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7/21 Godkjenning av innkalling og saksliste til LMU-møte 29.10.2021
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
29.10.2021

Saknr
7/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 29.10.2021 sak 7/21
Møtebehandling
Følgende saker meldes inn til Eventuelt:
- Fleksibel fagsosial møteplass i biblioteket Bodø. Anders Moe vil orientere helt kort
om dette
-

Studiebarometeret

Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget godkjenner innkalling og saksliste, med de to sakene som ble meldt inn
til eventuelt.
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8/21 Godkjenning av protokoll fra LMU-møte 29.09.2021
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
29.10.2021

Saknr
8/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 29.10.2021 sak 8/21
Møtebehandling
Det er ingen store innvendinger til protokoll, men når det gjelder VS 1/21 Konstituering av
Læringsmiljøutvalget – studieåret 2021/2022 lurer utvalget på om fakultetsrepresentant og
vara fra FBA til utvidet LMU er på plass. Heidi Vollan Solvik, universitetslektor, har sagt ja til å
sitte i utvidet LMU også dette studieåret. Vararepresentant er ennå ikke på bestemt. Sekretær
følger dette opp.
Når det gjelder VS 5/21 Endring i LMU’s mandat med følgende vedtak:
LMU ber prorektor for utdanning ta med innspill fra diskusjon i møtet, og fremme de til
gjennomgang i rektors strategiske ledergruppe. Ny behandling av sak i påfølgende
møte,
Prorektor for utdanning har snakket med rektor om saken. Saken er ennå ikke adressert
ordentlig i rektors strategiske ledergruppe, men meldt inn til dem som jobber med sakslista.
Studiedirektør har blitt bedt om å ta saken i prorektors sted dersom han ikke har anledning.
LMU vil bli holdt orientert.
Angående OS 1/21 Nye retningslinjer for tilrettelegging ved eksamen, og spesielt diskusjonen
rundt at frist for å søke om tilrettelegging var endret fra 15. september til 01. september.
Studiedirektør bes om å følge dette opp med kontorsjef for eksamen og vitnemål Brynjar
Jørstad.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra Læringsmiljøutvalgets møte 29.09.2021.
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9/21 LMU's sammensetning - ny vararepresentant
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
29.10.2021

Saknr
9/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 29.10.2021 sak 9/21
Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til etterretning, og studentvararepresentanter i prioritert
rekkefølge er som følgende:
- 1.prioritert vara Adrian Kirkeby Reftun
- 2.prioritert vara Silje Simble Wennevik
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10/21 Endring i LMU's møtefrekvens
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
29.10.2021

Saknr
10/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 29.10.2021 sak 10/21
Møtebehandling
Saken presenteres, og utvalget er samstemt i at man trenger tid til å jobbe frem gode saker som kan
skape gode diskusjoner og engasjement. Sakene må også følges godt opp i etterkant av møtene.
Utvalget støtter derfor forslaget om å redusere antall møter, samt øke møtelengden. Konkret foreslås
det å ha to møter i høstsemesteret, og to møter i vårsemesteret i tillegg til et oppfølgingsmøte på
slutten av studieåret om nødvendig. Angående møtetid ønsker utvalget at man kan ha en intensjon
om at møtene kan vare inntil fire timer , men at det er sakslisten som avgjør.
Ved å ha færre møter, vil ikke bare sekreætene - men også resten av utvalget – ha bedre mulighet til å
skape aktivitet mellom møtene. Igjen oppfordres utvalget til å bli mer delaktig i utarbeidelse av saker.
Sekretær påpeker i den forbindelse at alle kan gå inn i arbeidsdokumentet (saker til kommende møter)
i Teams, og skrive inn forslag til saker. Notatert er åpent for alle, ikke bare for sekretærene og AU.
Videre diskuteres det hvordan man skal klare å få fagmiljøet mer påkoblet LMU. Fag har tidligere vært
for lite koblet på. Utvalget bør derfor gjøre en vurdering i hvorvidt man ikke har lyktes godt nok med
et fungerende utvalg med aktuelle saker. LMU bør være en såpass viktig arena hvor fagmiljøet ønsker
å delta. LMU må derfor se på dets sammensetning, og vurdere hvordan få fagmiljøet til å forplikte seg.
Det foreslås også å ha et internt LMU-seminar eller workshop på vårsemesteret hvor man kan invitere
fagfolk og studenter bredt. Prorektor viser til Utdanningsseminaret hvor for eksempel saker fra
Utdanningsutvalget frontes. Kan man gjøre det samme med LMU, og lage et seminar for å samle folk
til å diskutere saker knyttet til læringsmiljø? Dette seminaret/workshopen foreslås å ha på våren
mellom de to orinære LMU-møtene, samt å være en årlig event.
Studiedirektør og sekretærer gjør en vurdering av når det kan passe å gjennomføre seminar/workshop,
og også hvordan man skal få fagsiden koblet på. Studentene informerer om at mars passer bedre enn
april som er en typisk årsmøtetid for studentorganisasjoner. Det må også gjøres en vurdering om man
skal ha et heldagsseminar eller kanskje en halv dag holder. Det er å foretrekke å møtes fysisk, og man
må i så fall ta stilling til hvor.
Utvalget bes om å tenke på hva som er et godt innhold, og hvordan man best mulig skal gjennomføre
dette. Det vil komme en egen sak om dette til neste møte (14.12.21). Foreløpig temaer som foreslås
er mentorordningen (pilot), SHoT-undersøkelsen og Studiebarometeret. Det foreslås også å invitere
bredt, ha gode saker/temaer som kan skape gode diskusjoner rundt knyttet til læringsmiljø.

Votering
Enstemmig

Vedtak
LMU vedtar å endre møtefrekvens, og vil heretter ha 2 møter på høstsemesteret og 2 møter på
vårsemesteret. I tillegg skal LMU ha et internt seminar/workshop, og et oppfølgingsmøte om
nødvendig. Møtelengde økes til 4 timer.
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11/21 Ruspolicy for studenter og ansatte ved Nord universitet
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
29.10.2021

