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9/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 5. desember 2019
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Saknr
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Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget godkjenner innkalling og saksliste.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Behandlet av
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Forslag til vedtak:
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Vedtak
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra møtet 24. oktober 2019 med de endringer
som framkommer under saken

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

11/19 Revidering av handlingsplan for læringsmiljøutvalget
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
05.12.2019

Saknr
11/19

Forslag til vedtak
Studiedirektøren får i oppdrag å sette ned en arbeidsgruppe som lager utkast til
handlingsplan til 15. januar med høringsfrist 1. februar med behandling i
læringsmiljøutvalget i februar.
Møtebehandling

Votering

Vedtak
Studiedirektøren får i oppdrag å sette ned en arbeidsgruppe som lager utkast til
handlingsplan til 15. januar med høringsfrist 1. februar med behandling i
læringsmiljøutvalget i februar.
Gruppen består av
..
Protokollen har dessverre feilet i lagringen slik at her må vi få inn navnene på nytt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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12/19 Møteplan for læringsmiljøutvalget - vår og høst 2020
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
05.12.2019

Møtebehandling
Februarmøtet utsettes fra 12. februar til 19 februar.
Junimøtet framskyndes fra 11. til 4. juni
Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
• 19. februar - Skype - Pedagogisk læringsmiljø
• 22. april – Skype - Digitalt læringsmiljø
• 4. juni – Bodø Fysisk læringsmiljø
• 10. september – Stjørdal - LMU-seminar for utvalget
• 21. oktober – Skype - Psykososialt læringsmiljø
• 10. desember – Skype - Organisatorisk læringsmiljø
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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RETNINGSLINJER ANGÅENDE PERMISJON FOR STUDENTER I OFFENTLIGE VERV
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget vedtar følgende retningslinjer angående permisjon for studenter i
offentlige verv:
1. En student som blir valgt inn i offentlige organer skal gis rett til permisjon fra studiene i det
omfang det er nødvendig for å oppfylle lovbestemt møteplikt jvf. §12-13 i arbeidsmiljøloven.
2. En student som har nødvendig permisjon for å oppfylle lovbestemt møteplikt i offentlige
organer kan få tilgang til ny utsatt eksamen, mot at h*n dokumenterer møteplikten i den
aktuelle eksamensperioden.
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Saksfremlegg
Bakgrunn for saken er tildelingsbrevet for 2020.
Vi kan lese følgende i punkt 4.2.7 Tilrettelegging for studenters deltakelse i folkevalgte organer:
«Det er viktig at studenter kan engasjere seg i politisk arbeid. Ettersom det nylig er holdt lokalvalg,
ønsker departementet å minne om at folkevalgte har rett og plikt til å utøve sine verv. Det forventes
at institusjonene tilrettelegger for dette samtidig som institusjonene har ansvar for å påse at
tilrettelegging ikke er til hinder for at studentene oppnår kunnskap og ferdigheter som utdanningen
skal gi. Det er derfor institusjonene selv som må fastsette regler for fravær».
Norge trenger aktive lokalsamfunn hvor innbyggerne er engasjerte og aktive. Nord universitet ønsker
samfunnsengasjerte studenter og vil støtte opp om lokaldemokratiet.
I de tilfeller hvor det har vært nødvendig med permisjon har Univeristets- og høyskoleloven vist til
arbeidsmiljøloven så langt den passer. Vi vil også i denne saken se hva som står i arbeidsmiljøloven
for å kunne få en formening om hva som ligger til grunn for permisjon i forbindelse med deltakelse i
folkevalgte organer. Vi finner at arbeidsmiljøloven §12-13 sier følgende: Arbeidstaker har rett til
permisjon fra arbeid i det omfang det er nødvendig for å oppfylle lovbestemt møteplikt i offentlige
organer.
Vi ønsker å støtte studenter som tar på seg offentlige verv. Med offentlige verv mener vi
representanter og vararepresentanter i statlige, fylkeskommunale og kommunale verv, styrer, råd og
nemnder som er opprettet i henhold til lov. Vi antar at denne rettigheten omfatter permisjon etter
domstolloven, som omhandler plikten i å møte som domsmann, lagrettsmedlem samt rettsvitne eller
part i en rettsak.
Med å følge arbeidsmiljølovens intensjoner vil studentene kunne gis mulighet til å skjøtte et offentlig
verv, i tillegg vil vi kunne bidra til å styrke rekruteringen til slike verv.
Vi ønsker å påpeke retningslinjene imøtekommer permisjon for å kunne oppfylle møteplikt. I det
forstås også den tid studenten bruker for å kunne reise til og fra møter. Den tid som studenten
bruker ut over møteplikten som f. eks forberedelse til møte, deriblant forberedende møter for å
samordne partipolitiske standpunkter er ikke grunnlag for permisjon.
Vi forventer at studenten kan dokumentere fraværet så tidlig som mulig i sitt studieløp.
Med bakgrunn i saksfremlegget vil læringsmiljøutvalget vedta følgende retningslinjer for permisjon
for studenter i offentlige verv:

