbakk (leder/prorektor utdanning)
Gabriel Nygård Brunvoll (nestleder/student)
Tomm Sandmoe (eiendomssjef)
Rita Lundestad (universitetslektor FSH)
Odd Asbjørn Halseth (IKT-sjef)
Kirsti Grøtan (studentinord)
Pernille Solberg Fredriksen (student)
Linn Marita Aglen Strandli
Per Sverre Singstad
Markus André Sjaavag

Vara
Ketil Eiane
Adrian Kirkeby Reftun (1. vara)
Tom Roar Henriksen
Are Severin Ingulfsvann
Randi Stemland
Bente Pettersen
Silje Simble Wennevik (2. vara)
Håvard Dragland (3. vara)
-

Faste observatører
• Studiedirektør (Jan-Atle Toska vår 2021, Anne Ringen Pedersen høst 2021)
• Bibliotek (Jorun Fallin)
• Studentombud (Hanne Seljesæter)
• Ass. Studiedirektør (Margrethe Mørkved Solli)

Utvidet LMU
En gang per studieår avholdes det et utvidet Læringsmiljøutvalg, som omhandler mer konkrete saker
knyttet til det pedagogiske læringsmiljøet. I tillegg til de faste medlemmene fra ordinært LMU, sitter
også representanter fra de ulike fakultetene i utvidet LMU. Utvidet LMU ble avholdt 18. februar 2021.
Fakultetsmedlemmer i utvidet LMU
Heidi Vollan Solvik (FBA, Universitetslektor)
Line Danielsen (FLU, Faggruppeleder)
Robert Bye (FSV, Førsteamanuensis)
Ingjerd Gåre Kymre (FSH, Prodekan utdanning)
Hanne Stokvik (HHN, Universitetslektor)

Vara
Ørjan Hagen (Førsteamanuensis)
Vegar Sellæg Brenne (Prodekan utdanning)
Hanne Thommesen / Elisabet Ljunggren (Dekan)
Siv Grav (Førsteamanuensis)
June Borge Doornich (Prodekan utdanning)

3. Arbeidsutvalg og sekretariatfunksjon
Rektor skal sørge for at sekretariatsoppgavene for LMU ivaretas på en effektiv og hensiktsmessig
måte. Det har vært etablert et arbeidsutvalg (AU) i tilknytning til LMU bestående av 4 personer.
Arbeidsutvalget har ansvar for å forberede sakene før møtene og sørger for oppfølgingen i etterkant
av møtene. Arbeidsutvalget har også et særlig ansvar for å informere om LMU og være tilgjengelig
dersom det er ønskelig med deltagelse i lokale møter, enten i studentdemokratiet eller blant ansatte.
LMU’s sekretærer har også deltatt i arbeidsutvalget.

AU vårsemesteret 2021

AU Høstsemesteret 2021

Leder Maria Håkensen Andersen (student)

Leder Levi Gårseth-Nesbakk (prorektor)

Nestleder Levi Gårseth-Nesbakk (prorektor)

Nestleder Gabriel Nygård Brunvoll (student)

Synne Hansen (student)

Linn Marita Aglen Strandli (student)

Jan-Atle Toska (studiedirektør)

Anne Ringen Pedersen (studiedirektør)

2
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Utvalgssekretærer
Etter noen år der LMU har hatt stor utskifting av sekretærer, har LMU i 2021 jobbet for å sikre
kontinuitet og langsiktig kompetanse i sekretariat-funksjonen. I 2021 har LMU hatt to faste
sekretærer: Mariell Opdal Jørstad og Karoline Wik. LMU ønsker å fortsette med å ha to sekretærer
slik at det skal være mindre sårbart dersom en av disse av ulike grunner ikke har mulighet til å stille til
utvalgsmøte.

4. Møtefrekvens og arbeidsmåte
I henhold til LMU’s mandat, har LMU i 2021 hatt seks møter som alle har vært lagt innenfor
studentenes studieår. Det har selvsagt vært ønskelig at alle møtene kunne vært fysiske møter på de
ulike studiestedene slik at utvalgets medlemmer fikk blitt kjent med studiestedene, og studiestedene
kjent med LMU. Grunnet Covid-19 ble det i 2021 kun avholdt ett fysisk møte (29. september), mens
de resterende LMU- og AU-møtene ble avholdt digitalt via Teams. Hvert møte har hatt et overordnet
tema som gjenspeiler de ulike læringsmiljøene som LMU skal sette søkelys på under de ulike møtene.
I løpet av 2021 har utvalget hatt seks møter;
 18. februar – pedagogisk læringsmiljø
 27. april – digitalt læringsmiljø
 16. juni – fysisk læringsmiljø
 29. september – fysisk læringsmiljø
 29. oktober – psykososialt læringsmiljø
 14. desember – organisatorisk læringsmiljø
Møteinnkallinger og protokoller fra utvalgsmøtene er tilgjengelig på nettsiden til LMU2.
Det er verdt å merke seg at selv om to av møtene har hatt tema fysisk læringsmiljø, så skyldes dette
nytt studieår. Det ble også vurdert at det var fint at det fysiske møtet tok for seg det fysiske
læringsmiljøet. Møtene for vår 2022 vil ta for seg pedagogisk, digitalt og tilrettelagt læringsmiljø, og
man vil dermed ha klart å vært innom alle seks temaer/læringsmiljøer innen studieåret er omme.
Når det gjelder møtefrekvens, har LMU vedtatt å endre møtefrekvens (behandlet i vedtakssak 10/21
– arkivsak-dok. 15/02692-290), og vil fra studieår 2022-2023 ha to møter på høstsemesteret og to
møter på vårsemesteret. LMU skal også ha et internt seminar/workshop, og et oppfølgingsmøte om
nødvendig. Møtelengde økes fra tre til fire timer.

5. Læringsmiljøutvalgets arbeid
Begrepet læringsmiljø definerer Læringsmiljøutvalgets arbeidsområde og forstås som de fysiske,
tilrettelagte, psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske kontekster der studentenes
læring skjer, og som påvirker studenters presentasjoner og holdninger. LMU har i henhold til sitt
mandat hatt seks møter i 2021, der hvert møte har hatt et overordnet tema som gjenspeiler de seks
læringsmiljøene (se for øvrig eget kapittel - Møtefrekvens og arbeidsmåte - for ytterligere
informasjon).
-

2

Fysisk læringsmiljø: Nord jobber kontinuerlig med å videreutvikle sitt fysiske læringsmiljø
ved alle studiesteder. Eiendomssjef og utvalgsmedlem Tomm Sandmoe orienterte LMU ved
årets siste utvalgsmøte om pågående og planlagte campusutviklingsarbeid (OS 20/21–

https://www.nord.no/no/om-oss/rad-og-utval/laringsmiljoutvalet
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-

-

-

-

-

arkivsak-dok. 15/02692-315). Eksempler på dette er nye simuleringslaber og forskningslaber,
oppgradering av auditorier og sosiale soner, utbedre infrastruktur, Blått bygg, oppgradering
av datasaler, fleksible undervisningslokaler og arbeidsplasser for masterstudenter. I tillegg til
dette, har fokuset også vært på å skulle ivareta en tilnærmet normal studiehverdag samtidig
som smittevern grunnet pandemien ivaretas innenfor gitte regler med de fysiske
begrensningene som var gitt.
Tilrettelagt læringsmiljø: For enkelte studenter vil ikke universell utforming være nok, og det
er nødvendig med et læringsmiljø som er tilrettelagt den enkelte studenten.
Eksamenskontoret melder om at det har vært en stabil søknadsmengde de siste årene, men
med en nedgang studieåret 2019/2020. Midlertidig covid-forskrift ga studentene utvidet frist
til å søke om tilrettelegging fra og med våren 2020, det vil si at de kunne søke inntil en uke
før eksamen i emner hvor endring av vurderingsform utløste endret behov for studenten.
Det har ikke medført flere søknader.
Psykososialt læringsmiljø: LMU har behandlet flere saker knyttet til dette læringsmiljøet, og
noen av disse kommenteres nærmere i neste kapittel. Nord har over lengre tid hatt fokus på
det psykososiale, og da særlig knyttet opp mot SHoT-undersøkelsene. Likevel må dette
jobbes med kontinuerlig, og det handler om å ha fokus på holdningskultur og
holdningsarbeid. I 2021 har fokuset også handlet om å ivareta den enkelte students
håndtering av en studiehverdag preget av pandemien.
Organisatorisk læringsmiljø: Dette handler i hovedsak om å organisere læringsmiljøarbeidet
på en mer systematisk måte, både mellom fakultetene, fellesadministrasjonen og LMU. Man
må også skape gode systemer for tilbakemelding og medvirkning for å sikre studenters
innflytelse og medvirkning. For at man skal kunne lykkes bedre i arbeidet med læringsmiljøet
må sammenhengene bli bedre, noe LMU vil jobbe videre med i 2022 i forbindelse med
utarbeidelse av nytt mandat og ny handlingsplan.
Digitalt læringsmiljø: Etter koronapandemien har det vært et økende fokus på digitalt
læringsmiljø, og den digitale kompetansen har økt betraktelig både for studenter og ansatte.
LMU har i 2021 hatt et større fokus på digitalt læringsmiljø og har bl.a. sett på hvordan man
kan skape et godt læringsmiljø faglig og sosialt i digital undervisning (VS 14/21 – arkivsak-dok.
15/02692-237, VS 22/21 – arkivsak-dok. 15/02692-251). Utvalget har også drøftet bruk av
kamera i digital undervisning (VS 15/21 – arkivsak-dok. 15/02692-240), da det har
forekommet at studenter som velger å ha på kamera i undervisning har opplevd å bli mobbet
og trakassert av medstudenter. Dette er en vanskelig problemstilling, og det er viktig at det
jobbes kontinuerlig med å skape god kultur for bruk av kamera.
Pedagogisk læringsmiljø: Grunnet den pågående pandemien har undervisningsformen også i
2021 blitt lagt om fra fysisk undervisning til mer eller mindre heldigitalt. Dette medbringer
ulike utfordringer, men har også gitt nye muligheter. LMU har behandlet saker knyttet til
pedagogisk læringsmiljø ved utvidet LMU (februar 2021), men også ved senere anledninger
der dette har vært aktuelt.

6. Utvalgte saker
Nedenfor presenteres et utvalg av saker som Læringsmiljøutvalget har behandlet i 2021.

6.1.

Felles ruspolicy for ansatte og studenter ved Nord universitet

I LMU’s handlingsplan er det et mål om å få på plass en felles ruspolicy for ansatte og studenter ved
Nord universitet. På initiativ fra studentrepresentantene, vedtok Læringsmiljøutvalget høsten 2020 å
4
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nedsette en arbeidsgruppe som skulle jobbe fram et forslag til felles ruspolicy for studenter og
ansatte ved Nord universitet. Arbeidsgruppen besto av representanter fra studieavdelingen
(sekretærer for LMU), HR, Studentinord og studentene selv. Arbeidet med å utarbeide ruspolicyen
har tatt tid, og store deler av 2021 har også gått til dette arbeidet. Forslag fra arbeidsgruppen om en
felles spill- og ruspolicy, ble lagt frem for LMU, AMU og IDF for innspill før videre arbeid.
Tilbakemeldinger fra IDF var at det var uheldig å kombinere spill og rus i en felles policy, og IDF
ønsket også en egen representant inn i arbeidsgruppa. Det ble videre jobbet frem en revidert
ruspolicy. Denne ble lagt frem for LMU 29.10.21 (vedtakssak 11/21 - arkivsak-dok. 20/03148-6), der
utvalget ba studiedirektør vurdere behov for å justere fremlagt ruspolicy basert på de innspill som
kom under møtet, og videre sende saken til rektor for endelig vedtak etter ny runde i AMU og IDF. Et
endelig rektorvedtak vil etter alt å dømme være på plass ila våren 2022, og LMU vil da se på hvordan
denne skal implementeres.

6.2.

Studenttillitsvalgte – rolle og opplæring

Våren 2021 meldte studentrepresentantene inn at de ikke følte seg godt nok forberedt til første
utvalgsmøte (se vedtakssak 20/21 – arkivsak-dok. 15/02692-250 - Evaluering av LMU – rolle og
struktur), og at de ikke nødvendigvis var klar over hva de egentlig hadde takket ja til. Dette er en
gjennomgående problematikk i flere nemnd og utvalg ved Nord universitet, ikke bare i LMU.
Studentrepresentantene ytret ønske om bedre opplæring i forkant av først utvalgsmøte.
Nord har tatt tak i dette og sammen med Studentorganisasjonen Nord (SoN) diskutert opplæring for
studentrepresentanter i nemnd og utvalg ved universitetet. Her har også sekretær for LMU vært
tilstede. Det ble besluttet å ha en felles opplæring høsten 2021 for alle studentrepresentantene i
utvalg og nemnd, i tillegg til at de ulike nemndene og utvalg ble oppfordret til å ha egen opplæring
for deres studentrepresentanter. LMU har, ved sekretærene, derfor hatt egen opplæring for LMU’s
studentrepresentanter, og tilbakemeldinger fra studentene var at de mente det var nyttig med en
slik gjennomgang. Se vedtakssak 6/21 – arkivsak-dok. 15/02692-270 - Opplæring av
studentrepresentanter i LMU for nærmere beskrivelse av innhold i opplæringen. Etter hvert som man
fikk nye vararepresentanter på plass, ble det også gjennomført opplæring for dem. Videre har
sekretærer også gjennomført et oppfølgingsmøte med studentene i etterkant av andre utvalgsmøte.
Opplæring og tett oppfølging av studentrepresentantene er noe LMU ønsker å fortsette med de
kommende årene også.

6.3.

Ros og ris

Studenter har i henhold til Lov om universiteter og høyskoler §4-3(7) rett til å varsle om
kritikkverdige forhold ved institusjonen. Ved Nord finnes det en egen nettside «Si ifra!» hvor både
studenter og ansatte kan finne informasjon knyttet til hva som er, og hvordan varsle, kritikkverdige
forhold. Det er utarbeidet egne varslingsskjemaer som ligger tilgjengelig på nettsiden, i tillegg til at
man kan gi både ris og ros eller komme med forslag til forbedringer knyttet til studiehverdagen.
Sekretær for LMU har ansvar for å følge opp saker som kommer inn via ros og ris. Studenter leverer
meldinger gjennom et eget skjema som formidles den som er ansvarlig for det tema meldingen
omhandler. Den ansvarlige får normalt tre uker til å gi et tilsvar på meldingene. Ros og ris-systemet
er ikke ment å være en kanal for «øyeblikkelig hjelp», til dette har universitetet andre kanaler. Ros og
ris-skjemaet inneholder derimot kontaktinformasjon til campusservice og it-hjelp for rask oppfølging
av bygningsmessige forhold og IT-relaterte problemer.
I 2021 er det mottatt 37 henvendelser, og det er naturlig nok enklere å svare ut henvendelser som er
meldt inn med navn. Som tidligere, har det også i 2021 vært en utfordring å få gitt tilbakemeldinger
5
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til meldere innen frist, og flere studenter etterlyser tilbakemeldinger. I noen tilfeller får hverken
mottaker/fordeler (sekretær) eller student beskjed om hva som skjer med meldingen. En kan anta at
meldingen i disse tilfellene ikke har blitt systemmessig håndtert (koordinert) på en god nok måte
eller at ressurssituasjonen har gjort at forholdet ikke har blitt prioritert høyt nok. Ansvarlig enhet kan
likevel ha fulgt opp meldingen uten at dette er blitt dokumentert.
I andre tilfeller har det vist seg at ansvarlig har videresendt svar direkte til student/melder, uten å
varsle mottaker/fordeler (sekretær) slik at saken kan lukkes. Dette gjeldes spesielt saker som er
knyttet til IT og Campusservice, da kopi av innmeldte henvendelse automatisk sendes til disse
enhetene for raskere svar. En utfordring i denne sammenheng er at sekretær ikke har tilgang til
saksbehandlersystemet (OTRS) som disse enhetene bruker, og sånn sett ikke får beskjed/kan følge
med om/når henvendelsene svares ut og hva tilbakemeldingene er. Det oppleves som unødvendig at
enhetene også må gi beskjed til sekretær når sakene er svart ut og lukket i deres system. Ofte får
også innmelder (student eller ansatt) som eneste svar at «Saken er løst og lukket» uten mer
informasjon om hvordan saken er løst. Når man nå jobber med et nytt saksbehandlersystem (TOP
Desk) som skal erstatte OTRS, kunne en løsning vært at sekretær også får tilgang til systemet for
enklere å kunne følge opp henvendelser fra Ros og ris.