Saknr
11/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 29.10.2021 sak 11/21
Møtebehandling
Saksbehandler orienterer om saken. Utvalgets kommentarer til policyen er at den er kort og konsis, og
at dette faktisk være være med til å bidra til et godt forebyggende arbeid. Det etterlyses derimot mer
informasjon som handler om en selv innser at en har problemer. Policyen tar for seg hvem man skal
henvende seg til om man er bekymret for andre, men ikke om en selv opplever å trenge hjelp. Dette
er noe man i følge saksbehandler har diskutert i arbeidsgruppa, og man ønsker at man skal kunne gå
inn på «si ifra» på Nords nettsider, og at det der skal kunne stå hvem eventuelle kontaktpersoner er.
Derimot kan det være at enkeltpersoner som sliter søker andre råd enn det man finner på «si ifra», og
andre kontaktpunkter.
Studentene foreslår å bruke tillitsvalgsordningen som et mellomledd, men at dette da må inn i
opplæringen slik at dem vet hvor man skal ta kontakt. Dette går mer på implementeringsplan.
Studentinord var med i arbeidsgruppa da de hadde en ruspolicy fra før av, men ruspolicyen som ble
presentert i denne saken knyttes til Nord universitets ansatte og studenter. Derimot vil Studentinord
være naturlige samarbeidspartnere i situasjoner knyttet til studentene og ses på som aktuelle
kontaktspunkter inn mot studentene. Alle har et ansvar for å bruke ruspolicyen aktivt og få den
implementert. Studentinord må også forholde seg til denne selv om det er Nord sin, da de også
forholder seg til studenene.
Utvalget stiller spørsmål ved hvordan Nord skal håndtere det om noen bryter policyen og hvordan
følge opp dette. Hva er en naturlig reaksjon ved å ha brutt policyen? Når det gjelder studentene vil
Studentinord være en viktig medspiller både for universitete men også for studentene. Det hjelper ikke
nødvendigvis i det lang løpt å bortvise studenter, og man ønsker helst å kunne hjelpe på lang sikt. Der
Nord har opplevd noe slikt tidligere, ar man henvendt seg til Studentinord. De bør derfor være med
synlig, for eksempel på «si ifra»-siden, selv om de ikke trenger nevnt i policyen.
Øvrige forslag fra utvalget er å få med en setning om at brudd på policiyen i yttest konsekvens kan
medføre utestengelse, å koble på Kompetansesneter for rus, samt få med noe om hvem som faktisk
skal følge opp (er det prodekan, faggruppeleder, studieveileder?).
Studiedirektør bes om å vurdere de innspillene som har kommet, og se om man skal jusere den
fremlagte ruspolicyen i henhold til dagens innspill før den presenteres til rektor etter en runde i AMU
og IDF.

Votering
Enstemmig

Vedtak
LMU ber studiedirektør vurdere behov for å justere ruspolicyen basert på de innspill som kom under
møtet, og sender deretter saken til rektor for endelig vedtak etter runde i AMU og IDF.
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12/21 SHoT-undersøkelse - oppfølging
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
29.10.2021

Saknr
12/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 29.10.2021 sak 12/21
Møtebehandling
Saken presenteres slik det fremkommer i saksfremlegget, og det informeres om hvordan man
har jobbet tidligere med oppfølging av SHoT-undersøkelser. Eksempelvis er studentvertrollen
i Bodø og Levanger direkte resultat av tiltaksplan fra 2014. Det har også være nedsatt lokale
arbeidsgrupper for å følge opp resultatene av undersøkelsene og påfølgende tiltaksplan.
Tilbakemeldinger tidligere har vært at det har vært nødvendig å ta tak i studentsosiale
områder, og at man få trepartssamarbeidet (Nord unviersitet, Studentinord og
studentorganisasjonene) til å fungere bedre.
LMU kan ikke nedsette et team med andre enn de som sitter i utvalget, men utvalget kan
anbefale å sette sammen ei arbeidsgruppe. Det foreslås derfor å anbefale rektor eller
prorektor for utdanning om å sette sammen et stillingsavhengig team. I et slikt team kan det
være aktuelt å ha med studieavdeling (sekretær for LMU), Studentombud, Studentinord og
studenter, i tillegg til at representanter fra fakultet må kobles på.
Det vil være naturlig å tenke seg at arbeidet med SHoT-undersøkelsene kan deles inn i fire
deler; (1) Informere og innhenting av data, (2) Analyse og presentasjon av funn, (3) Tiltak og
(4) Implementering og oppfølging. Teamet bør ha det overordnete ansvaret for dette, og så få
mandat til å kunne koordinere videre arbeid og innhente andre stillingsavhengige personer til
å kunne bidra inn i de ulike delene.
Man må komme tilbake til et eventuelt mandat for teamet.

Votering
Enstemmig
Vedtak
LMU ber rektoratet nedsette et stillingsavhengig team som skal jobbe med SHoT-relaterte
problemstillinger.
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Saknr

Arkivsak

Tittel

10/21

15/02692-289

LMU's adressering av handlingsplan - psykososialt
læringsmiljø

11/21

21/05259-1

Universitetsbiblioteket Levanger - ommøblering høst
2021

12/21

15/02692-291

Hodebra-student

13/21

15/02692-295

Innlegg Utdanningseminaret 2021

14/21

15/02692-292

Sammenfatning av av Covid-undersøkelsen,
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse og
Studiebarometeret