6.4.

Mentorordning

Studentene ved Nord skal oppleve god undervisning og faglig oppfølging. Et tiltak for å oppnå dette,
er å få på plass en mentorordning som skal favne flest mulig. Dette er også noe Nord har blitt pålagt
oppstart av gjennom Tildelingsbrevet 2019. I utgangspunktet var det planlagt oppstart av et
pilotprosjekt studieåret 2020-2021, men på grunn av den pågående pandemien ble oppstarten utsatt.
Piloteringen startet høsten 2021 med mentorer og adepter (nye studenter) fra fakultetene, tilknyttet
utvalgte studieprogram (OS 2/21 – arkivsak-dok. 19/01860-15, OS 6/21 – arkivsak-dok - 19/01860-17).
Mentorordningen har som mål å bidra til at nye studenter blir gode og trygge studenter gjennom
faglig og sosial mentorering fra erfarne studenter på samme studieprogram. Ordningen skal lede
studentene gjennom et målrettet opplegg som skal introdusere dem for verktøy, tilbud og
tankeprosesser som skal hjelpe dem i resten av studietiden. Formålet til pilotprosjektet er at det skal
kunne brukes til å videreutvikle en modell i fullskala som en permanent løsning for framtidige
studieår. Dagens piloten gjelder inneværende studieår, og allerede nå bør det vurderes å
gjennomføre ytterligere ett år med pilot for å samle flere erfaringer. f.o.m høsten 2022.

6.5.

Helhetlig plan for studiestart og mandat for mottaksordningen

I 2020 ble det nedsatt ei arbeidsgruppe som jobbet med å utforme et mandat for en felles
mottaksordning for hele universitetet, og dette arbeidet har også pågått gjennom våren 2021.
Forslag til mandat har vært sendt på høringsrunde til flere, bl.a. til lokale førstesemesterutvalg og
studentorganisasjonene. For å skape en felles «merkevare» for hele Nord har arbeidsgruppen
utarbeidet et mandat for mottak av nye studenter, som ble foreslått skulle gå under navnet Første
semester. Tidligere har studiestedene brukt forskjellige navn på ordningen, og tanken bak navnet
Første semester, er å få et mer strømlinjeformet Nord.
Forslag til mandatet ble lagt frem for LMU 16. juni (VS 24/21 – arkivsak-dok. - 15/02692-254), der
utvalget ba prorektor for utdanning om å ferdigstille mandatet og implementere det ved Nord.
Endelig mandat ble presentert for LMU 29. september (OS 4/21– arkivsak-dok. - 15/02692-274).
Oppgavene som er beskrevet i mandatet er heldigitale og gjelder for hele Nord. Det vil også være
muligheter for lokale tiltak, men disse vil gå utenfor den felles ordningen som er beskrevet i
mandatet og vil heller stå beskrevet i den helhetlige planen på det enkelte studiested.
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6.6.














Andre utvalgte saker LMU har behandlet og/eller blitt orientert om i 2021

Studentenes mulighet til å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet (VS 5/21 arkivsak-dok. 15/02692-219)
Info-skjermer – plassering, bruk og administrering av skjermene (VS 6/21 – arkivsak-dok.
15/02692-216)
Erfaringer med ny eksamensform grunnet Covid-19 (VS 8/21 – arkivsak-dok. 15/02692-225)
Digital undervisning og ensomhet (VS 16/21 – arkivsak-dok. 15/02692-238)
Tiltak for studentene under koronapandemien – oppfølging av ekspertgruppens rapport (OS
1/21 – arkivsak-dok. 15/02692-224)
Orientering om prosedyrer for endring av eksamen våren 2021 som følge av Covid-19 (OS
3/21 – arkivsak-dok. 15/02692-226)
Informasjon om Klagenemdas arbeid (OS 4/21 – arkivsak-dok. 20/00236-7)
Kameraovervåking i biblioteket i forbindelse med innføring av meråpent bibliotek (OS 7/21 –
arkivsak-dok. 15/02692-243)
Studentombudets årsrapport 2020 (OS 11/21 – arkivsak-dok. 19/02471-6)
Orientering om studiestart (OS 5/21 - arkivsak-dok. 15/02692-275)
UB-Levanger – ommøblering høst 2021 (OS 11/21 – arkivsak-dok. - 21/05259-1)
Hodebra-student (OS 12/21 – arkivsak-dok. - 15/02692-291)
Orientering til Læringsmiljøutvalget om handlingsplan for utdanning 2021-2025 (OS 15/21 –
arkivsak.dok - 21/05138-3)

7. Læringsmiljøet ved Nord universitet
I tillegg til tematiske møter, har det også vært gjennomført nasjonale undersøkelser
(Studiebarometeret og Studenters helse- og trivselsundersøkelse (SHoT)) som kan gi en indikator på
hvordan læringsmiljøet ved Nord oppleves.
Resultatene fra Studiebarometeret (2020) viser at Nords studenter på et overordnet nivå er like
fornøyd med studiene sine som de var året før, selv om de på grunn av koronapandemien har
opplevd endringer i undervisningsmåte og omfang. Fra Studiebarometeret ser man likevel en
nedgang i fornøydhet med læringsmiljøet fra 2019, da særlig i det sosiale miljøet blant studentene.
Det er rimelig å knytte denne nedgangen til studiesituasjonen som studentene har hatt under den
pågående pandemien. Studiebarometeret har som en konsekvens av pandemien ikke med spørsmål
om fysisk læringsmiljø, mens det i SHoT-undersøkelsen inngår fornøydhet med fysisk læringsmiljø
som et delspørsmål i temaet Trivsel med studiet. Dette spørsmålet er det som skårer dårligst av alle
spørsmålene som inngår under samme tema; 37 poeng på en skala fra 0 til 100. Likevel viser funn fra
den nasjonale rapporten at studenter i Nord- og Midt-Norge skiller seg positivt ut når det gjelder det
fysiske læringsmiljøet sammenlignet med resten av landet.
LMU har blitt orientert om resultatene fra Studiebarometeret (OS 10/21 – arkivsak-dok. 15/02692249). LMU har også oppfordret studentene til å svare på Studiebarometeret for 2021. I tillegg har
utvalget behandlet saker knyttet til SHoT-undersøkelsen (VS 23/21 – arkivsak-dok. 15/02692-253),
der siste status er at utvalget vil be rektoratet nedsette et stillingsavhengig team som skal jobbe med
SHoT-relaterte problemstillinger (VS 12/21 – arkivsak-dok. 15/02692-294). Dette er noe LMU vil
jobbe med fra 2022.
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8. Læringsmiljøet og koronapandemien
Nord har fått gjennomført en evaluering av universitetets pandemihåndtering. Undersøkelsen ble
sendt ut både til ansatte ved Nord og Studentinord og studenter ved Nord. 2577 studenter svarte på
undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 16,4 prosent. Den lave svarprosenten gjør selvsagt at
man må ta noe forbehold med hensyn til å generalisere funnene fra undersøkelsen til å gjelde hele
studentpopulasjonen. Det er likevel viktig å hente ut læring der det er mulig, samt bruke
indikasjonene på forbedringsmuligheter som ansporing til videre undersøkelser og forbedringsarbeid.
LMU ble orientert om funnene fra denne undersøkelsen sett sammen med funn fra
Studiebarometeret og SHoT-undersøkelsen i oktobermøtet (se OS 14/21 – arkivsak-dok. 15/02692292).

8.1.

Arbeids- og studiemiljøet

Funn fra undersøkelsen viser at tre fjerdedeler av studentrespondentene opplevde at arbeids- og
studentmiljøet har blitt negativt påvirket av pandemien. Resultatet er ikke overraskende, og trenger
ikke nødvendigvis skyldes forhold ved universitetets pandemihåndtering. Likevel viser undersøkelsen
at fire av ti studenter mener at Nord/Studentinord ikke har bidratt til å ivareta arbeids- og
studiemiljøet. Respondentene mener at spesielt tilretteleggingen for alternative sosiale aktiviteter og
tilrettelegging for interaksjon og samarbeid på tvers av fakulteter/studieprogram ikke har vært god.
Dette kan bety at Nord har et forbedringspotensial når det gjelder tilretteleggingen for et godt
arbeids- og studiemiljø. Studentene opplevde også generelt at de hadde fått en høyere
arbeidsmengde enn tidligere.

8.2.

Digitalisering

Koronasituasjonen har medført en annen og mer krevende studiesituasjon for både studenter og
faglig ansatte. Undervisning og andre aktiviteter ble digitalisert og flere aktiviteter ble også avlyst.
Undersøkelsen viser derimot at over 80 prosent av studentrespondentene er enig eller stiller seg
nøytral til at Nord har klart å skape studentaktiv digital undervisning under pandemien.
Over 30 prosent av studentene mener derimot at den digitale undervisningen har forberedt dem til
eksamen på en dårlig måte, og cirka like mange sier at de har hatt dårlig læringsutbytte av den
digitale undervisningen. Det er ikke unaturlig at en del studenter kan være mindre fornøyd med den
digitale undervisningen, da dette er nytt for både studenter og forelesere. Nesten halvparten av
studentene har aldri deltatt i digital undervisning, og omtrent 60 prosent av de relevante ansatte har
sjeldent eller aldri undervist digitalt før pandemien.

8.3.

Tilrettelegging

Av studentene som har svart på den interne covid-undersøkelsen er det 5 prosent som har hatt
behov for spesiell tilrettelegging. Av disse oppgir nærmere 60 prosent å ha fått den tilretteleggingen
de har krav på, mens 26 prosent opplever det motsatte. Undersøkelsen viser også at 37 prosent av
studentene med særskilte behov ikke vet hvilken tilrettelegging de har krav på, og at under 30
prosent mener de har fått tilstrekkelig informasjon om tilrettelegging for nettundervisning og digital
eksamen. Dette kan bety at Nord har et forbedringspotensial når det kommer til informasjon om
tilrettelegging for studenter med særskilte behov, og er derfor noe som LMU bør ha fokus på
kommende år. Det er vanskelig å si noe om det generelt er mange studenter som ikke vet om
tilrettelegging. Studentene haker av for at de er kjent med forskrift og studiekalender når de
semesterregistrerer seg. Der finner de bestemmelser om tilrettelegging ved eksamen og
søknadsfrister. Studentene finner også god og oppdatert informasjon på nettsiden.
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9. LMUs hovedutfordring og veien videre for et velfungerende utvalg
LMU har over flere år har hatt utforinger med å koble fagmiljøet tettere på utvalget og ser at man
ikke har lyktes helt på dette området. Da LMU ble etablert for flere år siden, satt fagsiden som faste
medlemmer i utvalget. Derimot opplevde fagmiljøet at sakene ikke var interessant eller aktuelle nok,
og LMU gjorde derfor en endring i utvalgets sammensetning. LMU fikk inn faste
ansatterepresentanter fra IT, Eiendomsavdelingen, Studentinord og en faglig ansatt i tillegg til
prorektor. I 2021 har fagsiden kun vært representert i utvalgsmøtene med én representant. I tillegg
er alle fakultet representert ved utvidet LMU. Siden det er fagmiljøet som er nærmest studentene og
deres læringsmiljø, opplever LMU det som en stor utfordring at ikke fagmiljøet er koblet tettere på
utvalget
Det er derfor ønskelig at fagsiden skal være tettere på utvalget, og LMU er med bakgrunn i dette i en
prosess hvor utvalget skal evaluere sitt mandat og også dets sammensetning. Når det gjelder
sammensetning tenkes det at (dagens) faste representanter fra IT og Eiendomsavdelingen fremover
skal være faste observatører i stedet, og at flere faste representanter fra fagmiljøet kommer inn.
Ideelt sett skulle LMU helst hatt en faglig representant fra hvert fakultet med som faste
representanter, men dette er vanskelig å få til. Jamfør uh-lovens § 4-3(3) skal studentene og
institusjonen ha like mange representanter hver i utvalget. Studentene velges av
Studentorganisasjonen Nord, som allerede har vanskeligheter med å få på plass vara til alle
studentrepresentantene. Dersom alle fem fakultet skal sitte i utvalget, i tillegg til prorektor og
utdanning og representant fra Studentinord, vil hele 7 studenter være nødt til å sitte i LMU og man
vil dermed ikke ha vararepresentanter for noen av disse. LMU ser derfor for seg en løsning der
representanter fra tre av fem fakultet sitter som faste representanter slik at antall studenter vil være
lik som i dag. Videre vil representanter fra de to resterende fakultet bli faste observatører i utvalget.
LMU vil jobbe med dette våren 2022, med mål om å ha et ferdig revidert mandat og ny
sammensetning klar til studieår 2022-2023.

10.

Oppsummering

Læringsmiljøutvalget er et viktig utvalg med stor studentdeltakelse og studenteierskap, og er en
arena for dialog, utvikling og læring for studentene. 2021 har vært brukt til å jobbe videre med saker
fra året før (for eksempel ruspolicy), opplæring av studenttillitsvalgte, i tillegg til at en del tid har gått
med til å jobbe frem en helhetlig plan for studiestart samt mandat for mottaksordningen.
Læringsmiljøutvalget har gjennom sin aktivitet som formål å sikre at universitetet har fokus på
læringsmiljøet. Det kan være vanskelig å måle effekten av denne aktiviteten. Det er imidlertid
åpenbart at LMU er avhengig av et godt samspill med studentene, fakultet/fagmiljø, fellesenhetene
med ansvar for fysisk og teknisk infrastruktur og samskipnaden for å lykkes. Arbeid med å styrke et
slikt samspill må derfor til enhver tid vektlegges, og vil bli prioritert i 2022 bl.a. ved evaluering av
LMU og dets mandat og sammensetning, og knyttet til arbeidet med å utarbeide ny handlingsplan
(2023-2025).
LMU vil også arbeide for at utvalget skal bli mer relevant fremover og bli et organ som setter agenda.
Det har vært en stor utfordring å få innspill til relevante saker fra andre på universitetet, og utvalgets
virksomhet har derfor i stor grad vært påvirket av egne medlemmers, sekretærers og observatørers
initiativ og innspill. LMU håper at arbeidet som er gjort, og vil bli gjort fremover i forhold til
synliggjøring av LMU og forslag om ny form på møtene/sammensetning vil bidra til at LMU blir en
naturlig del av Nord sitt arbeid med læringsmiljø.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-322
Levi Gårseth-Nesbakk
Mariell Opdal Jørstad

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 15.02.2022

Møtedato
15.02.2022

STATUS PÅ OVERORDNET KOMMUNIKASJONSSTRATEGI OG INFOSKJERMER
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til etterretning, og ber Kommunikasjonsenheten om å ta med
eventuelle innspill som kommer frem i møtet i det videre arbeidet.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Ved utvalgsmøte i 14. desember 2020, orienteringssak 9/20 - Status på Læringsmiljøutvalgets
adressering av handlingsplan, ble det bekreftet av IT at det fantes infoskjermer på alle
studiestedene ved Nord. Hvorvidt disse var hensiktsmessig plassert, hvordan de ble brukt og
administrert var derimot usikkert. Kommunikasjonssjef ønsket også en diskusjon på hvorvidt
det var riktig at kommunikasjonsenheten skulle ha det overordnede ansvaret for skjermene.
Med bakgrunn i dette, ble det i møtet 18. februar 2021 lagt fram en egen sak om
infoskjermene, vedtakssak 6/21 - Info-skjermer - plassering, bruk og administrering av
skjermene. Følgende vedtak ble vedtatt:
«LMU ber kommunikasjonsenheten ved Nord se nærmere på helhetlig
kommunikasjonsstrategi/plan – inkludert bruk av info-skjermer – og hvordan man mest
hensiktsmessig skal håndtere kommunikasjon på de ulike områdene, samt hvordan nå
ut til ansatte og studenter. Studentinord sin kommunikasjonsenhet kan med fordel
kobles på.»
Kommunikasjonsenheten ble invitert til å orientere om status på arbeidet til utvalgsmøte
29.09.2021, men kunne ikke stille. De ga derimot gitt tilbakemelding via e-post, og bekrefter
at de jobbet med en overordnet kommunikasjonsstrategi. Det gamle infoskjerm-prosjektet er
børstet støv av, og man skal oppdaterer det etter ny kunnskap og nye krav. Her skal man bl.a.
kartlegge dagens plassering av skjermer (inkludert Studentinord sine), eier, administrering og
programvare. Kommunikasjonsenheten ønsket gjerne å delta på møte på nyåret, gjerne
utvidet LMU, for å informere nærmere om framdriften i arbeidet med
kommunikasjonsstrategi og kartlegging av infoskjermer.
Drøfting
Seniorrådgiver Ellisiv Flatvold fra Kommunikasjonsenheten ved Nord vil delta i møtet og
informere om status på overordnet kommunikasjonsstrategi og infoskjermer. Hun ønsker
innspill fra Læringsmiljøutvalget på hva utvalget tenker omkring spesielt infoskjermene.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

21/05733-2
Levi Gårseth-Nesbakk
Mariell Opdal Jørstad

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 15.02.2022

Møtedato
15.02.2022

PLANLAGT LÆRINGSMILJØSEMINAR UTSETTES
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til etterretning, og ber prorektor for utdanning å vurdere
muligheten for at LMU kan ha et internt seminar knyttet opp til første utvalgsmøte neste
studieår.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Læringsmiljøutvalget har diskutert flere ganger hvordan man kan få fagmiljøet koblet bedre
på utvalget. Det ble under møtet 29. oktober 2021 foreslått – og vedtatt - å ha et internt LMUseminar eller workshop på vårsemesteret hvor man kan invitere fagfolk og studenter bredt
(se VS 10/21). Studiedirektør og sekretærer ble bedt om å gjøre en vurdering av når det kunne
passe å gjennomføre seminar/workshop, og også hvordan man kunne få fagsiden koblet på.
Med bakgrunn i dette ble saken fulgt opp med egen sak til møtet 14. desember 2021 (VS
15/21), med følgende vedtak:
Læringsmiljøutvalget vedtar at det skal arrangeres et fysisk Læringsmiljøseminar
30.03.2022 på campus Levanger. Det settes ned en programkomité som har ansvar for å
utarbeide et program for seminaret, og programmet vedtas på utvalgets første møte i
2022. Programkomiteen har også ansvar for å laget et alternativt program for seminaret
hvis Covid-restriksjoner tilsier at det må gjennomføres digitalt.

Status
Studiedirektør og LMUs sekretærer har hatt jevnlig dialog for å få på plass programkomiteen
og starte planlegging av program for seminaret. Etter nøye overveielser, vurderes det dithen
at tiden ikke strekker til for å klare å få et godt nok program på plass til et seminar i mars. I
tillegg gjør pandemien det lite sannsynlig å kunne gjennomføre et større, fysisk seminar.
Med bakgrunn i det ovennevnte, foreslås det heller at Læringsmiljøutvalget kan ha et internt
seminar i forbindelse med første utvalgsmøte ved nytt studieår. Neste studieår er det en
student som skal lede utvalget, og et internt seminar før første utvalgsmøte kan være en god
start for studentleder, men også for øvrige studentrepresentanter. Hvis nytt foreslått mandat
for LMU blir vedtatt av rektor/styret, vil også utvalgets sammensetning se annerledes ut fra
neste studieår med flere faglige representanter, og et felles «oppstartsseminar» vil styrke
utvalget.
Et intern oppstartsseminar vil også kunne inneholde opplæring for nye studentrepresentanter
og forventningsavklaring. Det vil samtidig være naturlig at utvalget kan gå gjennom foreløpig
forslag til ny handlingsplan (oppstart nå i vår), og at man kan få mange gode diskusjoner
knyttet til læringsmiljøarbeid.
Drøfting
Saksbehandler foreslår derfor at Læringsmiljøutvalget kan drøfte hvorvidt et slikt seminar kan
være aktuelt, og hva det er ønskelig at det i så fall inneholder. Videre bes prorektor for
utdanning ta stilling til om dette kan la seg gjøre.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-321
Levi Gårseth-Nesbakk
Gabriel Nygård Brunvoll og Pernille Solberg Fredriksen

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 15.02.2022

Møtedato
15.02.2022

DIGITAL UNDERVISNING – SETT FRA STUDENTENE
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken og presentasjonen til etterretning sammen med de innspill
som kommer frem under møtet, og oppfordrer samtidig fakultetene til å ta med dette videre
i arbeidet med studie- og undervisningskvalitet.

6/22 Digital undervisning – sett fra studentene - 15/02692-321 Digital undervisning – sett fra studentene : Digital undervisning – sett fra studentene

Saksframstilling
Bakgrunn
I forbindelse med at man nå har gått nesten to år med mye digital undervisning er tiden for
tilbakemelding og refleksjon moden. Hva funker, hva funker ikke? Å gå fra en fysisk hverdag
til å bli heldigitalisert med Teams/Zoom har bydd på utfordringer og nye muligheter, både for
ansatte og studenter. Saken som presenteres har tatt utgangspunkt i studentenes synspunkt
som vi studentrepresentanter har blitt møtt med gjennom pandemien.
Det vil orienteres ytterligere om saken under møtet.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-318
Levi Gårseth-Nesbakk
Mariell Opdal Jørstad

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 15.02.2022

Møtedato
15.02.2022

LMU'S ADRESSERING AV HANDLINGSPLAN - PEDAGOGISK LÆRINGSMILJØ
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Læringsmiljøutvalget har utarbeidet en handlingsplan for 2020-2022. Ved dette saksfremlegget
forsøker man å orientere LMU om status på handlingsplanen når det kommer til pedagogisk
læringsmiljø.
Pedagogisk læringsmiljø
Det pedagogiske læringsmiljøet omhandler utforming av læringsmål, form og innhold for et
studieprogram eller emne, slik som valg av læringsaktiviteter og vurderingsformer, eller hvordan det
faglige innholdet ellers presenteres. Det pedagogiske læringsmiljøet påvirkes av studentenes
forutsetninger for læring, med utgangspunkt i ulike læringsstiler, behov og preferanser, og av deres
kulturelle og personlige bakgrunn.
Status
Vedlagt er utklipp fra handlingsplanen, med en egen kolonne for status. Fakultetene har fått
forespørsel om å gi en kort orientering på de punktene de står som ansvarlig for. Per 08. februar har
kun FSV og FLU gitt tilbakemelding.
-

-

-

-

Når det gjelder helhetlige studieprogresjon og å sikre sammenhengen mellom
læringsutbyttebeskrivelser, arbeids- og vurderingsformer i emner og studieprogram som
helhet, er dette noe som bl.a. gjøres ved akkreditering og reakkreditering av nye og gamle
studieprogram. I tillegg jobber også SPA og emneansvarlig med å sikre sammenhengen, for
eksempel gjennom jevnlige lærermøter på studieprogrammene.
Det jobbes med å øke bruken av studentaktive og varierte læringsformer, og man har fått
ansatt flere studentassistenter.
Studentenes mulighet til å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet er noe fakultetene
har god erfaring med. Det skjer bl.a. gjennom tillitsvalgs møter med SPA og emneevalueringer.
Det er ønskelig med ennå større kapasitet på UNIPED-kurs (og Digiped-kurs), da det er flere
som gjentatte ganger ikke får plass selv om det ønsker å delta. Det er mange som trenger
kurset for opprykk, og dermed viktig at dette kurset ikke stopper de fagansatte.
Når det gjelder økt kvalitetssikring eller veiledning av foreleser/forelesning ved at SPA
observerer en forelesning per emne per semester med påfølgende veiledning, er dette ikke
noe som til nå har blitt praktisert. Det foreslås at meritterte undervisere kan gjøre et par
observeringer hvert semester.
Universitetet har en vei å gå hva gjelder tilgang til digitalt utstyr i undervisningsrom.
Tilretteleggingen av IT-utstyr i undervisningslokalene må oppgraderes. De tilfredsstiller ikke
kvaliteten som kreves når mye undervisning må foregå digitalt, også dårlige muligheter for
hybridundervisning. Dette reduserer kvaliteten på undervisningen til studentene, og gir
utfordringer for at fagansatte kan utvikle sin digitale undervisning og nytenkning på det
område.
Fint at biblioteket er meråpent, og at campus ikke ble stengt for studentene selv om covid
gjorde at det meste av undervisningen ble gjennomført digitalt.

I tillegg til tilbakemeldingene som gikk konkret på status på handlingsplanen, har det også kommet
innspill til hva som bør inn i/har vært savnet i denne. Disse innspillene tar sekretær for LMU med til
arbeidsgruppa som jobber med å utarbeid ny handlingsplan.
Vedlegg

Status HP pedagogisk læringsmiljø.
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Status på handlingsplan – pedagogisk læringsmiljø
Delmål
Studentene
skal oppleve
god
undervisning
og faglig
oppfølging

Tiltak
Helhetlig studieprogresjon

Øke bruken av
studentaktive og varierte
læringsformer

Hvordan
Sikre sammenhengen mellom
læringsutbyttebeskrivelser, arbeids- og
vurderingsformer i emner og studieprogram
som helhet.
Øke bruken av SI (supplemental instruction).
Utdanne flere mentorveiledere i SI.

Mentorordning

Få opp en mentorordning som favner flest
mulig, samt en-til-en- mentorordning

Studenten skal oppleve å
ha mulighet til å påvirke
innhold og opplegg i
studieprogrammet
Sørge for at ansatte på
universitetet har god
formidlingskompetanse og
kompetanse innenfor
universitetspedagogikk

Tilbakemeldinger fra studenten via
evalueringer av emner og studieprogram, skal
følges opp

Tydeliggjøre Nord sin
strategi med hensyn til
undervisning, og i hvilken
pedagogisk retning Nord
skal bevege seg
Uoppfordret bruk av
mikrofon i alle auditorier
og rom der slikt utstyr
finnes

Være pådriver i utforming
av universelle
læringsmiljøer, der
studenter kan møtes på
tvers av studie og årskull

Ansvar
Fakultetene
Prorektor
Utdanningsutvalget

Tid
Kontinuerlig

Status
OK

Fakultetene
Prorektor
Utdanningsutvalget
Studentorganisasjonen
Prorektor
LMU
Studentinord
Fakultetene

Kontinuerlig
Utdanningstilbudet ved
Stjørdal i november
2020 bør prioriteres
Våren 2021

Økende bruk, men enda en vei å gå.

Kontinuerlig

OK, god erfaring med dette.

Pilot 1 gjennomføres nå.
Anbefaler pilot 2.0.

Økt kapasitet på UNIPED skal prioriteres.
Økt kvalitetssikring eller veiledning av
foreleser/forelesning ved at SPA observerer
en forelesning per emne per semester med
påfølgende veiledning.
Uniped-nettverket kan bli mer synlig for
studentene og i LMU-arbeidet.
Uniped-nettverket, studenter og LMU skal
bidra i arbeidet med strategi 2030.

Uniped-nettverket
Prorektor
Fakultetene

UNIPED-kurs og Digiped-kurs: Ikke tilfredsstillende – ønskes
flere kurs og/eller økt kapasitet.
Kvalitetssikring/veiledning: Ikke gjennomført.
UNIPED-nettverket har ikke blitt mer synlig for LMU.

Prorektor
Uniped-nettverket
LMU

2020

Det tilstrebes at auditorier og rom utstyres
med samme type mikrofoner, slik at
forelesere blir trygge på hjelpemidlene.
Forelesere gjøres kjent med hjelpemidlene
som finnes i hvert rom. Det oppfordres til å
gjenta spørsmål fra salen.
Meråpent bibliotek.
Tilgang til soner/arenaer.
Ansatte oppfordrer studentene til å benytte
disse arenaene.

Fakultetene
Eiendom/drift

Kontinuerlig

Forbedringspotensialer. Se for øvrig egen sak om
oppdatering av digital infrastruktur.

Eiendom/drift
Biblioteket
Fakultetene

Kontinuerlig

Meråpent bibliotek: OK.

Strategi 2030: vedtatt av styret desember 2020.
LMU har ikke vært involvert i utarbeidelsen.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/01764-5
Klikk her for å skrive inn tekst.
Anne Ringen Pedersen
Møtedato

ENDRING AV SAMMENSETNING OG MANDAT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET
FRA HØST 2022
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget ber rektor legge endring om LMUs sammensetning og mandat frem
som styret.
Dersom styret vedtar endringen vil den tre i kraft fra 1. august 2022.
.
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Sammendrag
Læringsmiljøutvalget finner det utfordrende at det ikke er mer faglig representasjon inn i
utvalget, og ønsker derfor å justere sammensetningen slik at det pedagogisk-, digitalt- og
sosialt læringsmiljø får større fokus. Dette må også gjenspeiles tydeligere i utvalgets mandat,
samtidig som at mandatet foreslås justert slik at det er mer gjennomgående i sin ordlyd.

Saksframstilling
Bakgrunn
LMU har i møtet 29.09 og 29.10 diskutert sak om LMUs’ mandat, sammensetning og
møtefrekvens.
Ad. sammensetning så har LMU 10 representanter, fordelt med lik andel fra studentene og
institusjonen. Fra Nord er det 4 representanter, samt at Student i Nord har en representant.
Dagens sammensetning av utvalget fra Nord:






Representant fra rektoratet, f. eks prorektor for utdanning
Representant med ansvar for bygg og eiendom, eks driftsleder
Representant fra Nord studentsamskipnad, eks studentrådgiver
Representant med ansvar for digitalt læringsmiljø
Representant fra fagansatte

Som det fremgår så er det flere fra de mer infrastrukturelle enhetene med i utvalget, og kun
en fra faglig ansatte.
Følgende møter fast i LMU som observatør:





Studiedirektør
Assisterende studiedirektør
Representant fra biblioteket
Studentombud

En gang per år er det utvidet LMU, hvor alle fakultet skal delta med vitenskapelig
representant. Disse ble i rektorvedtak av 18.08.20 oppnevnt for studieåret 2020/2021. Det
foreligger ikke egen oppnevning for 2021/2022.
Drøfting
Det er utvalgets ønske at sammensetningen har mer representasjon fra fagmiljø, slik at
pedagogisk-, digitalt- og sosialt læringsmiljø får større fokus. Her er fagmiljøene og
undervisernes rolle i studentenes læringssituasjon helt sentral.
Faglig representasjon trenger ikke være på dekanatnivå. Faggruppeledere, studieledere,
studieprogramansvarlige, meritterte undervisere, eller andre fagpersoner kan representere
fakultetene i LMU.
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LMUs sammensetning er regulert i UH-lovens §4-3 pkt. 3) , hvor det skal være like mange
representanter fra studentene som fra institusjonen. Ved Nord vil det si 5 representanter fra
hver part, hvoretter prorektor for utdanning innehar den ene representasjonen fra
institusjonen, samt at Student i nord innehar en plass. Det er da 3 plasser som skal besettes
av andre fra Nord.
Det foreslås at fakultetene blir bedt om å utnevne en representant hver, og at prorektor gis
fullmakt til å utnevne representanter med personlig vara fra de nominerte.
Dagens representant for digitalt læringsmiljø og eiendom/bygg går over i observatør rolle.
For studenter foreslås at man går bort fra personlig vara, men heller har vara nr. 1, nr. 2 etc.
Ved å endre sammensetningen vil behov for utvidet LMU utgå, og man kan med det også
redusere antall faste møter til 2 møter per semester.
Videre foreslås at rektor på delegasjon har fullmakt til å endre mandat, samt at prorektor
utdanning utnevner faglig representasjon etter forslag fra dekaner.
LMUs mandat må justeres i hht forslaget.
Vurdering
Fra UH-loven §4-3 står det at det er styret, som er ansvarlig for læringsmiljøet, og herunder
læringsmiljøutvalget. Etter delegasjonsreglementet vedtatt i styrets møte 09.09.21 sak
67/21, tolkes at å gjøre ending i utvalgets sammensetning og mandat er innenfor rektors
fullmakter. Det ligger likevel i gjeldende mandat at det er styret som gjør ending i LMUs’
mandat og det må således legges fram sak for styret ved denne endring.
Konklusjon
Etter at saken fremmes i LMU oversendes saken til rektor for videre framlegg for styret.