15/21

21/05138-3

Orientering til Læringsmiljøutvalget om handlingsplan
for utdanning 2021-2025

16/21

15/02692-288

Tema for neste møte - Organisatorisk læringsmiljø

17/21

15/02692-287

Eventuelt
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10/21 LMU's adressering av handlingsplan - psykososialt læringsmiljø
Utvalget blir orientert om status på handlingsplan når det gjelder tema psykososialt
læringsmiljø. Utvalget ønsker spesielt diskutere følgende to punkter; Rutiner for førstehjelp
og Etiske retningslinjer.
I henhold til LMU’s handlingsplan er det ønskelig å få på plass rutiner for psykososial
førstehjelp, og hvordan håndtere ulike situasjoner som kan oppstå. Man har for eksempel hatt
tilfeller hvor en student har fått panikkanfall i undervisning, og faglærer har vært usikker på
hva han skal gjøre da han ser at studentene ikke har det bra. Faglærer har fortsatt
undervisning, men bedt medstudenter om å gå og se. Da dette ble for mye for studenten, ble
studieveileder derfor tilkalt, og man fikk håndtert saken der og da. Spørsmålet så er hvem som
faktisk følger opp studenten i etterkant av hendelsen, og om det burde finnes gode
rutiner/veiledere på nettopp dette.
Nord universitet har nok i de fleste tilfellene håndtert slike hendelser bra, men man kunne
med fordel ha hatt en type veileder eller rutiner på hvem man kan ta kontakt med i etterkant
for å høre om hvordan det går med studenten. Alt ettersom hva det gjelder, kunne det vært
aktuelt å tatt kontakt med prest, boligansvarlige, ledelse osv. Det foreslås at LMU ser på dette
våren 2022, i tillegg til oppfølging av de andre punktene i hele handlingsplanen.
Etiske retningslinjer kan være veldig mye, alt fra rus til seksuell trakassering. Prorektor for
utdanning og Studiedirektør bes om å se på dette, og forsøke å konkretisere og vurdere hva
som evt ligger hos de ulike enhetene.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
11/21 Universitetsbiblioteket Levanger - ommøblering høst 2021
Utvalget synes det er bra å bli orientert om slike saker, men studentene lurer på hvorfor slikt
arbeid ofte gjøres tett opp mot studentenes eksamensperiode. Dette skyldes rett og slett
praktiske hensyn. Etter at man har søkt om – og fått penger er det en anbudsprosess som må
gjøres. Videre er det leveransetid og andre ting som spiller inn. Man forsøker selvsagt å unngå
bråkete arbeid i eksamensperioden, men det er ikke alltid det lar seg gjøre. Biblioteket
informerer om at det vil bli minimalt med støy før uke 48, og tidligere erfaring tilsier at det er
like besøk på UB Levanger i tiden etter. Pensumlitteratur vil dessuten være tilgjengelig så langt
som overhodet mulig.
Det stilles spørsmål ved om det finnes noen plan/portefølge av ting som skal gjøres som
berører studentene, og om det er mulig at LMU i så fall blir orientert om dette. Eiendomssjef
bekrefter at jobbes med å etablere en tydligere struktur på arbeidet de har, og at avdelingen
har blitt styrket i forhold til flere medarbeidere som skal jobbe med prosjektgjennomføring.
De skal lage en oversikt som skal informeres om både i AMU og IDF. Det bes om at LMU også
får denne gjennomgangen, og det foreslås å sette dette opp som egen sak til neste møte.
Prorektor trekker spesifikt frem bruk av tavler i undervisning, og at flere tavler nå har blitt tatt
bort. Dette har skapt en del frustrasjon blant underviserne. Studiedirektør følger dette opp.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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12/21 Hodebra-student
Saksbehandler orienterer om saken, og poengterer at dette skal være tilbud om lavtersel
psykososiale tjenester. Det er ønskelig at alle studenter skal vite om konseptet, og at man skal
klare å lage begreper på psykisk helse som er lett å forstå for de fleste.
Videre poenteres det at dette konseptet er forskningsbasert, og at man vet at det faktisk
fungerer fordi det har vært testet ut i andre land tidligere. Man ønsker også at studentene
skal være delaktig i planlegging og utførelse slik at man er sikker på at det gjøres så relevant
som mulig.
Utvalget er positivt innstilt, og ønsker å få høre om erfaringene som blir gjort i Levanger.
Folkehelsealliansen Trøndelag er positiv til at man også kan prøve ut dette i Nordland, og
mener at dette er en type metodikk man har så god erfaring med at man ønsker å gjøre dette
nasjonalt. Samskipnaden i Trondheim har også et samarbeid om hodebra student, og det kan
være nyttig å ha erfaringsutveksling me dem.
I det lang løp kan det være logisk å koble på førstesemesterutvalgene som en variant, og man
må jobbe for å koble fagmiljøet på. Studiedirektør bes om å vurdere dette.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. LMU ønsker at erfaringene fra Levanger legges
fram som en sak våren 2022 slik at en kan vurdere om Hodebra eller tilsvarende tiltak bør i
gansettes ved flere studiesteder.

13/21 Innlegg Utdanningseminaret 2021
Saken legges frem av saksbehandler, med supplering fra utvalgets nestleder. Tanken er å se
på overgangen fra det å være digital student (under corona) og til å være student med fysisk
undervisning. Hvilke krav kan for eksempel en student stille til universitetet når man nå er
tilbake på campus? Det vil være viktig å skape samhold blant studentene, og fokusere på «oss
studenter» og ikke «jeg som student» og hvordan ta tilbake til den følelsen.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering

14/21 Sammenfatning av av Covid-undersøkelsen, Studentenes helse- og
trivselsundersøkelse og Studiebarometeret
Saksbehandler presenterer saken, og informerer også om at dette skal presenteres på
Utdanningsseminaret 18. november.
Sammenfatningen av undersøkelsene (den interne covid-undersøkelsen, Studiebarometeret
og Studenters helse og trivsels-tilleggsundersøkelse) samt rapporter fra de tre undersøkelsene
vil bli lagt ut på intranett og/eller et annet passende sted.
Prorektor kommenterer at Nord universitet kommer bedre ut enn mange andre, på mange
områder i Studiebarometeret. Resultatet fra SHoT-undersøkelsen er ikke like positivt, men
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heller ikke langt unna nasjonalt resultat. Det stilles spørsmål om hvordan man kan forstå
dette. Kommer det for eksempel av at undersøkelsene innretter seg etter ulike målgrupper,
der Studiebarometeret retter seg inn mot andreårsstudenter bachelor og master, er
målgruppen til SHoT-undersøkelsen alle studenter.
Kanskje kan vi forstå dette som om at Nord universitet lykkes bedre med studenter som er
erfarne/modne i vår system, kontra studentene som er nye. Hvis dette er tilfelle, så er ikke
det bra, og er noe som Nord må ta med seg videre. Kanskje er Studiebarometeret med
representantivt enn SHoT-undersøkelsen, kanskje har det noe med metode og gjøre, eller
kanskje er det rett og slett bare tilfeldig. Uansett, så oppfordres det til å kommentere og prøve
og forklare denne forskjellen i sammenfatningen av undersøkelsene.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

15/21 Orientering til Læringsmiljøutvalget om handlingsplan for utdanning 2021-2025
Prorektor orienterer om handlingsplan for utdanning. Denne ble lagt frem for styret 28.
oktober, og vil også bli lagt ut i LMU’s rom i Teams.
Det presiseres at man selvsagt også gjør mye mer enn det som kommer frem til
handlingsplanen, og at mye av dette også er pålagt ting som vi må jobbe med fortløpende.
Universitetene deler også erfaring med hverandre, og IT ved Nord har hatt møter med andre
IT-sjefer. Her ser man at flercampus-universiteter – som eksempelvis Nord – har taklet digital
undervisning bedre enn universiteter med bare ett campus. Dette kan skyldes at flercampusuniversiteter allerede har mye erfaring med digitale løsninger fra før av, og at man allerede
har bygget seg opp en infrastruktur som encampus-universitet ikke har. Nord har fortsatt å
utviklet dette også under covid, og IT-sjef kommenterer at Nord sånn sett var godt forberedt,
og har gitt – og vil fortsette å gi – Nord et teknisk og kompetansemessig fortrinn i utvikling av
desentraliserte tilbud.
Studentene ble i møtet 29. september bedt om å melde inn forslag til momenter de mente
var viktig å få med. Sekretær har mottatt dette, og da dette er punkter som konkret går på
LMU’s handlingsplan, vil man ta dette med i arbeidet med utarbeidelse av ny handlingsplan
for LMU.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

16/21 Tema for neste møte - Organisatorisk læringsmiljø
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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17/21 Eventuelt
• Studiebarometeret: en oppfordring til studentene om å svare på denne.
•

Under møte fikk sekretær mail fra studentleder i SoN, som kunne informere om at de
hat hatt utlysning til vararepresentant i Læringsmiljøutvalget. Håvard Dragland har
blitt valgt inn som tredje vararepresentant.

•

Anders Moe fra biblioteket orienterte kort om at UB Bodø ønsker å omdisponere noe
av bibliotekarealet i underetasjen for å skape en fagsosial møteplass, og har søkt om
midler til dette.