Vedlegg:
Mandat og sammensetning av læringsmiljøutvalget ved Nord universitet
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Mandat for Læringsmiljøutvalget
Vedtatt av styret sak xx/xx datert xx.xx.xx

1. Formål
Styret for 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 er direkte underlagt 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. Rektor har på delegasjon fra styret myndighet til å iverksette tiltak og/eller gjøre
vedtak etter anbefaling fra utvalget.
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 informasjons-, 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. På bakgrunn av dette avgir LMU
rapport til styret.

2. Roller, funksjoner og oppgaver
Læringsmiljøutvalget skal være forankret i Nord universitetets system for kvalitetssikring av
utdanning. I kvalitetssikringssystemet for utdanning skal det stå hvilke roller, ansvar og oppgaver
ulike deler av organisasjonen har når det gjelder læringsmiljøet, slik at enhetene kan rapportere på
læringsmiljøet som en del av kvalitetsmeldingen. Disse rapportene skal behandles i LMU, slik at
utvalget kan påvirke sentrale organisasjons- og endringsprosesser, og videre prioriteringer av det
som berører studentenes læringsmiljø.

Vedtatt av styret for Nord universitet den 10.2.2017 xx.xx.xxxx
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Læringsmiljøutvalget skal sikres god informasjon om læringsmiljøet og være en pådriver for et
forbedret læringsmiljø. Dette skjer gjennom:
•
•
•
•
•
•

Innsikt via kvalitetssikringssystemet og tilbakemeldinger fra enhetene
Data fra læringsmiljøundersøkelsen og andre studentundersøkelser
Innspill og deltagelse fra fakulteter
Innspill fra studentorganer
Rapporter fra tilbakemeldings- og avvikssystemet når det gjelder læringsmiljø og HMS-avvik
som gjelder studentenes læringsmiljø
Egne saker tatt opp i møter i utvalget

LMU skal bidra til at styret, i samarbeid med Nord studentsamskipnad, legger forholdene til rette for
et godt lærings-, studiemiljø og samarbeider for å bedre studentvelferden ved alle campus.
LMU 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.
LMU skal gi uttalelser vedrørende klager på læringsmiljøet. Dette skal skje gjennom innsyn i
studentenes avviks- og tilbakemeldingssystem, eller via tilbakemeldingen fra fakultetene (kontrollørog 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.
LMU skal aktivt delta i planleggingen av universitetets arbeid med utvikling av et inkluderende,
mangfoldig og universelt utformet læringsmiljø (pådriver og premissleverandørrolle).
LMU skal nøye følge utviklingen i spørsmål som har med studentenes helse, sikkerhet og velferd å
gjøre.
LMU skal utarbeide en 3-årig handlingsplan for arbeidet med læringsmiljøet på Nord universitet.
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.
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.
LMU skal informere studenter og ansatte om sitt læringsmiljøarbeid, blant annet gjennom egne
nettsider for utvalget.
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.

Vedtatt av styret for Nord universitet den 10.2.2017 xx.xx.xxxx
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3. Sammensetting
LMU ved Nord universitet består av 10 faste medlemmer, hvorav fem representanter fra studentene,
fire fra ansatte og en fra Nord studentsamskipnad. LMU velger selv sin leder hvert år, vekselvis blant
rektoratets representant og studentenes representanter. Nestleder blir også valgt vekselsvis blant
rektoratets representant og studentenes representanter, motsatt av LMU-leder.
Alle de faste representantene skal ha personlig vararepresentant. Det skal være et mål flest mulig
studiesteder er representert i LMU.
Studentene
Studentrepresentanter velges av Studentorganisasjonen Nord med personlige vara, og slik at alle
regioner (Bodø, Helgeland og Trøndelag) er representert blant de faste medlemmene. Studentenes
representanter velges for ett år.
Det velges 3 vara som nr.1, nr.2 og nr. 3.

Ansatte
Ansattes representanter oppnevnes av rektor prorektor etter forslag fra dekanene, med personlige
vara. Ansattes representanter oppnevnes for to år. Ansatte i Læringsmiljøutvalget fordeles på
følgende vis:
•
•
•
•
•

Representant fra rektoratet, f. eks prorektor for utdanning
Representant med ansvar for bygg og eiendom, eks driftsleder
Representant fra Nord studentsamskipnad, eks studentrådgiver
Representant med ansvar for digitalt læringsmiljø
Representant fra fagansatte fra 3 fakultet

Observatører
LMU inviterer observatører med møte- og forslagsrett, og velger observatører som bidrar til at LMU
ivaretar nødvendige funksjoner ut fra formål, roller og oppgaver. Studiesjef, IT-drift,
Eiendomsavdelingen, Enhet for læring og teknologi. Bibliotektjenesten og tilretteleggingstjenesten
bør være representert. Utover dette kan observatører kalles inn fast eller etter behov.

4. Sekretariatsfunksjon og arbeidsutvalg
Rektor skal sørge for at sekretariatsoppgavene for LMU ivaretas på en effektiv og hensiktsmessig
måte. Det skal etableres et arbeidsutvalg (AU) i tilknytning til LMU bestående av 3-5 personer.
Arbeidsutvalget har ansvar for å forberede sakene før møtene og sørger for oppfølgingen i etterkant
av møtene. Arbeidsutvalget har også et særlig ansvar for å informere om læringsmiljøutvalget og
være tilgjengelig dersom det er ønskelig med deltagelse i lokale møter, enten i studentdemokratiet
eller blant ansatte.

5. Arbeidsmåte
LMU skal normalt avholde 4 ha ca. 6 årlige møter, og alle møter skal legges innenfor studentenes
studieår. De fysiske møtene bør avholdes på ulike studiesteder, slik at utvalgets medlemmer blir
kjent med studiestedene og studiestedene blir kjent med LMU.
Leder kaller inn til møtene og innkalling med saksliste skal være skriftlig, og sendes ut minst 1 uke før
møtet. Innkallingene og protokollene fra møtene skal være tilgjengelig på nettsiden til utvalget.
Vedtatt av styret for Nord universitet den 10.2.2017 xx.xx.xxxx
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LMU er vedtaksført/beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede og avgir
stemme. Dette innebærer også varamedlemmer hvis faste ansatte ikke har anledning til å møte. Ved
stemmelikhet får lederen dobbel stemme. Der medlemmer i utvalget anses som inhabile og ved
konfidensialitet, gjelder vanlige regler.

6. Endring av mandat
Endringer i LMUs mandat vedtas av styret rektor på delegasjon fra styret for Nord universitet.

Vedtatt av styret for Nord universitet den 10.2.2017 xx.xx.xxxx
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

22/00435-1
Odd Asbjørn Halseth
Odd Asbjørn Halseth

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 15.02.2022

Møtedato
15.02.2022

OPPGRADERING AV DIGITAL INFRASTRUKTUR FOR UNDERVISNING I NORD
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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Saksframstilling
Bakgrunn
I kjølvannet av koronapandemien, og i lys av regjeringens forventninger til at universiteter og
høyskoler skal prioritere livslang læring og fleksible og desentraliserte undervisningstilbud, må
Nord universitet fremskynde arbeidet med å oppgradere undervisningsrom og tilrettelegge
for økt bruk av digital undervisning. Digital teknologi og digitale undervisningsmetoder skal
blant annet bidra til å gjøre utdanningstilbudet mer tilgjengelig for studenter som er
forhindret i å møte til fysisk undervisning, og imøtekomme regionale kompetansebehov.
For å løse utfordringene knyttet til teknisk utrustning (AV-infrastruktur ) av
undervisningsrommene ved Nord universitet, etableres det en hurtigarbeidende
arbeidsgruppe som skal utarbeide et beslutningsgrunnlag som skal ivareta både tekniske og
pedagogiske hensyn.
Organisering
Styringsgruppe
|
Arbeidsgruppe(Representanter fra IT og KOLT)
|
Referansegruppe (Representant fra alle fakultet, utpekt av prodekan for utdanning)
Fremdrift
 Arbeidsgruppen leverer forslag til løsningsvalg, prioritering av rom og budsjettforslag
innen utgangen av februar.
 Budsjettildeling og forberedende anskaffelsesprosess i løpet av mars
 Anbud og bestilling av utstyr april/mai
 Leveranser og installasjon august 
Oppgaver for arbeidsgruppa
 I størst mulig grad avklare (med fagmiljøene inkl. studentene) hvilke pedagogiske og
didaktiske metoder som er mest utbredt i Nord , og hvilke teknologiske løsningsvalg
som best understøtter disse.
 Komme opp med forslag til «bærekraftige» og brukervennlige teknologiske løsninger
 Foreslå hvilke rom som skal prioriteres, og i hvilken rekkefølge.
 Økonomi: Balansere valget av «best mulig teknologi» opp mot «flest mulig rom»
 Utjevne den tekniske standarden mellom campusene/studiestedene i Nord. (Bodø
henger etter og har pri. 1)
Forutsetning
 Det kreves at fagmiljøene omforenes om en viss standard rundt valg av pedagogiske
metoder
 «Bærekraft» innebærer en viss standard i alle rom rundt valg av teknologi og
brukergrensesnitt (Optimal levetid og god brukervennlighet)
 Mest mulig selvbetjente løsninger
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God utnyttelse (gjennom hele dagen) av de rommene som utstyres med teknologi for
digital undervisning.

Problemstillinger som påvirker arbeidet og løsningsvalg, men som ikke forventes avklart før
arbeidsgruppen har levert rapport/innstilling:
 Hvordan ønsker Nord universitet å tilby undervisning i framtiden (i en
«normalsituasjon»)?
«Nord-standard:» Kombinasjoner av fysisk/digital/hybrid/fleksibel/studentaktiv.
 Hvordan vil den globale leveransesituasjonen påvirke framdriftsplanen og muligheten
til å rulle ut raskt i mange rom?
 Økonomi: Hva kan forventes av tildelte midler til prosjektet?
 Juridiske aspekter: Hvilke krav stilles til immaterielle rettigheter (IPR) og personvern i
forbindelse med opptak og strømming av undervisning?

Vedlegg:
Mandat arbeidsgruppe AV-oppgradering i UV-rom
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Mandat
Arbeidsgruppe oppgradering digital infrastruktur av undervisningsrom ved NORD

Bakgrunn
I kjølvannet av koronapandemien, og i lys av regjeringens forventninger til at universiteter og
høyskoler skal prioritere livslang læring og fleksible og desentraliserte undervisningstilbud, må Nord
universitet fremskynde arbeidet med å oppgradere undervisningsrom og tilrettelegge for økt bruk av
digital undervisning. Digital teknologi og digitale undervisningsmetoder skal blant annet bidra til å
gjøre utdanningstilbudet mer tilgjengelig for studenter som er forhindret i å møte til fysisk
undervisning, og imøtekomme regionale kompetansebehov.
For å løse utfordringene knyttet til teknisk utrustning (AV-infrastruktur ) av undervisningsrommene
ved Nord universitet, etableres det en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som skal utarbeide et
beslutningsgrunnlag som skal ivareta både tekniske og pedagogiske hensyn.

Rolle
Arbeidsgruppen skal være rådgivende overfor ledelse i IT- og Studieavdeling samt Sekretariat for
digitalisering ved Nord.

Formål og oppgave for arbeidsgruppen
Arbeidsgruppen skal bidra med teknisk, pedagogisk og nettdidaktisk kompetanse i arbeidet med å
utarbeide et kvalitativt og kostnadseffektivt beslutningsgrunnlag for ledelsen.
Oppgaven består i å identifisere/foreslå AV-løsninger (ikke i prioritert rekkefølge):








som ivaretar hensyn til både tekniske og pedagogiske muligheter og utfordringer
som tar høyde for skalering (rask vekst)
som er brukervennlige og reduserer behov for brukerstøtte
som inneholder en «kostnad-nytte-analyse»
som ivaretar både underviserne og studentenes behov
som medfører standardisering med hensyn til brukerstøtte/opplæring
som tar hensyn til nettverksmessige implikasjoner

Beslutningsgrunnlaget skal også omfatte en prioritering av rom som skal oppgraderes ved Nord
universitet. Studiested Bodø skal prioriteres først, siden det er der behovet for oppgradering er mest
prekært. Videre i prosessen må det vurderes hvordan arbeidsgruppen jobber med prioritering på de
andre studiestedene.

Sammensetning
Arbeidsgruppen skal ha 8 medlemmer fra henholdsvis IT og KOLT, og som til sammen innehar både
teknisk, pedagogisk og nettdidaktisk kompetanse. I tillegg er det nødvendig å innhente kompetanse
fra Eiendom (9. medlem) med tanke på eventuelle bygningsmessige eller akustiske tiltak.
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Medlemmene skal ha kunnskap om viktige digitaliseringstiltak i egen virksomhet og innen høyere
utdanning som helhet. Medlemmene skal representere sitt kompetanseområde og søke å
representere universitetets felles interesse.

Referansegruppe
Arbeidsgruppens innstilling skal valideres av en referansegruppe som består av faglig ansatte fra
hvert av fakultetene, oppnevnt av prodekanene for utdanning. Faglig ansatte kan også involveres i
arbeidsgruppens prosess ved behov.

Funksjonstid
Det er behov for en hurtigarbeidende arbeidsgruppe. Gruppens innspill skal inngå i et endelig
beslutningsnotat til Rektoratet/Strategisk ledergruppe. Det er ønskelig at gruppen ferdigstiller
arbeidet senest innen utgangen av februar 2022.