13
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

21/05829-1
Levi Gårseth-Nesbakk
Karoline Amundsen Wik

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 14.12.2021

Møtedato
14.12.2021

LÆRINGSMILJØSEMINAR
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget vedtar at det skal arrangeres et fysisk Læringsmiljøseminar 30.03.2022
på campus Levanger. Program for seminaret vedtas på første møte til utvalget i 2022.

15/21 Læringsmiljøseminar - 21/05829-1 Læringsmiljøseminar : Læringsmiljøseminar

Saksframstilling
Bakgrunn
LMU vedtok i sak 10/21 (Endring i LMU`s møtefrekvens) at det skal avholdes et internt
seminar/workshop med fokus på læringsmiljø. Bakgrunnen er at det er ønskelig å få
fagmiljøet mer påkoblet LMU, da LMU bør være en viktig arena hvor fagmiljøet ønsker å
delta. Det ble i møtebehandlingen vist til hvordan utdanningsseminaret har fungert som en
arena for å fronte saker fra utdanningsutvalget, og derav ønske om å ha en lignende arena
for LMU gjennom et internt seminar/workshop hvor man inviterer faglige ansatte og
studenter, og hvor tema for arrangementet er knyttet til læringsmiljø.
Studiedirektør og sekretær ble bedt om å gjøre en vurdering når det kan passe å
gjennomføre dette arrangementet, hvordan man kan få fagsiden koblet på og hvilke type
arrangement dette skal være:
Det foreslås å gjøre dette til et fysisk seminar som avholdes onsdag 30. mars 2022 kl. 10.0015.00. Dato er satt på bakgrunn av at det ikke skal kollidere med andre aktiviteter som er
planlagt ved Nord, og det foreslås å gjøre det fysisk ut fra tidligere erfaringer og ønske fra
utvalget. Da utvalget avholdt sist fysiske møte i Bodø foreslås det å legge seminaret til
campus Levanger.
Utvalget har også blitt bedt om å komme med godt innhold til seminaret, og det har til nå
kommet følgende forslag til innhold:


Mentorordning (pilot)



SHoT-undersøkelsen



Studiebarometret



Tilrettelagt læringsmiljø – invitere Universell



Vinner av læringsmiljøprisen – Lars Garnvik



Invitere inn en meritert underviser
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Drøfting
Det er viktig at man tidlig kan sende ut invitasjon til seminaret for å sikre at flest mulig
deltar, derfor må utvalget vedta en dato, klokkeslett og sted på dette møtet (14.12.21). Det
er også viktig å ha et godt program som genererer til gode diskusjoner, men som også gjør
det interessant for ønsket deltagermålgruppe å delta. Derfor bes utvalget å ta dette med i
vurderingen av program for seminaret, og melde inn relevant forslag til innhold.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-301
Levi Gårseth-Nesbakk
Mariell Opdal Jørstad

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 14.12.20201

Møtedato
14.12.2021

MØTEKALENDER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2022
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget vedtar følgende møteplan for 2022:
Mandag 14. februar – kl 11:30-15:30 – Levanger - Pedagogisk læringsmiljø (utvidet LMU)
Torsdag 30. mars – Fysisk seminar – kl. 10:00-15:00 med lunsj
Fredag 17. 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 – Tema (ett eller to læringsmiljø)
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Saksframstilling
Bakgrunn
Læringsmiljøutvalget har tidligere hatt seks årlige møter, hvor alle disse har vært lagt innenfor
studentenes studieår. I utvalgsmøte 29. oktober 2021 (vedtakssak 10/21) diskuterte LMU
muligheten for å endre møtefrekvens. Følgende vedtak ble gjort:
LMU vedtar å endre møtefrekvens, og vil heretter ha 2 møter på høstsemesteret og 2
møter på vårsemesteret. I tillegg skal LMU ha et internt seminar/workshop, og et
oppfølgingsmøte om nødvendig. Møtelengde økes til 4 timer.
Møtene skal fremdeles holdes innenfor studentenes studieår, og man skal ta for seg de seks
ulike læringsmiljøene. 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.
Møtekalender 2022
Utvalgsmøtene høsten 2021 har tatt for seg følgende læringsmiljø: fysisk, psykososialt og
organisatorisk. Dette må tas hensyn til når tema for møtene fastsettes.
Ellers er følgende tatt hensyn til i forslag til møtekalender for LMU:
- Styremøter: 9. februar, 10. mars, 11. mai, 22. juni, 15. september, 02. november og 07.
desember
- UU-møter: 7. februar, 21. mars, 12. mai, 17. juni, 10. oktober, 23. november, 14. desember
- Vinterferie Trøndelag: Uke 8 (21.-25. februar)
- Vinterferie Nordland: Uke 9 (28.februar – 4. mars)
- SoB-årsmøte 23. mars
- Påskeferie, stille uke fra mandag 15. april til og med 2. påskedag mandag 18. april
- Pinse: 2. pinsedag mandag 06. juni
- Høstferie Trøndelag: Uke 41 (10.- 14. oktober)
- Høstferie Nordland: Uke 41 (12. – 14. oktober)
Møteplan for det lovpålagte LMU og sentralt Utdanningsutvalg (UU) bør samordnes på en god
måte. Dette kan være fordelaktig i forhold til saksforberedelse og for de medlemmer som deltar i
begge utvalg. Møtekalender for UU ble vedtatt 26. november.
Ut fra ovennevnte foreslås følgende møteplan for LMU 2022:
Mandag 14. februar – kl 11:30-15:30 – Levanger - Pedagogisk læringsmiljø (utvidet LMU)
Torsdag 30. mars – Fysisk seminar – kl. 10:00-15:00 med lunsj
Fredag 17. juni – kl 11:00-15:30 – Teams – Digitalt og tilrettelagt læringsmiljø
Torsdag 22. september – kl 11:30-15:30 – Fysisk – Fysisk læringsmiljø
Mandag 12.desember – kl 11:30-15:30 - Teams – Tema (ett eller to læringsmiljø)

Drøfting
Læringsmiljøutvalget bes drøfte om de foreslåtte møtetidspunktene er aktuelle, og hvorvidt
møtene skal være fysisk eller digitale. Utvalget bes også om å vurdere hvilke tema møtene
skal ha, eller om man skal gå bort i fra tematiske møter (fra og med høsten 2022) når
møtefrekvensen er endret. Se for øvrig egen sak om workshop/seminar.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-302
Levi Gårseth-Nesbakk
Mariell Opdal Jørstad