Dokumentasjon og kommunikasjon i prosjektet
Prosjektleder sørger for å dokumentere beslutninger og arbeid underveis for å sikre kvaliteten i
arbeidet og for å unngå forsinkelser på grunn av misforståelser eller manglende kommunikasjon.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

22/00425-1
Anne Ringen Pedersen
Margrethe Mørkved Solli

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 15.02.2022

Møtedato
15.02.2022

RUTINE FOR VALG- OG OPPLÆRING AV KULLTILLITSVALGTE
Forslag til vedtak:
1. Studiedirektør ferdigstiller rutinen etter at saken har vært på høring og behandlet i
UU, samt med de innspill som er gitt av LMU i møtet.
2. LMU ber om å få den endelige rutinen til orientering i juni-møtet.
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Sammendrag
Rutine for valg - og opplæring av kulltillitsvalgte er på høring i fakultetene, studieavdelingen,
hos Studentinord og i Studentorganisasjonen. LMU og UU inviteres til å gi innspill.
Saksframstilling
Bakgrunn
Et velfungerende studentdemokrati er viktig for universitetet. Det er forankret i UH-loven §
4-1. 2) Det skal avholdes valg blant studentene til organet som er nevnt i første ledd første
punktum og 3) Institusjonen skal legge forholdene til rette slik at studentorganene kan drive
sitt arbeid på en tilfredsstillende måte. Omfanget av tilretteleggingen skal dokumenteres av
institusjonen
Etter fusjonen er det ikke utarbeidet felles rutine for valg- og opplæring av kulltillitsvalgte.
Det har vært uklart hvem som har ansvar for hva, og hvordan prosessen med valg og
opplæring skal foregå.
Drøfting
Studentorganisasjonen, Studentinord og universitetet samarbeider om å få
studentdemokratiet til å fungere, blant annet ved at alle bidrar til gjennomføring av valg og
opplæring av kulltillitsvalgte. På grunn av manglende felles rutine, har arbeidet vært
unødvendig tungvint. Studentorganisasjonen har etterlyst klarhet i ansvarfordelingen i
forbindelse med opplæring av studenttillitsvalgte. Fakultetene og studieavdelingen har bedt
om like rutiner for innmelding av navnelister på kulltillitsvalgte på alle studiestedene.
Studentinord har ønsket en forutsigbar håndtering av opplæringen, slik at de kunne
planlegge for sin deltakelse. Det har også vært en utfordring å sikre god erfaringsoverføring
mellom gammel og ny studentledelse.
Det ble derfor nedsatt en arbeidsgruppe høsten 2021, som en oppfølging av evalueringen av
valg og opplæring av kulltillitsvalgte denne høsten. Arbeidsgruppa har bestått av :
Eugen Sebastian Hovden Haush, leder i Studentorganisasjonen (leder)
Hanne Seljeseter, Studentombud ved Nord universitet
Gabriel Nygård Brunvoll, nestleder LMU og Fag og Læringsmiljøansvarlig for
Studentorganisasjonen i Bodø
Svein Valle, studentprest ved Studentinord
Margrethe M Solli, assisterende studiedirektør
Arbeidsgruppa har utarbeidet rutine for valg- og opplæring av kulltillitsvalgt. Gruppa har
også utarbeidet forslag til tema som kan inngå i opplæringen.
I og med at gjennomføring av valg og opplæring av kulltillitsvalgt berører mange parter,
sendes forslaget på høring til fakultetene, studieavdelingen, Studentinord og
studentorganisasjonen. Høringen vil foregå i februar. Saken skal også legges fram for
Utdanningsutvalget i mars.

4/22 Rutine for valg- og opplæring av kulltillitsvalgte - 22/00425-1 Rutine for valg- og opplæring av kulltillitsvalgte : Innspill til rutine for valg- og opplæring av kulltillitsvalgte

LMU skulle etter plan få saken til behandling etter høringsrunden. I og med at LMU ikke har
møte før juni, må saken legges fram før høringsrunden er ferdig, slik at rutine for valg – og
opplæring av kulltillitsvalgt kan ferdigstilles før forberedelser til neste høst starter.
Studiedirektør vil ferdigstille rutinen med bakgrunn i innspill fra høringsrunden, UU og LMU.
LMU vil få forelagt ferdig rutine til orientering i juni-møtet.

Vedlegg:
Rutine for valg- og opplæring av kulltillitsvalgt
Aktuelle tema i opplæringen av kulltillitsvalgt
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Rutine for valg- og opplæring av kulltillitsvalgt (KTV)
Begrepet kulltillitsvalgt

Det skal velges èn tillitsvalgt fra hvert kull i et studieprogram og hvert studiested.
Dersom kullet er stort og inndelt i grupper eller klasser, velges det KTV fra hver av disse.
KTV er valgt for ett studieår.

Prosess for valg av kulltillitsvalgt

Prodekan for utdanning er ansvarlig for at valg av KTV og vara blir gjennomført.
Valget skal gjennomføres innen 15. september hvert studieår.
Studieprogramansvarlig (SPA) har ansvar for å informere studentene senest 7 dager før
valget gjennomføres. Vedlagt følger en informasjonstekst som SPA kan benytte.
SPA skal legge til rette for at valget gjennomføres. Dette kan skje i forbindelse med
undervisning eller i forlengelsen av en undervisningsøkt. Valget gjennomføres på den måten
som er mest hensiktsmessig for klassen.
Når KTV og vara er valgt, videreformidler SPA navnene til prodekan for. Det må være tydlig
hvilket studieprogram, kull og studiested de kulltillitsvalgte og vara tilhører. Fakultetet
sender navneliste over de valgte til Studentorganisasjonen Nord (SON) ved leder
leder.sonord@so.nord.no, innen 17. september.
Studentorganisasjonen videreformidler samlet navneliste til de regionale studentlederne og
studiedirektør innen 19. september.

Forberedelse til opplæring av kulltillitsvalgt

Etter valget av KTV og vara er gjennomført, vil de bli invitert til opplæring. Opplæringen er et
samarbeid mellom Nord, Studentinord og SON, og foregår lokalt.
Informasjon om dato for opplæring skal være kunngjort 14 dager før den finner sted.
Studiedirektør er ansvarlig for å invitere til opplæringen.
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Prosess for planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæring av kulltllitsvalgt
Når
medio mai

Hva
Møte 1 Oppstart planlegging av opplæring
av kulltillitsvalgte (KTV).
Studiedirektør kaller inn til første møte.
Agenda:
 Informasjon til nye studentledere om
KTV-opplæring
 Møteplan for arbeidet

Hvem
Studentleder SON, SOB,
SOH og SOT,
Studentombud,
studiedirektør (eller annen
representant fra STA),
Studentinord.
Overlapping mellom
studentledere må ivaretas.
Arbeidsgruppen nevnt
ovenfor pluss KOLT

Juni

Møte 2
Agenda:
 Planlegge video som skal brukes i KTVopplæringen.
 Fastsette dato for opplæring.
 Fordele ansvar til forberedelse og
gjennomføring av KTV-opplæringen.
(program, rom, mat, etc)

August

Møte 3
Agenda:
 Status i forberedelsene
 Vurdere behov for tiltak.
 Ferdigstille program for opplæringen

Arbeidsgruppen

September/
oktober

Gjennomføring av KTV-opplæring
regionvis evt. Studiested

Studentleder SON og
regional leder,
Studentombud,
Studentinord,
studiestedsleder evt annen
representant fra Nord,
Alle som har vært med i
prosessen.

Regional studentleder har hovedansvaret.
Etter siste
opplæring i
oktober

Møte 4
Evaluering av KTV-opplæring
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Vedlegg
Informasjon til klassen før valget om kulltillitsvalgt
Å være tillitsvalgt er en viktig rolle for at du og dine medstudenter skal kunne høres i saker
som angår dere. Som tillitsvalgt er du et bindeledd mellom foreleser,
studieprogramansvarlig (SPA), studentdemokratiet og klassen. Et eksempel på en oppgave
du kan ha som tillitsvalgt er å ta opp en sak med faglærer som handler om undervisningen
eller å arrangere et julebord for klassen. Hvordan du velger å fylle rollen som tillitsvalgt er
opp til deg og klassen din. Å være kulltillitsvalgt er det første steget inn mot
studentengasjement og studentdemokratiet.
Som tillitsvalgt vil du få opplæring i hvordan du kan utføre rollen. Du får kunnskap om
hvordan universitetet og ditt fakultet fungerer, og hvordan du kan ta i bruk ulike
resurspersoner ved universitetet og Studentinord. Du får også informasjon om
studentdemokratiet og studentforeningene som er der for studentene.
Som kulltillitsvalgt har du ansvaret for å snakke på vegne av klassen, og å sørge for at
medstudentene dine har en støttespiller og en person å henvende seg til. Det ligger en
forventning om at den tillitsvalgte har «taushetsplikt», og ikke går videre med informasjon
om enkeltpersoner. Den tillitsvalgte er også et viktig bindeledd mellom klassen og de som
foreleser og SPA. Kulltilllitsvalgt kan bidra til at klassen får ha medvirkning på emnet og
studiet de går på.
Vi håper du kunne tenke deg å ta på deg vervet som kulltillitsvalgt, og bidra til å skape en
god studiehverdag for deg selv og dine medstudenter.
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Momenter som burde være med i opplæringen av kulltillitsvalgte:
Forslag til disposisjon av opplæring:
1. Videopresentasjoner
a. Universitetet
b. Studentinord
c. Studentombud
2. Hva er en kulltillitsvalgt?
a. Innhold og forventninger (rutiner, taushetsplikt, hvem bør kontaktes videre)
b. Hvordan håndtere ulike saker, konflikter som kan oppstå
3. Studentdemokratiet presenteres
a. Studentleder SON
b. Presentasjon av foreninger, studentråd osv.. (avhengig av studiested)
PAUSE
4. Fusk, plagiat og skikkethet
a. Involvere studentombudet – forklare rollen i slike saker
5. CASER
a. Legge opp til diskusjon i salen med aktuelle saker
6. Oppsummering
7. Servering av mat og drikke
Aktører som bør være til stede under opplæringen:
-

Studentorganisasjonene

-

Studentinord

-

Studentombud

-

Studentleder SON (evt nestleder)
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Innhold og forventninger i rollen:
Innholdet i rollen, det å være en kulltillitsvalgt (KTV) er at man er en tillitsperson som
representerer klassen og er valgt av klassen. KTV skal være en kontaktperson opp mot andre
aktører. Dette vil si at en KTV på den akademiske side er et bindeledd mellom klassen opp mot
emneansvarlig, Studieprogramansvarlig (SPA1) og andre ansatte på fakultetet-universitetet. På
student-siden vil KTV være kontaktpersonen opp mot studentforeninger/studieråd osv., spesielt
de som innehar ansvar for sitt fakultets kulltillitsvalgte. Generelt sett opererer de innenfor
studentdemokratiet med en viss rolle som KTV, så man kan gå til et hvert styre/råds-medlem
for så å bli delegert videre. KTV på forening/studentråd/fadderstyre blir også kurset til dette.
I forventninger så er rollen som KTV en person som viser trygghet og kan bidra til å
løse konflikter i klassen, om det enten er konflikter mellom studenter i grupper (mobbing,
utestenging

trakassering),

misnøye

generelt

eller

konflikt

med

underviser

/undervisningsopplegget. Informasjonsflyten kan være et typisk tilfelle her. Ønsket er at KTV
skal kunne løse konflikter på lavest mulig nivå med en opplæring i bakgrunnen som er ment
for å skape en KTV som kan reagere, løse og håndtere situasjoner som kan oppstå i
studiehverdagen. KTV har også en vara som skal være både en støttespiller, men også en
sparringspartner samt en erstatter om for eksempel inhabilitet dukker opp eller fravær.
Som KTV kan man også gjøre ulike tiltak for å forbedre studiehverdagen i sin
klasse/kull. Her finnes flere metoder. En lavterskel samling i klassen for å ta opp temaer som
er relatert til klassen som for eksempel: kvalitet på forelesninger/undervisning, forelesere,
interne problemer/konflikter, bekymringer eller andre temaer. Dette anbefales å ha minst 1-2
ganger i semesteret. I slike situasjoner kan en KTV få tilbakemeldinger, selv også utenfor slike
samlinger, og kan ta med disse videre til emneansvarlig, SPA eller andre på fakultetet. Det som
er viktig er også å holde klassen informert, så meldinger som går opp i systemet, kommer også
ned igjen og må følgelig formidles tilbake til klassen. Andre oppgaver kan være å arrangere
sosiale samlinger. Her er det ingen retningslinjer på hvordan dette gjøres. KTV har fritt
spillerom til å bedømme hvordan dette gjøres. I tillegg kan man som KTV få tunge saker som
kan være for mye for en KTV å håndtere. Derfor er det viktig å vite hvilke andre tilbud
studentene kan benytte om det rett og slett blir for mye:

1

SPA sine oppgaver er blant annet å...
- innhente informasjon om studieprogrammet fra nasjonale evalueringer, studieprogram- og
emneevalueringer og annet informasjonsgrunnlag, og bruke informasjonen til forbedring og utvikling
av studieprogrammet
- ha faste møter med studenttillitsvalgte om forbedring av kvaliteten i studieprogrammet og
læringsmiljøet (dette menes kulltillitsvalgte)
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-

Studentombudet

-

Studentpresten

-

Rådgivningstjenesten

-

Peer Support (av studenter, for studenter)

Med taushetsplikt så menes det med at det er forventning i at kulltillitsvalgte opererer innenfor
det normen om taushetsplikten rammer innebærer.
Studentmedvirkning:
Det er ønskelig at KTV skal være en rollemodell for økt studentmedvirkning i klassen. Med
dette menes at når emneevaluering, SHOT2-undersøkelser og Studiebarometeret dukker opp, så
kan du som kulltillitsvalgt følge opp klassen for å sjekke om de har svart på dette. Dette er
undersøkelser og evalueringer universitetet blir målt på og det hjelper også på
utdanningskvaliteten at disse blir fulgt opp og gjort. Ofte kan emneevaluering eller
tilbakemeldinger om undervisning være noe kulltillitsvalgt har et ansvar for å ta tak i, slik at
det ikke blir en hel klasse mot én foreleser. Ideen kan være at KTV tar en samtale med klassen
om hvilke tilbakemeldinger de har for så å ta en samtale med underviser hvor aktuelle
tilbakemeldinger tas opp. Tilbakemeldinger fra studentene er at direkte tilbakemeldinger i en
hel klasse med underviser til stede føles vanskelig, spesielt om det er snakk om konstruktive
tilbakemeldinger. Det viktige å ta med seg her er at informasjonsflyten fungerer.
Håndtering av ulike saker:
Som nevnt er det smart å løse konflikter, uenigheter og andre saker på lavest mulig nivå. Å
håndtere slikt kan være vanskelig avhengig av alvorligheten av situasjonen, men noen
momenter å tenke på i håndteringen:
-

Er det bare innad i klassen?
o Ta en prat med de det gjelder
o Er det hele klassen kan klassens time være fungerende

-

Er det misnøye med undervisning eller underviser?
o Skal emneansvarlig/SPA/ansatte involveres?
o Skal studentforeninger/studentråd brukes?

I tillegg er det viktig å belyse at det aldri er galt å be om råd. Ofte trenger ikke andre aktører å
involvere seg mer enn ved en å gi råd. Gjelder det bekymring om skikkethet (se delen om
SHOT står for Studentenes Helse Og Trivselsundersøkelse. Gjøres hvert 4. år med tilleggsundersøkelser som
avholdes om nødvendig.
2
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fusk/plagiat og skikkethet) bør det rådføres med enten nærmeste ansatte som berører klassen,
studenttillitsvalgte fra foreninger/råd eller rådgiver/studentombud.
Studentdemokratiet:
Studentdemokratiet på Nord er stort og forskjellig. Studentorganisasjonen Nord gjelder for hele
Nord, det vil i alle dets studiesteder (se figur 1). For det respektive studiestedet er det en
overordnet studentorganisasjon som har ansvaret for studentforeninger/studentråd som tilhører
det studiestedet. I studentdemokratiet opererer alle disse under en forventning om taushetsplikt
slik at disse også blir aktører å forholde seg til for studenter generelt og kulltillitsvalgte.
-

SON gjelder for alle
o Studentorganisasjonen i Bodø  SOB
o Studentorganisasjonen i Trøndelag  SOT
o Studentorganisasjonen i Helgeland  SOH

Ansvaret for videre arbeid i opplæringen om studentdemokratiet og dets kull/studenttillitsvalgte bør ligge hos universitetet hvor det anbefales å forhøre seg med
studentorganisasjonene for bistand.