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 14.12.2021

Møtedato
14.12.2021

ÅRSRAPPORT LÆRINGSMILJØUTVALGET 2021
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar foreløpig årsrapport til etterretning, og ber sekretær om å
ferdigstille årsrapporten.
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Saksframstilling
Årsrapporten oppsummerer Læringsmiljøutvalgets arbeid i 2021. Rapporten skal presenteres
til Styret for Nord universitet i styremøte 09.02.2021, og må derfor være ferdigstilt innen
utgangen av januar.
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.
I 2021 har LMU arbeidet videre med å utvikle en felles ruspolicy for studenter og ansatte ved
nord (sett inn status på denne nå året er omme). Videre har LMU jobbet for å få på plass en
helhetlig plan for studiestart og mandat for mottaksordningen. Det har også vært fokus på å
få på plass en god opplæringsprosess for nye studenttillitsvalgte i råd og utvalg ved Nord, der
bl.a. sekretær for LMU har vært delaktig. I tillegg til en felles opplæring for alle råd og utvalg,
har LM, ved sekretærene, også hatt egen opplæring for LMU’s studentrepresentanter. Dette
er noe man vil fortsette med også i årene som kommer. LMU har fortsatt oppfølgingen av «Ris
og ros» systemet, samt behandlet en rekke andre saker i 2020.
Den største utfordringen LMU har hatt gjennom året er å få fakultetene og fagmiljøene til å
engasjere seg i utvalget. Læringsmiljøutvalget skal derfor våren 2022 gjøre en evaluering av
utvalget, dets sammensetning og mandat.
Etter noen år der Læringsmiljøutvalget 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, og dette er noe man ønsker å fortsette med fremover også.
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.

Vedlegg:
Årsrapport – Læringsmiljøutvalget 2021
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Årsrapport – Læringsmiljøutvalget 2021
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 av styret bestemt i Mandat for læringsmiljøutvalget1.
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.

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 skal 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 hver høst, vekselvis blant rektoratets representant og studentenes
representanter. Nestleder blir også valgt vekselsvis blant rektoratets representant og studentenes
representanter, motsatt av LMU-leder. 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 observatør fra biblioteket, i tillegg til studiedirektør, og studentombudet. 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
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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)

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)

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.

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
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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.

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.
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)

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

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
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.
Representant fra IDF ble derfor med i arbeidsgruppa som 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.

2

https://www.nord.no/no/om-oss/rad-og-utval/laringsmiljoutvalet
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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 hatt møte med Studentorganisasjonen Nord (SoN) for å diskutere
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 ved Nord universitet, 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 – arkivsakdok. 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. Her fikk studentene mulighet til å stille spørsmål eller komme med
tilbakemeldinger. Opplæring og tett oppfølging av studentrepresentantene er noe LMU ønsker å
fortsette med de kommende årene også.

Ros og ris
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 driftsavdeling og it-hjelp for rask oppfølging
av bygningsmessige forhold og IT-relaterte problemer.
I 2021 er det mottatt X (endelig tall settes inn i januar) henvendelser, og man ser at det er 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 til meldere innen frist, og det har kommet tilbakemeldinger fra
noen studenter om at de ikke får svar på henvendelsene i det hele tatt til tross for flere purringer fra
sekretær. 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. Ris og ros-systemet kan uansett sies å fungere rent teknisk, men hvorvidt studentene
er godt nok kjent med systemet er derimot noe usikkert.
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 eiendomsdrift, 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
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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.

Helhetlig plan for studiestart og mandat for mottaksordningen
I fjor ble det nedsatt ei arbeidsgruppe som skulle jobbe med å utforme et mandat for en felles
mottaksordning for hele universitetet, og dette arbeidet har pågått gjennom våren 2021 også.
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 de foreslår at går 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.

Evaluering av LMU
LMU har over flere år har hatt utforinger med å koble fagmiljøet tettere på utvalget og vi 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 ansattemedlemmer
fra IT, Drift, Studentinord og en faglig ansatt i tillegg til prorektor. Man valgte også å ha et årlig
utvidet LMU der alle fakultetene er representert.
LMU ønsker derimot at fagsiden skal være tettere på utvalget, og er derfor i en prosess hvor utvalget
skal evaluere utvalgets sammensetning. Her tenkes det at faste representanter fra IT og Drift
fremover skal være faste observatører i stedet, og at flere faste medlemmer fra fagmiljøet kommer
inn.
I tillegg til dette har LMU vedtatt å endre møtefrekvens (behandlet i vedtakssak 10/21 – arkivsak-dok.
15/02692-290), og vil heretter ha to møter på høstsemesteret og to møter på vårsemesteret. I tillegg
skal LMU ha et internt seminar/workshop, og et oppfølgingsmøte om nødvendig. Møtelengde økes til
fire timer.

Andre utvalgte vedtakssaker LMU har behandlet 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)
Hvordan skape godt læringsmiljø (faglig og sosialt) i digital undervisning? (VS 14/21 –
arkivsak-dok. 15/02692-237, VS 22/21 – arkivsak-dok. 15/02692-251)
Bruk av kamera i digital undervisning (VS 15/21 – arkivsak-dok. 15/02692-240)
Digital undervisning og ensomhet (VS 16/21 – arkivsak-dok. 15/02692-238)
SHoT 2021 – Resultat og videre oppfølging (VS 23/21 – arkivsak-dok. 15/02692-253, VS 12/21
– arkivsak-dok. - 15/02692-294)
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Utvalgte saker LMU har blitt orientert om i 2021













Tiltak for studentene under koronapandemien – oppfølging av ekspertgruppens rapport (OS
1/21 – arkivsak-dok. 15/02692-224)
Mentorordning for studenter – status og veien videre (OS 2/21 – arkivsak-dok. 19/01860-15,
OS 6/21 – arkivsak-dok - 19/01860-17)
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)
Studiebarometeret 2020 (OS 10/21 – arkivsak-dok. 15/02692-249)
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)
Sammenfatning av Covid-undersøkelsen, Studentenes helse- og trivselsundersøkelse og
Studiebarometeret (OS 14/21 – arkivsak-dok. - 15/02692-292)
Orientering til Læringsmiljøutvalget om handlingsplan for utdanning 2021-2025 (OS 15/21 –
arkivsak.dok - 21/05138-3)

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 knyttet til arbeidet med å utarbeide ny handlingsplan (2023-2025).

e som skal utarbeide ny handlingsplan (2023-2025) for LMU - 21/05682-1 Etablering av arbeidsgruppe som skal utarbeide ny handlingsplan (2023-2025) for LMU : Etablering av arbeidsgruppe som skal utarbeide ny handlingsplan (2023-2025) for LMU

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

21/05682-1
Levi Gårseth-Nesbakk
Mariell Opdal Jørstad

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 14.12.2021

Møtedato
14.12.2021

ETABLERING AV ARBEIDSGRUPPE SOM SKAL UTARBEIDE NY HANDLINGSPLAN
(2023-2025) FOR LMU
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget vedtar å nedsette ei arbeidsgruppe som skal starte å arbeide med
utarbeidelse av ny handlingsplan for LMU. Følgende navn foreslås:

e som skal utarbeide ny handlingsplan (2023-2025) for LMU - 21/05682-1 Etablering av arbeidsgruppe som skal utarbeide ny handlingsplan (2023-2025) for LMU : Etablering av arbeidsgruppe som skal utarbeide ny handlingsplan (2023-2025) for LMU