Figur 1: Studentdemokratiet sentralt.
Fusk, plagiat og skikkethet:
-

Her er det anbefalt å bruke studentombudet aktivt i diskusjonen.
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-

Det er ønskelig at denne brukes i opplæringen grunnet at studentene vet for lite om
disse punktene.

Oppstår det en situasjon som gjelder eksamen hvor en student blir tatt/mistenkt for fusk på
eksamen kan det være en krevende prosess. Derfor er det viktig for de å vite at de kan bruke
studentombudet i denne prosessen.
Når det kommer til skikkethet kan man som kulltillitsvalgt oppleve en slik situasjon.
Det kan være en god venn/noen du kjenner godt - ubehagelig å stå i situasjonen. Skikkethet
gjelder for de som går profesjonsstudier som for eks. sykepleie, lærer. Det kan være en
klassekamerat eller noen man bor med. Her er det viktig å gå til de som kan hjelpe, både med
råd eller ta ting videre:
-

Ansatte

-

Rådgivningstjenesten

-

Studentforening/studentråd

-

Studentombud.
o Studentombudet har taushetsplikt på lik linje med rådgivere.

Nøkkelord å ta med seg her:
-

Fusk-plagiat tar klagenemda seg av.

-

Skikkethet er i første omgang skikkethetsnemda og deretter klagenemda.

CASE
-

Få de på opplæringen til å diskutere om 1-2 saker. Aktivisere de kulltillitsvalgte

-

Relevante spørsmål/caser som de kan møte/oppstå
o Foreleser forskjellsbehandler studentene, hva gjør man?
o Internt problem i klassen


Noen vil ikke jobbe med hverandre, gruppearbeid

o Informasjonstwist


Informasjonen kommer for sent, fører til at oppmøte i klassen blir dårlig,
fører til dårlig stemning

o Ulovlig rusmiddel-bruk


Narkotika hos en medstudent, hva gjør man?


Nord har et system kalt «Si ifra» som henger sammen med
«Ruspolicy» for ansatte og studenter.
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Ytterligere kommentarer:
Skal opplæringen være gjennomførbart er det viktig at de arrangeres på ulike
tidspunkt slik at både studentombud og representanter fra SON har mulighet til å
delta aktivt på hver.
Studentinord oppfordres til å tenke på nærhet til studiestedet under sine
presentasjoner/videoer. Studentinord Bodø forholder seg til Bodø osv..
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

21/05682-2
Levi Gårseth-Nesbakk
Mariell Opdal Jørstad

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 15.02.2022

Møtedato
15.02.2022

ARBEIDSGRUPPE NEDSATT, OG VEIEN VIDERE MED UTARBEIDELSE AV NY
HANDLINGSPLAN FOR LMU
Forslag til vedtak:
LMU tar saken til orientering.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Handlingsplan for læringsmiljøet er et styringsverktøy i arbeidet med det helhetlige
læringsmiljøet for studentene ved Nord universitet. Et godt læringsmiljø er en forutsetning for
god studiekvalitet. I henhold til LMU’s mandat, skal utvalget ha en 3-årig handlingsplan for
arbeidet med læringsmiljøet på Nord. Den nåværende handlingsplanen er for 2020-2022, og
er dermed inne i sitt siste år. Med bakgrunn i dette, vedtok LMU 14. desember 2021 å nedsette
ei arbeidsgruppe som skal jobbe frem et forslag til ny handlingsplan. Det var også ønskelig at
LMU allerede ved neste møte – 15. februar 2022 – skulle orientere om hvem som sitter i
arbeidsgruppa, om de allerede har hatt møter og i så fall hva gruppen har satt som mål om
videre prosess for utarbeidelse av handlingsplanen.
Status og veien videre
Formålet med dette saksfremlegget er å orientere LMU om hvem som sitter i arbeidsgruppa
og status på utarbeidelse av ny handlingsplan. Arbeidsgruppen ledes av studiedirektør Anne
Ringen Pedersen, og består ellers av:
- Gabriel Nygård Brunvoll, Student og nestleder
- Adrian Kirkeby Reftun, Student og vararepresentant
- Kirsti Grøtan, Studentinord og utvalgsmedlem
- Hanne Stokvik, HHNs fakultetsrepresentant utvidet LMU
- Mariell Opdal Jørstad, Studieavdelingen og sekretær
- Karoline Wik, Studieavdelingen
Arbeidsgruppen hadde et oppstartsmøte 31. januar, med flere gode diskusjoner og innspill
som vil bli tatt med i det videre arbeidet. Arbeidsgruppen har bestemt seg for å møtes til to
workshoper, og mener at dette vil gi et godt grunnlag for utarbeidelse av ny handlingsplan.
Workshopene er planlagt 15. februar og 6. april. Ved den første workshopen vil
arbeidsgruppen gå gjennom eksisterende handlingsplan slik den ligger nå og status på denne.
Videre vil man se på hva man ønsker å ha med videre, hva som evt. kan tas bort og om det er
nye momenter man ønsker inn. Det kan også være at arbeidsgruppa vurderer at det kan være
nyttig å få innspill fra andre, for eksempel biblioteket, internasjonalt kontor mm., og disse vil
i så tilfelle bli invitert inn.
I den andre workshopen vil arbeidsgruppen fortsette arbeidet, og prøve å ha på plass et første
utkast som kan legges frem for LMU i 15. juni. Det foreslås også at forslag til ny handlingsplan
kan tas opp på et eventuelt internt LMU-seminar i starten av nytt studieår.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-317
Levi Gårseth-Nesbakk
Mariell Opdal Jørstad

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 15.02.2022

Møtedato
15.02.2022

SAMMENFATNING AV DEN INTERNE COVID-UNDERSØKELSEN,
STUDIEBAROMETERET OG STUDENTENES HELSE- OG TRIVSELSUNDERSØKELSE
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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Saksframstilling
Nord universitet har fått gjennomført en evaluering av universitetets pandemihåndtering. I
tillegg til denne har det vært gjennomført to nasjonale undersøkelser – Studiebarometeret og
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (tilleggsundersøkelse). Selv om det er ulike
undersøkelser, målgruppe og spørsmål, ser vi at flere temaer går igjen. Man har derfor forsøkt
å se sammenhengen mellom disse tre undersøkelsene, hva er likt, hva er forskjellig og hva kan
forklare eventuelle forskjeller.
Den interne covid-undersøkelsen ble besvart av både studenter og ansatte, mens de andre to
undersøkelsene bare ble sendt ut til studenter. Notatet har derfor hovedfokus på studentene,
og går følgelig ikke nærmere inn på temaene som kun omhandler de ansatte, eksempelvis
forskning i den interne covid-undersøkelsen.
Notatet tar for seg følgende hovedtemaer og undertemaer:
- Informasjon og smittevern.
-

Digitalisering (undervisning, tilrettelegging, praksis, tilbakemelding og veiledning,
eksamen).

-

Arbeids- og studentmiljø (læringsmiljø, egen arbeidsinnsats, psykososiale forhold og
livsstil, helse og trivsel).

Læringsmiljøutvalget vil bli orientert nærmere om dette i møtet, og da med særlig fokus på
digitalisering og arbeids- og studentmiljø.

Vedlegg:
Sammenfatning av undersøkelsene
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Sammenfatning av Covid-undersøkelsen, Studentenes helse- og
trivselsundersøkelse og Studiebarometeret
Nord universitet har fått gjennomført en evaluering av universitetets pandemihåndtering. I tillegg til
denne har det vært gjennomført to nasjonale undersøkelser – Studiebarometeret og Studentenes
helse- og trivselsundersøkelse (tilleggsundersøkelse). Formålet med dette notatet er å se
sammenhengen mellom disse tre undersøkelsene, hva er likt, hva er forskjellig og hva kan forklare
eventuelle forskjeller.

Om undersøkelsene
Den interne covid-undersøkelsen (evaluering av universitetets pandemihåndtering) er basert på en
spørreundersøkelse som ble sendt ut til ansatte ved universitetet og Studentinord, i tillegg til alle
unike registrerte studenter i covidperioden (studenter som studerte ved universitetet vårsemesteret
2020, høstsemesteret 2020 og/eller vårsemesteret 2021). Totalt har 385 ansatte og 2577 studenter
fullført undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 28 prosent for de ansatte og 16,4 prosent for
studentene. Den lave svarprosenten gjør at man må ta noe forbehold med hensyn til å generalisere
funnene fra undersøkelsen til hele ansatte- og studentpopulasjonen.
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) er en landsomfattende spørreundersøkelse som
skal bidra med å frembringe ny kunnskap om hvordan norske studenter har det. I 2020 ble det
besluttet å gjennomføre en tilleggsundersøkelse for å kartlegge hvordan studentenes helse- og
trivselsituasjon har vært det siste året under koronapandemien. Undersøkelsen ble gjennomført
1.mars – 5.april 2021, og inkluderte alle norske heltidsstudenter som tar høyere utdanning (både i
Norge og i utlandet). Målgruppen i SHoT-tilleggsundersøkelse er alle fulltidsstudenter, ikke bare
studenter mellom 18-35 som i den ordinær undersøkelsen. Fra Nord universitet svarte 1590 på
undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 28.561.
Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som gjennomføres på høsten hvert år, og går
ut til studenter på 2. året bachelorstudier og 2. året på masterstudier. Formålet med
Studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig
informasjon om studiekvalitet. Svarprosenten for Nord universitet var på 41 prosent (870
respondenter) i 2020 (mot 53 prosent i 2019), og varierer mellom fakultet og studieprogram. I
Studiebarometeret 2020 ble en betydelig del av spørreskjemaet satt av til spørsmål som handler
konkret om koronasituasjonen og hvordan dette har påvirket studiehverdagen.
Den interne covid-undersøkelsen er gjennomført i nesten samme tidsperiode som SHoTundersøkelsen (vår 2021), mens studiebarometeret ble gjennomført høsten 2020.

Oppbygging av notat
Dette notatet vil forsøke å oppsummere hovedfunnene i de tre undersøkelsene, med spesiell vekt på
å forstå resultater som eventuelt er sprikende og/eller overraskende.

Sekretariat for SHoT-undersøkelsen vet ikke nøyaktig hor mange som mottok undersøkelsen, men tall som
Lånekassen sendte dem viste at det var 5568 studenter som oppfylte inklusjonskriteriene. Gitt at 1590
studenter deltok i undersøkelsen, gir dette en svarprosent på 28,56.
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Den interne covid-undersøkelsen ble besvart av både studenter og ansatte, mens de andre to
undersøkelsene bare ble sendt ut til studenter. Notatet vil derfor ha hovedfokus på studentene, og
følgelig ikke gå nærmere inn på temaene som kun omhandler de ansatte, eksempelvis forskning i den
interne covid-undersøkelsen.
Notatet tar for seg følgende hovedtemaer og undertemaer:
-

Informasjon og smittevern.

-

Digitalisering (undervisning, tilrettelegging, praksis, tilbakemelding og veiledning, eksamen).

-

Arbeids- og studentmiljø (læringsmiljø, egen arbeidsinnsats, psykososiale forhold og livsstil,
helse og trivsel).

Informasjon og smittevern
Den interne covid-undersøkelsen viser at over 60 prosent av respondentene mener at Nord
universitet og studentsamskipnaden har gitt tilstrekkelig og tydelig informasjon gjennom pandemien.
Videre mener over 60 prosent at informasjonen om pandemihåndtering har vært forståelig og lett
tilgjengelig.
68 prosent er enig i at det har vært nok tilgjengelig smittevernutstyr.
Likevel oppgir nærmere 80 prosent at universitets og studentsamskipnadens smitteverntiltak for å
redusere smitte har vært dårlig. Kun 8 prosent mente at tiltakene har vært gode. Her er det viktig å
påpeke at det er nasjonale og geografisk-lokale tiltak som universitetet og studentsamskipnaden er
pålagt å følge, og ikke tiltak som man har funnet på selv. Ved en nærmere gjennomgang av
datamaterialet (se figur 1 nedenfor) fra spørsmålet om hvordan smittevernstiltakene for å redusere
smitte har vært, er respondentene delt inn i tre grupper: ansatte ved Nord, ansatte ved Studentinord
og studenter ved Nord.
1. Svært gode
2. Litt gode
3. Verken gode eller dårlige
4. Litt dårlige
5. Svært dårlige
Totalsum

Nord ansatte
1%
6%
13 %
34 %
45 %
100 %

Studentinord
0%
7%
0%
20 %
73 %
100 %

Student
2%
6%
15 %
34 %
42 %
100 %

Totalsum
2%
6%
15 %
34 %
43 %
100 %

Figur 1: Nord universitets/Studentinords smittevernstiltak for å redusere smitte har vært.. (Den interne Covid-undersøkelsen)

Både ansatte og studenter ved Nord svarer relativt likt, med henholdsvis 79 prosent og 76 prosent
som mener smittevernstiltakene for å redusere smitte har vært dårlig. Man har også forsøkt å se
nærmere på datamaterialet (den interne covid-undersøkelsen) fra disse spørsmålene, for å se om det
eksempelvis er forskjeller på fakultetsnivå. Det synes det ikke å være. Det er ingen av fakultetene
som skiller seg ut hverken positivt eller negativt i forhold til de andre. For ansatte ved Studentinord
mener hele 93 prosent av ansatte at smittevernstiltakene har vært dårlige. Det er ikke urimelig at
ansatte ved Studentinord er mindre fornøyd. Som en del av sin jobb, har eksempelvis kantineansatte
og renholdere sannsynligvis en større risiko for å komme i kontakt med smitte, og kan derfor tenkes å
være mer kritiske til smitteverntiltakene.
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Respondentene av covid-undersøkelsen er derimot fornøyd med universitetets og
studentsamskipnadens oppfølging av etterlevelse av nasjonale og geografisk-lokale
smittevernrutiner. 46 prosent mener at oppfølging av etterlevelse var gode/svært gode, og bare 19
prosent mener de har vært dårlig. 35 prosent har stilt seg nøytral (verken god eller dårlig). I
undersøkelsen ble det poengtert at man med smitteverntiltak mener regler for oppmøte,
avstandsregler, munnbind m.m. Når 46 prosent mener at oppfølging av etterlevelse var gode/svært
gode, kan det tale for at det har vært tilstrekkelig med tilgjengelig håndsprit, munnbind osv., men at
De ovennevnte funnene må også sies å være noe overraskende med tanke på de erfaringene som
Nord har gjort seg underveis i pandemien. Når resultater fra den interne covid-undersøkelsen viser at
46 prosent av respondentene mente at oppfølging av etterlevelse var god/svært god og 35 prosent
har stilt seg nøytral, kan man stille spørsmål ved hvorvidt respondentene kan ha blandet ulike
begreper og/eller hatt vanskelig for å skille nasjonale og lokale tiltak. Det har jevnlig vært møter i
beslutningsgruppa (opprettet av rektor våren 2020), som har fungert som en operativ midlertidig
driftsorganisasjon for ledere og andre som jobber med å legge til rette for gjennomføring av
undervisning og andre læringsaktiviteter under pandemien. Tilbakemeldinger og rapporter
beslutningsgruppa fikk underveis gikk bl.a. ut på at etterlevelsen av 1-metersregelen ikke ble
overholdt. Dette så man spesielt da bibliotekene og lesesalene ble åpnet for studentene, i tillegg til at
1-meteren ikke ble overholdt i kantiner og i fellesarealer. Det ble vurdert å sette inn studentvakter,
vektere og andre løsninger for å sikre bedre etterlevelse, men man fant ingen gode løsninger. Man
erfarte også at kravet om munnbind på offentlig sted (da Bodø var på tiltaksnivå 5a) ikke ble
etterlevd på campus. Som nevnt innledningsvis er også svarprosenten veldig lav, og man må derfor ta
hensyn til dette med tanke på å generalisere funnene til hele ansatte- og studentpopulasjonen.
Verken Studiebarometeret eller SHoT-undersøkelsen kommer spesifikt inn på tilgjengelig informasjon
og/eller smittevern. Derimot kommer det frem at det er mange studenter ved Nord, på linje med det
nasjonale snittet, som har vært bekymret for at de selv eller venner og familien skulle bli smittet av
covid-19. Dette er viktig å se på i sammenheng med tilrettelegging av undervisnings- og
læringssituasjoner.