Saksframstilling
Læringsmiljøutvalgets nåværende handlingsplan gjelder til og med 2022. I og med at arbeidet
med å lage en handlingsplan er tidkrevende, er det ønskelig at LMU allerede nå skal etablere
ei arbeidsgruppe som våren 2022 kan starte arbeidet med å utarbeide forslag til ny
handlingsplan for år 2023-2025.
Handlingsplanen har som mål å være et styringsverktøy i arbeidet med het helhetlige
læringsmiljøet for alle studenter ved Nord universitet, og skal være en sentral del av
universitetets kvalitetssystem. Handlingsplanen skal gi en oversikt over hvilke mål og
påfølgende tiltak som er planlagt iverksatt innenfor det fysiske, tilrettelagte, psykososiale,
organisatoriske, digitale og pedagogiske læringsmiljøet. Den skal også vise hvem som har
ansvaret og når tiltakene skal gjennomføres.
Erfaringer fra tidligere handlingsplaner og utarbeidelse av ny
LMUs første handlingsplan ble beskrevet som for generell (se vedtakssak 8/20), og nåværende
handlingsplan oppleves som svært ambisiøs. I utarbeidelse av ny handlingsplan før derfor
arbeidsgruppa vurdere hvor stort ambisjonsnivået skal være i den nye handlingsplanen. Her
kan med fordel Læringsmiljøutvalget holdes tett orientert, og bli invitert til å komme med
innspill og kommentarer underveis.
Arbeidsgruppa bør også se på resultatene fra SHoT 2018 og SHoT 2021 for å se om det er
enkelte områder som bør få økt fokus og hvor det bør iverksettes tiltak for å bedre
læringsmiljøet.
Nord universitet scorer lavt på internasjonalisering, og dette er noe det vil bli økt fokus på
fremover. Fra handlingsplan for utdanning (versjon 11.10.21) står følgende om utviklende
læringsmiljø:
- skape internasjonale, kreative og inspirerende læringsmiljø som bidrar til
samhandling med samfunns- og næringsliv
- ha attraktive og levende studiesteder med internasjonalt orienterte, inkluderende og
mangfoldig arbeids- og læringsmiljø
I utarbeidelse av ny handlingsplan for LMU, bør en derfor tenke over dette med
internasjonalisering. Her kan med fordel noen fra internasjonalt kontor eller internasjonalt
utvalg kobles på. Arbeidsgruppa bes også om å se på resten av handlingsplan for utdanning.
Drøfting
Med bakgrunn i dette, bes Læringsmiljøutvalget om å drøfte hvem som kan være aktuell å ha
med i arbeidsgruppa som skal utarbeide utvalgets nye handlingsplan. Her vil det være viktig
at studenter og fagmiljøet er sterkt representert. I tillegg bør studieavdelingen, gjerne ved
sekretær for LMU, være med, samt representant fra Studentinord.
Læringsmiljøutvalget skal planlegge og følge opp ulike tiltak som gjelder studentenes
læringsmiljø på alle plan (fysisk, tilrettelagt, psykososialt, organisatorisk, digitalt, pedagogisk).
Handlingsplanen må derfor inkludere disse seks ulike læringsmiljøene, og følgelig kan det
være aktuelt – om ikke som medlem av arbeidsgruppa, men å få inn folk som har kompetanse
på disse områdene.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-298
Levi Gårseth-Nesbakk
Mariell Opdal Jørstad

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 14.12.2021

Møtedato
14.12.2021

LMU'S ADRESSERING AV HANDLINGSPLAN - ORGANISATORISK
LÆRINGSMILJØ
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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Saksframstilling
Læringsmiljøutvalget har utarbeidet en handlingsplan for 2020-2022. Ved dette saksfremlegget
forsøker man å orientere LMU om status på handlingsplanen når det kommer til organisatorisk
læringsmiljø.
Organisatorisk læringsmiljø
Som en del av et godt læringsmiljø ved Nord universitet må det være et system for
tilbakemelding og medvirkning. Med organisatorisk læringsmiljø menes blant annet forhold
relatert til hvordan studiene er organisert, ulike studieadministrative systemer, struktur og
organisering av arbeidet med læringsmiljø.
Delmål

Tiltak

Hvordan

Ansvar

Tid

Studenter og
ansatte skal
oppleve
arbeidet med
læringsmiljøet
som
systematisk,
kvalitetssikret
og godt
strukturert

Følge opp arbeidet med, samt
være pådriver for å synliggjøre
«Ros og ris», systemet som
ivaretar tilbakemeldinger på
alle forhold knyttet til
studentenes læringsmiljø
Sikre at evaluering av studier
og læringsmiljøet blir
gjennomført på en
tilfredsstillende måte

Fortløpende
behandle meldinger
som kommer inn

LMU
Fakultetene
Leder eiendomsdrift/
Eiendomssjef

Kontinuerlig

Fakultetenes
studiekvalitetsrappo
rter sendes til LMU.
Evaluere LMUs rolle
og struktur og
vurdere tiltak for å
styrke arbeidet med
læringsmiljøet
Plan for
implementering.
Gjennomføre
tillitsvalgtopplæring
hver høst
Årlige møter mellom
SON, samskipnad og
universitetet

Studiedirektør
LMU
Fakultetene

Årlig

Fakultetene
Studentinord
Studentorganisasjonen

Årlig

Prorektor
Studentorganisasjonen
Studentinord
LMU

Kontinuerlig

Synliggjøre leder og
sekretær
Lage attraktive LMU
seminarer
Delta på
konferanser som
Universell o.l.