Digitalisering
Koronasituasjonen har medført en annen og mer krevende studiesituasjon for både studenter og
faglig ansatte. Undervisning og andre aktiviteter ble digitalisert og flere aktiviteter ble også avlyst.
Likevel viser resultatet fra Studiebarometeret 2020 at studentenes totalvurdering («jeg er alt i alt
fornøyd med det studiet jeg går på») opprettholder det gode resultatet fra 2019 (4,1), som er det
beste resultatet Nord universitet har oppnådd noen gang.

Undervisning
SHoT-undersøkelsen inneholder tall over omfanget av digital undervisning ved Nord universitet
sammenlignet med hele landet. Andelen av forelesninger studentene har fulgt digitalt, er omtrent
den samme, henholdsvis 70 og 71 prosent ved Nord og nasjonalt. Samtidig ser Nord-studentene ut til
å ha hatt et noe mindre tilbud om fysisk undervisning på campus.
Likevel er studentene jevnt over positive/nøytrale til den tilbudte digitale undervisningen. For
eksempel mener 66 prosenten av respondentene i Studiebarometeret at de faglige ansatte formidler
lærestoffet på en forståelig måte. Nærmere 60 prosent av de ansatte som har svart på den interne
covid-undersøkelsen sier at de sjelden eller aldri har undervist digitalt før pandemien. Videre sier 59
prosent av ansatte-respondentene at de er enig i påstanden om at universitetet har klart å skape en
studentaktiv digital undervisning. Om man ser på ansattes svar på spørsmålet om studentaktiv læring
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opp mot deres svar på spørsmål om de også før pandemien har undervist digitalt, ser man en tydelig
sammenheng mellom erfaring med digital undervisning før pandemien og opplevelsen av å klare og
skape studentaktiv digital undervisning. Jo mer erfaring de ansatte har, jo mer enig er det i at
påstanden. Til sammenligning svarer 64 prosent av studentene at universitetet har klart å skape
studentaktiv digital undervisning.
I Studiebarometeret er studentene jevnt over positive/nøytrale til digital undervisning. Nord er på
linje med eller høyere enn resten av landet på alle delområdene som inngår i den aktuelle indeksen.
Resultatene fra SHoT-undersøkelsen er mindre positive enn de to andre undersøkelsene. På en skala
fra 0 til 100, skårer Nord 39 på spørsmålet om hvor fornøyd studentene er med undervisningen,
sammenlignet med et nasjonalt gjennomsnitt på 43.
Jamfør SHoT-undersøkelsen opplever en stor andel av respondentene (77 prosent) at den digitale
undervisningen fungerer dårligere eller mye dårligere enn tradisjonell undervisning. Nord har et noe
dårligere resultat enn landsgjennomsnittet på 71 prosent. Dette kan tyde på at studentene har lave
forventninger til digitale undervisningsformer, noe som ikke er urimelig da man jamfør den interne
covid-undersøkelsen ser at 68 prosent av studentene aldri eller sjeldent har deltatt i digital
undervisning før pandemien.
Litt over halvparten av studentene i den interne covid-undersøkelsen opplever å ha hatt et godt
læringsutbytte fra den digitale undervisningen. Tar vi med de nøytrale, er til sammen ca. 70 prosent
positive eller nøytrale, mens 62 prosent av respondentene i Studiebarometeret opplever at det
faglige utbyttet av undervisningen har blitt dårligere etter 12. mars 2020. Det er ikke nødvendigvis
noen motsetning mellom resultatene i de to undersøkelsene siden spørsmålsstillingen er annerledes.
Samtidig kan det spille inn at Studiebarometeret har kun andreårsstudenter (bachelor og master)
som sin målgruppe, som har mer å sammenligne med. Det er verdt å merke seg at Nord har et noe
bedre resultat i Studiebarometeret enn landsgjennomsnittet på 71 prosent.
Den klart største utfordringen med digital undervisning jamfør SHoT-undersøkelsen, er savn av
kontakt med medstudentene (81 prosent svarer dette), deretter kommer savn av kontakt med
faglæreren (61 prosent), manglende teknisk kompetanse hos foreleseren (50 prosent), at den digitale
undervisningen oppleves som mindre engasjerende (50 prosent) og at man ikke har en god
arbeidsplass hjemme (40 prosent). Til slutt kommer ustabil nettforbindelse (omtrent en tredjedel) og
manglende utstyr (13 prosent). Hvis man ser dette opp mot landsgjennomsnittet (se figur 2 under),
kommer Nord noe dårligere ut hva gjelder manglende teknisk kompetanse hos foreleseren, savn av
kontakt med faglæreren og mindre engasjerende undervisning, der landsgjennomsnittet er
henholdsvis 46, 56 og 46 prosent.
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Figur 2: Hva synes du er de viktigste utfordringene med digital undervisning så langt? (SHoT-undersøkelsen)

Tilrettelegging
Av de tre undersøkelsene er det i grunnen bare den interne covid-undersøkelsen som tar for seg
tilrettelegging. Studiebarometeret har et spørsmål som går på tilrettelegging, men det er i forhold til
administrativ tilrettelegging av studieprogrammet (timeplan, studieplan osv.). Av studentene som
har svart på den interne covid-undersøkelsen er det 5 prosent som har hatt behov for spesiell
tilrettelegging. Av disse oppgir nærmere 60 prosent å ha fått den tilretteleggingen de har krav på,
mens 26 prosent opplever det motsatte. Undersøkelsen viser også at 37 prosent av studentene med
særskilte behov ikke vet hvilken tilrettelegging de har krav på, og at under 30 prosent mener de har
fått tilstrekkelig informasjon om tilrettelegging for nettundervisning og digital eksamen.
Det er vanskelig å si noe om det generelt er mange studenter som ikke vet om tilrettelegging.
Studentene haker av for at de er kjent med forskrift og studiekalender når de semesterregistrerer seg.
Der finner de bestemmelser om tilrettelegging ved eksamen og søknadsfrister.
Studentene finner også god og oppdatert informasjon på nettsiden. En del studenter tar direkte
kontakt med saksbehandler i forkant av en eventuell søknad. Enkelte henvender seg til fakultetene
for å få informasjon, disse blir gjerne henvist til Eksamenskontoret. Hvor god kjennskap
studieveilederne på fakultetene har om tilrettelegging ved eksamen, er noe usikkert. Det kan være
studenter som er usikre på hvor de finner i informasjon og dermed ikke søker eller blir for sene til å
søke innen fristen.
Figuren under viser hvor mange søknader om tilrettelegging Eksamenskontoret har mottatt, fordelt
på studieår. Som man kan se ut i fra figuren mottar de flere søknader om tilrettelegging i
høstsemesteret enn i vårsemesteret, fordi flesteparten søker i forbindelse med studiestart. Det har
vært en stabil søknadsmengde de siste årene, men med en nedgang studieåret 2019/2020.
Midlertidig covid-forskrift ga studentene utvidet frist til å søke om tilrettelegging fra og med våren
2020, det vil si at de kunne søke inntil en uke før eksamen i emner hvor endring av vurderingsform
utløste endret behov for studenten. Det har ikke medført flere søknader.
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Høst

Vår

2018

2019

200

102

2018/2019

302

Høst

Vår

2019

2020

185

84

2019/2020

269

Høst

Vår

2020

2021

219

83

2020/2021

302

Figur 3: Søknader om tilrettelegging ved eksamen ved Nord universitet, fordelt på studieår (Eksamenskontoret).

Det vanligste behovet for tilrettelegging er mer tid på eksamen (82 prosent), men mange har
sammensatte behov. 7 prosent svarer at de trenger «spesial-PC» og 19 prosent oppgir å trenge
lydbøker. 32 prosent av studentene med særskilte behov har valgt flere av alternativene. Andre
måter å tilrettelegge på er eget/mindre rom på eksamen, bruk av PC under eksamen, tilpasset
studieløp og digital undervisning.
Studentene har delte meninger om digital undervisning når resten av klassen har hatt normal
undervisning. 6 prosent av studentene i utvalget har hatt behov for digital undervisning på grunn av
pandemien, mens de andre studentene har hatt ordinær undervisning. Studentene ble videre bedt
om å vurdere hvordan ordningen har fungert. 44 prosent har vurdert ordningen til å fungere dårlig,
mens 44 prosent er enig i at ordningen har fungert godt.

Praksis
De fleste studentene som hadde planlagt praksis, fikk gjennomført dette. Resultater fra den interne
covid-undersøkelsen viser at hele 84 prosent har gjennomført praksisen, hvorav 60 av disse
gjennomførte praksis med justeringer. Videre viser undersøkelsen at 16 prosent av respondentene
som hadde planlagt praksis, ikke fikk gjennomført den. Fra Studiebarometeret ser man at 60 prosent
av respondentene hadde planlagt praksis vårsemesteret 2020. Av disse fikk 90 prosent gjennomført
praksis som planlagt eller med én eller flere avlysninger, mens 10 prosent av studentene med
planlagt praksis fikk hele praksisen avlyst.
Naturlig nok opplever studentene som ikke fikk gjennomført praksis dårligere læringsutbytte enn de
som fikk gjennomført praksis. På samme måte opplever studentene som fikk gjennomføre praksis,
men med justeringer, at læringsutbyttet er lavere enn studentene som gikk gjennomført som
planlagt. Studentene som ikke fikk gjennomført praksis er også i mindre grad fornøyd med
oppfølgingen de har fått fra Nord universitet i forhold til praksis. Dette er noe universitetet må ta
med seg videre når det gjelder oppfølging av studenter som har praksis, også etter pandemien.

Tilbakemelding og veiledning
I Studiebarometeret er tilbakemelding og veiledning områdene der studentene er minst fornøyd, og
da spesielt med hensyn til antall tilbakemeldinger studentene får fra faglige ansatte. Dette er
derimot ikke en ny erfaring etter pandemien, men noe som har vært en gjenganger fra alle år
studiebarometeret har vært gjennomført. Når det er sagt, ligger universitetet over eller på nasjonalt
snitt på spørsmålene i denne kategorien (se figur 3). Likevel ser man tilbakegang på alle spørsmålene,
noe som må ses i sammenheng med digitaliseringen på grunn av pandemien, og at det har blitt
vanskeligere å ta den tette studentkontakten.
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Figur 4: Resultat fra svar på spørsmål knyttet til tilbakemelding og veiledning (Studiebarometeret)

I SHoT-undersøkelsen rapporterer studentene noe under middels på en skala fra 0 til 100 på disse
spørsmålene (SHoT, side 5). Funn fra den nasjonale rapporten viser derimot at studenter i NordNorge (Nord og UiT) skiller seg positivt ut i forhold til tilfredshet med studiet. Tilfredshet med studiet
omhandler undervisning, egen arbeidsinnsats, faglig veiledning, arbeidsmengde på studiet, struktur
på studiet og fysisk læringsmiljø.

Eksamen
Undersøkelsene viser at studentene jevnt over synes at gjennomføring av ulike eksamensformer har
fungert godt. Studiebarometeret viser at studentene fra Nord er jevnt over enig i at det passet godt å
bruke hjemmeeksamen, og hele 69 prosent er enig/helt enig i at hjemmeeksamen passet godt for det
aktuelle studieprogrammet. Dette harmonerer med resultatene fra den interne covid-undersøkelsen,
der 80 prosent av respondentene mente at gjennomføring av digital hjemmeeksamen fungerte
godt/svært godt, etterfulgt av digital mappe- og oppgavelevering. Digital muntlig eksamen er den
eksamensformen som respondentene mente fungerte dårligst.
Videre viser den interne covid-undersøkelsen at nærmere 70 prosent mener at gjennomførte
eksamener var godt egnet til å teste kunnskapsnivået. Ved en analysering av studentenes svar, delt i
ulike nivåer for studieløp, er gjennomsnittet av mastergradsstudentene i noe større grad enn
bachelorstudentene enig i at gjennomførte eksamener var godt egnet til å teste deres kunnskapsnivå.
Studiebarometeret viser også at studentene svarer jevnt over positivt på spørsmålene om
vurderingsformer. Utviklingen er stabil sammenlignet med årets før, og på linje med resten av
sektoren, og studentene ser følgelig ikke ut til å være påvirket negativt av pandemien.
Når det er sagt, viser undersøkelsene at studentene derimot ikke føler de er like godt forberedt til
eksamen som før pandemien. Den interne covid-undersøkelsen viser at det er delte meninger når det
gjelder hvor forberedt studentene følte de var til eksamen sammenlignet med før pandemien. 45
prosent er enig i påstanden om at de var godt forberedt, 33 prosent var uenig i påstanden, mens 33
prosent var nøytrale. Videre viser undersøkelsen at 20 prosent av respondentene mente det ikke var
godt samsvar mellom læringsaktiviteter og eksamensaktiviteter. Dette kan være faktorer som kan
være med på å forklare hvordan en del av studentene føler seg mindre forberedt til eksamen enn
tidligere. Resultater fra Studiebarometeret viser at studentene mente at hjemmeeksamen hadde mer
utfordrende oppgaver enn en vanlig skoleeksamen, noe som også kan være en forklaring på hvorfor
så mange studenter følte seg mindre forberedt til eksamen.
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Arbeids- og studentmiljø
Over tre fjerdedeler opplever at arbeids- og studentmiljøet har blitt negativt påvirket av pandemien,
jf. den interne covid-undersøkelsen. Resultatet er ikke overraskende, og trenger ikke nødvendigvis
skyldes forhold ved universitetets pandemihåndtering. Likevel viser undersøkelsen at 40 prosent av
respondentene er uenig i påstanden om at Nord/Studentinord har bidratt til å ivareta arbeids- og
studiemiljøet.

Læringsmiljø
I Studiebarometeret ser man en nedgang i fornøydhet med læringsmiljøet fra 2019, da særlig i det
sosiale miljøet blant studentene. Studiebarometeret har som en konsekvens av pandemien ikke med
spørsmål om fysisk læringsmiljø, mens det i SHoT-undersøkelsen inngår fornøydhet med fysisk
læringsmiljø som et delspørsmål i temaet Trivsel med studiet. Dette spørsmålet er det som skårer
dårligst av alle spørsmålene som inngår under samme tema; 37 poeng på en skala fra 0 til 100.
Likevel viser funn fra den nasjonale rapporten at studenter i Nord- og Midt-Norge skiller seg positivt
ut når det gjelder det fysiske læringsmiljøet sammenlignet med resten av landet.
Respondentene i den interne covid-undersøkelsen er mindre fornøyd med hvordan universitetet
og/eller studentsamskipnaden har tilrettelagt for alternative sosiale aktiviteter og interaksjon og
samarbeid på tvers. Videre viser resultatene at nesten en fjerdedel mener at sentrale
velferdstjenester ikke har vært tilgjengelig.
Den interne covid-undersøkelsen viser også at respondentene opplever høyere arbeidsbelastning
som følge av pandemien. Dette gjelder for halvparten av studentene, og for over 60 prosent av de
ansatte. For de ansatte kan dette ha sammenheng med at de har fått flere administrative
arbeidsoppgaver enn tidligere, og at de har fått andre arbeidsoppgaver i tillegg.