LMU
Studiedirektør
Fakultetene
Studentinord
Studentorganisasjonen

Kontinuerlig

Få opp en tillitsvalgtordning
som er av god kvalitet

Være
tilgjengelig

Sikre gode rutiner for
informasjonsflyt mellom
universitetet,
studentsamskipnaden og
studentorganisasjonen
 Være tilgjengelig dersom
studenter eller ansatte
ønsker LMUs
tilstedeværelse på
samlinger/møter for å
eventuelt løfte saker til
LMU
 Delta på relevante
læringsmiljøundersøkelser,
studentundersøkelser og
evalueringer som kan gi
LMU viktig informasjon fra
studentene
 Synliggjøre LMU i form av
deltakelse på aktuelle
konferanser, seminarer og
gjøre utvalget kjent blant
studenter og tilsatte
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Status på handlingsplan
- Når det gjelder Ros og ris, behandles disse fortløpende i tråd med handlingsplanen.
Læringsmiljøutvalget holdes orientert om innmeldte henvendelser en gang per
semester. Per 30.11.2021 har det kommet 31 henvendelser.
- Fakultetenes kvalitetsrapport vil ikke presenteres for LMU, men de er lagt ut i utvalgets
Teams-rom under mappen 6. Fakultetenes kvalitetsrapport for studieåret 2020-2021.
- LMU er allerede i prosess med å evaluere utvalgets roller og funksjon, og er noe
utvalget vil ha stort fokus på fremover.
- Når det gjelder opplæring av studenttillitsvalgte, har man allerede fått på plass
opplæring for studenter som deltar i råd og utvalg ved universitetet. Denne ble som
orientert om tidligere, gjennomført nå i høst. Opplæringen var todelt, der første del av
opplæringen var felles for alle studentene ved råd og utvalg, og andre del ble
gjennomført av sekretærer fra de ulike utvalgene med fokus på det spesifikke utvalget
studentene er involvert i. Når det gjelder opplæring for kulltillitsvalgte, er det
opprettet ei arbeidsgruppe som skal se på rutiner knyttet til opplæring (se egen sak).
- SON, studentsamskipnad og universitetet har møter en gang i måneden, i tillegg til at
de også møtes i andre ulike arenaer. Hvorvidt det praktiseres årlige møter også, i
henhold til handlingsplanen er noe usikkert for sekretær.
- LMU skal til en hver tid være tilgjengelig der det er aktuelt. For eksempel har man blitt
flinkere til å oppdatere nettsiden til LMU med relevant informasjon, sakspapirer og
protokoller. I tillegg har noen av LMUs studentrepresentanter deltatt på seminarer
(Utdanningsseminaret 2021, nettverkssamling Kompetansenettverket for studenters
suksess), og vært synlig der i form av egne innlegg. LMUs representanter og sekretærer
deltar også i ulike arbeidsgrupper som er initiert av utvalget, eller ellers der det er
aktuelt.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-313
Klikk her for å skrive inn tekst.
Gabriel Nygård Brunvoll

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 14.12.2021

Møtedato
14.12.2021

TILLITSVALGT-SYSTEM
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Eventuelle innspill tas med i det videre
arbeidet.
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Saksframstilling
Etter at opplæringen av kulltillitsvalgte har blitt ferdig på de ulike studiestedene har det vært
et evalueringsmøte med relevante aktører som har en tilknytting til dette. I dette møtet kom
man fram til at det per nå ikke eksisterer et skikkelig rutine-system som er vedtatt av
universitetet når det kommer til valg av tillitsvalgte og rutinene knyttet til dette samt hvem
som må gjøre hva. På bakgrunn av dette har det blitt dannet en arbeidsgruppe som er ledet
av studentleder Eugen Hovden Haush (SON) og assisterende Studiedirektør Margrethe
Mørkved Solli. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et tillitsvalgt-skriv som ble sendt på rundgang
tidligere i år til fakultetene.
Arbeidsgruppen kommer til å kontakte UU og LMU for å vedta disse rutinene på våren 2022.
Legger ved hele dokumentet, men merk at det er under «Kulltillitsvalgt» (klassetillitsvalgt)
denne saken dreier seg om.
Drøfting
LMU bes om å lese gjennom vedlagt dokument, og da spesielt på avsnittet om Kulltillitsvalgt,
og komme med eventuelle innspill under møtet som kan tas med videre.

Vedlegg:
Nivåtilpasset tillitsvalgtopplæring
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Nivåtilpasset tillitsvalgtopplæring
14.04.2021

14.15

Mål: Hvordan rekruttere, utvikle og beholde tillitsvalgte studenter som styrker
studentdemokratiet, Nord universitet og Studentinord.