Egen arbeidsinnsats
Fra Studiebarometeret ser man en negativ utvikling når det gjelder eget engasjement. Det kan tolkes
som at pandemien har bidratt negativt til studentenes egen studieinnsats. Studentene blir også bedt
om å anslå hvor mange timer de i gjennomsnitt bruker på egenstudier. Her svarer studentene ved
Nord har de bruker 16,4 timer på egenstudier. Videre svarer de at de i gjennomsnitt bruker 17,3
timer på læringsaktiviteter organisert av institusjonen. Tall for sektoren for øvrig er henholdsvis 19
timer og 14,6 timer. Totalt tidsbruk på studiet melder studentene å være 32,6 timer. I total tidsbruk
er derimot ikke deltidsstudenter med, og antall timer vil derfor ikke bli likt om man summerer 16,4 +
17,3 (33,7 timer). I SHoT-undersøkelsen skårer Nord noe under middels på spørsmål om eget
engasjement. På konkret spørsmål om hvor mange timer studentene brukte på studiene i løpet av
forrige uke, har Nord-studentene svart i gjennomsnitt 19 timer, som er noe lavere enn hele landet
(22,8). Hvis man ser dette tallet opp mot hva studentene svarte i Studiebarometeret, kan man stille
spørsmål om hvorvidt respondentene i SHoT-undersøkelsen tenker egeninnsats eller om det er total
tidsbruk på studiet.

Psykososiale forhold
Koronasituasjonen har slått veldig ulikt ut for studentene. Det er for eksempel store motsetninger i
svarene på ensomhetsspørsmålet. Studiebarometeret viser en snittverdig på 2,9, noe som er hele 0,4
under det nasjonale og bør derfor anses som bra. Samtidig er det en del som har kjent på ensomhet.
Følelse av ensomhet og savnet av sosialt studiemiljø var stort sett uavhengig av studienivå:
Svarfordelingen på disse spørsmålene var omtrent lik for studenter på bachelornivå som for
studenter på masternivå.
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Også resultatene fra SHoT-undersøkelsen viser at en stor andel av respondentene kjenner på
ensomhet. Hele 44 prosent av respondentene savner ofte/svært ofte noen å være sammen med, 25
prosent føler seg ofte/svært ofte utenfor, mens 36 prosent føler seg ofte/svært ofte isolert. Videre
viser resultater fra undersøkelsen at studentene siden studiestart i august 2020 har brukt mer tid på
TV, sosiale medier og gaming. De oppgir også å bruke mye mindre tid på sosiale aktiviteter, samt noe
mindre tid på samvær med familien, frivillige aktiviteter, og trening.
Jamfør den interne covid-undersøkelsen ser man at over tre fjerdedeler av respondentene opplever
at arbeids- og studiemiljøet har blitt negativt påvirket av pandemien. Videre kommer det frem at
over halvparten av respondentene (54 prosent) mener at Nord universitet/Studentinord ikke har
klart å legge til rette for alternative sosiale aktiviteter på en god måte. 332 prosent oppgir at de ikke
vet hvor de kan finne informasjon om psykososiale tilbud, mens 67 prosent er enig eller nøytral i
spørsmålet om de vet hvor de kan finne informasjon om psykososiale tilbud.
SHoT-undersøkelsen spør ikke om studentene har kjennskap til hvor de eventuelt kan søke om hjelp,
men om en faktisk har søkt om hjelp. Totalt oppgir 17 prosent å ha søkt om hjelp for psykiske plager,
mens 4 prosent oppgir at det har søkt, men ikke fått hjelp.

Livsstil, helse og trivsel
SHoT-undersøkelsen er naturlig nok den som undersøkelsen som går dypest inn i spørsmål som
gjelder livsstil, helse og trivsel. Den interne covid-undersøkelsen har bevisst ikke prioritert tema som
overlapper med SHoT, siden de to undersøkelsene ble gjennomført i nesten samme tidsperiode.
Studiebarometeret tar heller ikke for seg dette temaet. Siden formålet med dette notatet primært er
å se sammenligne like og ulike resultater i de tre undersøkelsene, går vi ikke detaljert inn på
resultatene i SHoT-undersøkelsen. Samtidig bør Nord vurdere å gå videre med spørsmålene om
livsstil, helse og trivsel som SHoT tar opp, da spesielt spørsmålene som gjelder psykisk helse. Dette vil
bli tatt opp som egen sak i Læringsmiljøutvalget (LMU).

Oppsummering
Av de tre undersøkelsene, er det hovedsakelig den interne covid-undersøkelsen som tar for seg
smittevern og informasjon under pandemien. Resultatene i undersøkelsen kan tyde på at Nords
informasjon har vært relativt god. Videre mener ca. to tredjedeler at det har vært nok tilgjengelig
smittevernutstyr og at oppfølging av etterlevelse av smitteverntiltak har vært god. Samtidig mener
bortimot 80 prosent av respondentene at smitteverntiltakene har vært dårlige, noe som drøftes
nærmere i notatet.
Digitalisering er et tema i alle tre undersøkelsene. Resultatene for digital undervisning er noe
sprikende, med mer positive resultater i Studiebarometeret og den interne covid-undersøkelsen enn
i SHoT-undersøkelsen. Savn av kontakt med medstudentene utpeker seg som den største
utfordringen studentene opplever med digital undervisning. I Studiebarometeret er tilbakemelding
og veiledning områdene der studentene er minst fornøyd, som ser ut til å samstemme med
resultatene fra SHoT-undersøkelsen. Det store flertallet av studenter som skulle ha praksis, fikk
gjennomført den, men i stor grad med justeringer og delvis avlysninger. Kun den interne covidundersøkelsen tar for seg tilrettelegging. Her kan det se ut som Nord har et potensial til å forbedre
I rapporten til den interne covid-undersøkelsen (s. 36) oppgis det at 47 prosent av respondentene er uenig i
påstanden Jeg vet hvor jeg kan finne informasjon om psykososiale tilbud, og at 32 prosent er enig i påstanden.
Ved en gjennomgang av datamaterialet ser vi at korrekt tall er 32,67 prosent som er uenig i påstanden, mens
47,43 er enig og 19,9 prosent er nøytrale.
2
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informasjon om tilrettelegging for studenter med særskilte behov. Studiebarometeret og covidundersøkelsen viser at studentene jevnt over synes at gjennomføring av ulike eksamensformer har
fungert godt, men at de ikke føler de er like godt forberedt til eksamen som før pandemien.
Ikke overraskende, ser det ut som pandemien har hatt en negativ effekt på arbeids-, student- og
læringsmiljøet, noe som belyses i alle de tre undersøkelsene. Det kan se ut som studentenes
egeninnsats har blitt redusert. Mange studenter har kjent på ensomhet. Den interne covidundersøkelsen peker på at Nord og Studentinord kan ha et forbedringspotensial for å tilrettelegge for
alternative sosiale aktiviteter og tilrettelegging for interaksjon og samarbeid på tvers av
fakulteter/studieprogram.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Formålet med saksfremlegget er å informere Læringsmiljøutvalget om tema for neste møte –
digitalt og tilrettelagt læringsmiljø. Med dette håper man å oppnå mer engasjement fra
utvalgets medlemmer hva gjelder saker til kommende møte.
Dersom utvalget har forslag til saker til kommende møte, kan disse meldes inn til sekretærene
eller skrives rett inn i dokumentet i LMUs kanal i Teams (se dokument LMU 2021-2022 Saker
til kommende møter). Saker kan også meldes inn til LMUs arbeidsutvalg.
Digitalt læringsmiljø
Det digitale læringsmiljøet handler om grensegangen mellom læringsprosesser, pedagogikk
og teknologi. Det handler om faktorer som berører bruk av IKT i læring, og hvordan bruk av
IKT påvirker læreprosesser for studentene. Det digitale læringsmiljø omhandler også hvordan
IKT brukes, integreres og utnyttes som en del av den pedagogiske virksomheten innen hvert
enkelt fagområde. Det kan nevnes at universell utforming av eksempelvis IKT-løsninger, må
være slik at det ikke skapes nye barrierer for studenter med nedsatt funksjonsevne.
Ivaretakelsen av Nord universitets digitale læringsmiljø er ikke er en endelig prosess og en
endelig størrelse. Det er og skal være en pågående prosess med kontinuerlig endring, som
følge av samspillet mellom skiftende pedagogiske behov og teknologisk utvikling. Under er
utklipp fra LMUs handlingsplan om digitalt læringsmiljø.
Delmål

Tiltak

Hvordan

Ansvar

Tid

Undervisere ved Nord
universitet skal ha
sammenhengende,
fleksible og
brukervennlige digitale
muligheter til å
praktisere og
videreutvikle sin
undervisning.

Universitetets digitale
læringsplattform,
verktøy for nettbasert
undervisning og opptak
av undervisning skal
inngå som en del av det
digitale læringsmiljøet.

Tilgjengeliggjøre og informere både
undervisere og studenter om valgte
verktøy for nettbasert/nettstøttet
undervisning, samt opptak, lagring og
opplasting av forelesninger.
Tilgjengeliggjøre og informere om
funksjonalitet i valgte verktøy som gjør
studentene i stang til å booke
veiledningstimer hos faglærer/foreleser.
Tilrettelegge for gode brukergrensesnitt og
best mulig integrasjoner mellom den
digitale læringsplattformen (LMS) og de
valgte verktøyene for gjennomføring,
lagring og gjenfinning av digital, videobaser
undervisning og veiledning.
Tilrettelegge for digitale møteplasser i
tilknytning til de emnene som i utstrakt
grad benytter digital læringsteknologi.
Bistå med nødvendig opplæring i bruk av
verktøyene.

KOLT
Fakultetene

Vår 2020

Nord universitets
undervisere har
tilstrekkelig
digitalpedagogisk
kompetanse til å kunne
tilrettelegge for god
undervisning, som både
engasjerer og involverer
studentene.
Tilgjengelighet og
universell utforming.

Tilby systematisk digitalpedagogisk
kompetanseheving til fagansatte via
UNIPED-kurset.
Tilby systematisk digitalpedagogisk
kompetanseheving til fagansatte via
planlagte workshops.

KOLT
Fakultetene
Unipednettverket

Kontinuerlig

Universitetets digitale systemer og
plattformer skal være tilgjengelig og
tilrettelagt for alle. Tilgang til innhold,
ressurser og verktøy skal være enkelt, samt

Infrastruktur og
digitalisering
KOLT
Fakultetene

Kontinuerlig

Nord universitets
studenter skal møte et
digitalt læringsmiljø
som engasjerer og er
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enkelt å bruke i egne
læringsaktiviteter.

muligheten for å lage og tilrettelegge egne
læringsressurser for både underviser og
student. Siden mange studenter har
individuelle utfordringer og trenger
individuell tilpasning, må Nord ha
universelt utformede plattformer.

Tilrettelagt læringsmiljø
Tilrettelagt læringsmiljø omhandler de tilfeller hvor universell utforming ikke løser behov som
studenter med funksjonsnedsettelse, eller andre særskilte behov har. Derfor er det nødvendig
med tilrettelagt læringsmiljø for noen av studentene. Individuell tilrettelegging skal ikke
erstatte universell utforming, men være er et supplement i de tilfeller hvor den universelle
utformingen ikke dekker individuelle behov.
Under er utklipp fra LMUs handlingsplan om tilrettelagt læringsmiljø.
Delmål
Studentene skal
oppleve
tilfredsstillende
tilrettelegging
uavhengig av
studiested og
fakultet.

Tiltak
Opprette en helhetlig og
oppdatert oversikt på
nord.no med innhold og
veiledere til studenter,
fagansatte og
administrasjon.

Opprette en helhetlig og
oppdatert oversikt på
nord.no med innhold og
veiledere til studenter,
fagansatte og
administrasjon.
Sikre en felles forståelse
av tilrettelegging i
undervisningen.

Jobbe for en felles
forståelse av hvilke tiltak
som kan være
tilrettelegging i
undervisningen.
Studentene skal
oppleve
tilfredsstillende
tilrettelegging
uavhengig av
studiested og
fakultet.

Formalisering og sikring av
personuavhengighet av
tilrettelegging i
undervisningen.
Sikre at Nord universitet
implementerer sentrale
føringen innen
tilretteleggingsområdet.

Hvordan
Utarbeide en nettside for å forbedre og
samordne informasjon om tilrettelegging.
Lage nettside for studieveiledere med råd og
tips til hvordan og hva de kan bidra med i første
omgang for å hjelpe studenten som har behov
for tilrettelegging.
Lage nettside med tips og råd for faglærere og
emneansvarlige, hvordan de kan gjøre
undervisningsaktivitetene bedre for studenter
med ulike utfordringer.
Samkjøre informasjon på norsk og engelsk.
Beskrive tiltak for tilrettelegging i undervisning
for diverse typer behov.
Beskrive tiltak for tilrettelegging under
eksamen for diverse typer behov.
Lage nettside med «hjelp til selvhjelp» for
studenter. Studentene må få vite hvilke
tekniske hjelpemidler som finnes.
Lage felles vilkår for toppidrettsstudenter.

Ansvar
LMU
Studiedirektør
Fakultetene

Tid
Oppstart
høst 2020

LMU

2020

Etablere forum for ansatte som jobber med
tilrettelegging i undervisningen på ulike
studiesteder og fakulteter, for bla utveksling av
erfaringer og diskusjon av tiltak og
retningslinjer.
LMU må skaffe seg en innsikt i hva enhetene
gjør innenfor tilrettelegging.
Diskusjon i LMU og i lokale UU eller lærermøter
om bla hva som er faglige krav. Diskusjon i LMU
og lokale UU eller lærermøter om hvordan en
kan oppfylle læringsutbyttebeskrivelsene, når
studentene har behov for individuell
tilrettelegging.
Utarbeide skjema der studentene kan søke om
tilrettelagt undervisning.

LMU
Fakultetene

Høst 2020

LMU
Lokalt UU
Fakultetene

Vår 2021

Studiedirektør
LMU

Vår 2021

Studiedirektør
LMU

2021

Enkeltvedtak gjøres i samsvar med
forvaltningsloven.
Fremme sak for LMU i løpet av 2021 der
implementering av NOU 2020:30 «Ny lov om
høyere utdanning» diskuteres, og iverksetting
av tiltak etter innføring av ny UH-lov vedtas.
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En felles ressurs til å
koordinere tilrettelegging.
En administrativ ressurs.
Mentorordning for
studenter med
utdanningsstøtte via NAV.

Bidra til bedre mestring
for studenter gjennom
kurs.

Fremme sak for LMU om hvilke konsekvenser
ny UH-lov har for tilretteleggingen ved Nord, og
eventuelt andre forhold som sorterer under
LMU.
Legge frem rapporter fra for eksempel
universell.no og fremme sak for LMU om hvilke
konsekvenser disse har for LMU og saker som
hører inn under LMU, for eksempel
tilrettelegging.
Fremme sak om å sette av en felles ressurs ved
Nord universitet som kan jobbe med å
koordinere tilrettelegging i undervisningen for
hele institusjonen.
Nord universitet må sikre god gjennomføring og
kvalitet på Mentorordning for studenter med
utdanningsstøtte via NAV.
Kurs for mentorer.
Informasjon om mentorordningen til aktuelle
studenter. Et system for ivaretakelse av
mentorene.
Arrangere mestringskurs for studenter med
tilretteleggingsbehov.

LMU

I løpet av
2021

LMU

2021

LMU

2020

Studiedirektør
Fakultetene
Studiedirektør
Fakultetene
Prorektor

I løpet av
2021

LMU
Studentinord

I løpet av
våren 2021