Kulltillitsvalgt (klassetillitsvalgt):
Bør velges innen 15. september hvert studieår av sine medstudenter. SPA sørger for at dette
gjøres for hvert kull, fakultetsledelse har ansvar for at liste over tillitsvalgte lages. Denne
listen bør sendes til studentforeninger på fakultetsnivå (i Bodø), studentråd (Trøndelag) og
SOH (Helgeland). Universitetet sammen med SON og de regionale studentorganisasjonene
påser at opplæring av nye kulltillitsvalgte gjennomføres. Opplæringen bør skje fysisk der det
er hensiktsmessig for a sikre tilhørighetsfølelse og bør skje innen 15. oktober ved hver
studiestart.
Når det gjelder faktiske arbeidsoppgaver vil nok faglige spørsmål og samhandling være mest
vanlig, men det er heller ikke uvanlig at kulltillitsvalgte tar et ekstra sosialt ansvar også.
Kulltillitsvalgt bør hovedsakelig forholde seg til SPA, emneansvarlige og studieveiledere,
samt sin studentforening/studentråd, å være en pådriver for dialog mellom de nevnte
partene bør være kulltillitsvalgts hovedoppgaver. Kontakt med ansatte bør skje ved behov, i
forbindelse med evalueringer og i studieprogramråd. Det bør også være et uttrykt mål om at
alle klassetillitsvalgte kjenner til og er komfortabel med å kontakte sin
studentforening/studentråd. Disse har bygd opp god kompetanse over tid og vil kunne svare
og veilede en kulltillitsvalgt. Vi har god erfaring med at enkelte studentforeninger tar på seg
å kalle inn alle kulltillitsvalgte til allmøter for samtaler om aktuelle saker.
Fakultetsledelse/studiestedsledere bør inngå i dialog med gjeldene
studentforening/studentråd for å se om dette kan være aktuelt. At kulltillitsvalgte kjenner til
det neste ”nivået” i studentdemokratiet har også gitt positive gevinster mtp. rekruttering og
videre engasjement.
Fakultetstillitsvalgt og studiestedstillitsvalgt:
Disse studentene er styremedlemmer i studentforeninger (Bodø) og studentråd (Trøndelag),
av erfaring er eller har flere av disse vært kulltillitsvalgte. Ofte har flere i disse
organisasjonene også vært der i opptil flere år, det gir den enkelte en grei basiskompetanse
og samlet sett en viktig kontinuitet i effektiv studentmedvirkning og problemløsning. Disse
vil nok ha godt av typiske organisasjonskurs som innbefatter økonomi (budsjett/regnskap),
organisasjons- og styrearbeid. Her har Studentinord tilbudt et kurs som passer denne
beskrivelsen. Studentforeningene og studentrådene bør også ha en
overlappingsperiode/kompetanseoverføring ved valg av nye tillitsvalgte/styrer. Flere av
foreningene gjør dette allerede, det bør dog være praksis hos samtlige så langt det går. Her
har de regionale studentorganisasjonene et ansvar for å oppfordre til dette. En modell som
fungerer godt er en kombinasjon mellom faglig påfyll og sosialt samvær. Fakultets-/
studiestedstillitsvalgte bør ha en direktedialog med fakultets-/studiestedsledelsen. Vi ser
nytten av å ha faste oppsatte møter, det bør også vurderes hvorvidt slike møter har
deltakende studenter/ansatte fra flere studiesteder. Frekvens og sammensetting bør
reguleres av de aktuelle partene. Det er nærliggende å kalle dette for dialogsmøter. Vi
opplever likevel at det er på fakultetsnivå at studentmedvirkningen oppleves som minst
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reell, hovedsakelig pga. avstand mellom tillitsvalgte og faktiske beslutningsprosesser. God
dialog mellom fakultets-/studiestedsledelse og tillitsvalgte vil redusere den følte avstanden.
Vedrørende lokale utvalg opplever vi at det er vesentlig forskjellig i grad av deltakelse fra
studenter/tillitsvalgte. Vi tror det er nødvendig at fakultetene diskuterer best practice da det
er mye å lære av hverandre her.
Råd og utvalg:
Med råd og utvalg menes valgte studenter til sentrale råd og utvalg ved Nord universitet
(Internasjonalt utvalg, klagenemda, læringsmiljøutvalget, skikkethetsnemda,
utdanningsutvalget, ansettelsesutvalget). Fellesnevneren i disse utvalgene er at de fleste
valgte studenter møter noe helt nytt. En godt fungerende måte å integrere studentene
effektivt i disse utvalgene er å sette opp et opplæringsmøte hvor utvalgssekretær(er) står for
innholdet. Det kan også være en ide for sekretær å invitere tidligere studentrepresentanter
inn i disse møtene, ved behov kan dette koordineres med SON. SON ivaretar også
kompetanseløft av råd og utvalg gjennom jevnlige møter med utvalgene hver for seg, men
også i fellesmøter, SON bør ha ambisjon om å styrke disse kanalene ytterligere.
Regionale studentorganisasjoner og sentralstyret:
Dette er styremedlemmer i SON, SOB, SOH og SOT. Disse velges normalt på årsmøter på
vårsemesteret. Her varierer studentpolitisk kompetanse og sammensetting ganske mye, fra
fulltidsansatte til noen som er litt ferskere i studentdemokratiet. Likevel pleier flere av disse
å ha tidligere verv fra både kull- og klassenivå til fakultetsnivå før de går inn i de regionale
studentorganisasjonene. Det er viktig at disse organisasjonene har direktedialog med
universitets- og samskipnadsledelse. Her er de månedlige møtene og andre fora av viktighet.
I det siste året har man aktivt brukt styremedlem fra de forskjellige organisasjonene inn i
diverse arbeidsgrupper, vi opplever at dette gir en bedre forståelse mellom de forskjellige
partene. En ekstragevinst er at man får inn flere studentstemmer. Disse organisasjonene vil
tjene på å få opplæring og kursing innen politisk påvirkning/mediehåndtering, o.l. At det er
flere betalte verv på dette nivået er med på å sikre videreføring av erfaringer, her er
organisasjonskonsulenten en uvurderlig kontinuitetsfaktor. F.o.m. dette studieåret har vi
begynt med ukentlige mandagsmøter hvor sentralstyret (SON + SOB + SOT + SOH) møtes og
orienterer om pågående prosjekter, dette har vært en god arena for erfaringsdeling og bør
videreføres.
Universitetsstyret og Studentinord-styret:
Her sitter det som regel ganske erfarne studentrepresentanter og det vil variere hvilket
behov for opplæring de trenger. Vi vet at Studentinord har et eksisterende opplegg som
funker godt. Det vil nok uansett være aktuelt for disse representantene å delta på
tilsvarende opplegg som i de regionale studentorganisasjonene, henholdsvis kurs/opplæring
i mediehåndtering og politisk påvirkning. Det siste året har vi etablert en fast møterekke før
hvert respektive styremøte mellom styrerepresentantene og studentlederne + sentralstyret.
Vi jobber enda litt med innretningen, men det har hittil betydelig styrket samspillet på tvers.
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Annet
Det bør vurderes og opprettes et lederutviklingsprogram for de regionale studentlederne,
samt leder i SON. En slags mentor for studentlederne er et interessant spor.
Det arbeides med å opprette felles fadderforum for samtlige studenter som har et større
ansvar for gjennomføringen av fadderperioden, det er noe man har gjort tidligere, og er nok
et forsøk på å lære på tvers.
Vi tror at å rigge studentdemokratiet slik at med hvert trinn det kommer ansvar, vil det
komme tilsvarende goder/belønninger. Dette vil nok skape økt konkurranse og lyst til å
fortsette oppover i systemet. Alt fra attester, kurs og lederutviklingsprogram kan være
aktuelle i et slikt tilfelle.

Lederutviklingsprogram

Studentledere

SST, Styrerepresentanter,
regionale
studentorganisasjoner

Mediehåndteringog påvirkningskurs,
styreopplæring

Råd og utvalg

Opplæring av
sekretær,
Fora i SON

Foreningskurs

Studentforeninger/Studentråd/fadderstyrer

Tillitsvalgtopplæring

Kulltillitsvalgt
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Levi Gårseth-Nesbakk
Tomm Erik Svennebø Sandmoe
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Læringsmiljøutvalget 14.12.2021
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OVERSIKT OVER PLANLAGTE PROSJEKTGJENNOMFØRINGER
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering
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Saksframstilling
Bakgrunn

Viser til sak 11/21 (Universitetsbiblioteket Levanger – ommøblering høst 2021) hvor det ble
stil spørsmål om det fantes en plan/portefølje rundt infrastrukturrelaterte endringer som
berører studenter.
Det jobbes med å etablere en tydeligere struktur på arbeidet til eiendomsavdelingen, og
selve avdelingen har blitt styrket med medarbeidere som skal jobbe med
prosjektgjennomføring. Eiendomssjef skal presentere en oversikt for planlagte
prosjektgjennomføringer i IDF og AMU, men det er ønskelig at LMU også får denne
orienteringen. Derfor vil eiendomssjef gi en muntlig orientering i møtet.
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Levi Gårseth-Nesbakk
Mariell Opdal Jørstad
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ORIENTERING OM OPPFØLGING AV SAKER FRA TIDLIGERE MØTER
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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Saksframstilling
Læringsmiljøutvalget vil bli orientert nærmere under møtet om oppfølging av/status på
saker fra tidligere møter. Her vil det bl.a. bli orientert om ruspolicyen, oppfølging av SHoT og
mandat og sammensetning for LMU.
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TEMA FOR NESTE MØTE - PEDAGOGISK LÆRINGSMILJØ
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Forslag til saker meldes til sekretær, AU eller
skrives i dokument i Teams.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Formålet med saksfremlegget er å informere Læringsmiljøutvalget om tema for neste møte –
pedagogisk læringsmiljø. Med dette håper man å oppnå mer engasjement fra utvalgets
medlemmer hva gjelder saker til kommende møte. Det gjøres også oppmerksom på at dette
møtet er utvidet LMU.
Dersom utvalget har forslag til saker til kommende møte, kan disse meldes inn til sekretærene
eller skrives rett inn i dokument i LMU’s kanal i Teams (se dokument LMU 2021-2022 Saker til
kommende møter). Saker kan også meldes inn til LMU’s arbeidsutvalg.
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.
Under er et utklipp fra LMU’s handlingsplan om pedagogisk læringsmiljø. En nærmere
adressering vil bli presentert under neste møte.
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EVENTUELT
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saker som evt. ble meldt inn til orientering.