1. En student som blir valgt inn i offentlige organer skal gis rett til permisjon fra studiene i det
omfang det er nødvendig for å oppfylle lovbestemt møteplikt jvf. §12-13 i arbeidsmiljøloven.
2. En student som har nødvendig permisjon for å oppfylle lovbestemt møteplikt i offentlige
organer kan få tilgang til ny utsatt eksamen, mot at h*n dokumenterer møteplikten i den
aktuelle eksamensperioden.
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Årsrapport – Læringsmiljøutvalget 2019
Læringsmiljøutvalgets sammensetning
Læringsmiljøutvalget ved Nord universitet er et organ som er utnevnt av universitetets styre for å
bidra til at studentenes fysiske og psykiske læringsmiljø ved institusjonen er forsvarlig ivaretatt ut fra
hensyn til helse, sikkerhet og velferd, jfr. Universitets- og høgskoleloven § 4 – 3.
Læringsmiljøutvalgets rolle og funksjon er av styret bestemt i Mandat for Læringsmiljøutvalget.
Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Nord universitet besto i 2019 av 10 faste medlemmer, fem fra
studentene, tre fra ansatte, en fra Nord studentsamskipnad i tillegg til prorektor for utdanning. Alle
de faste representantene skal ha personlig vararepresentant oppnevnt.
Ansattrepresentanter oppnevnes av rektor for to år. Studentrepresentanter velges av
studentorganisasjonene ved Nord universitet. LMU har i tillegg ha observatører fra bibliotek,
samskipnaden, studentombud og internasjonalt kontor. Utover dette kan observatører kalles inn
etter behov. Alle observatører har tale og forslagsrett.
Våren 2019 var siste periode for studentrepresentantene, og det ble foretatt nytt valg i
studentparlamentet. Nye medlemmer til LMU ble valgt, og fra høsten 2019 ble prorektor leder av
LMU.

Vårsemesteret
Tor Flåm (leder/studentmedlem)
Hanne Solheim Hansen/

Reid Hole

Levi Gårseth-Nesbakk (nestleder/prorektor utdanning)
Mali Hønnås (studentmedlem)

Kim Nilssen

Kine Lyngås (studentmedlem)

Victoria Brattbakk

Jan Georg Gulstad (studentmedlem)

Assad Munir

Andrea Christina Nordvik (studentmedlem)

Karoline Wik

Rita Lundestad (universitetslektor FSH/medlem)

Irene Løstegaard Olsen

Tomm Sandmoe (eiendomssjef/medlem)

Terje Giseth

Odd Asbjørn Halseth (IKT-sjef/medlem)

Randi Stemland

Kirsti Grøtan (studentrådgiver/medlem)

Ingvild Kirkhus

Høstsemesteret
Levi Gårseth-Nesbakk (leder/prorektor
utdanning)
Ida Marie Persen (nestleder/studentmedlem)
Lars Glomsvoll (studentmedlem)
Tord Apalvik (studentmedlem)
Kim Karim Nilssen (studentmedlem)

Reid Hole
Jan Georg Gulstad (student, 1. vara)
Brigita Dullum (student, 2. vara)
Eugen Sebastian Hovden Haush (student, 3.
vara)
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Amanda Sofie Tunsberg (studentmedlem)
Rita Lundestad (universitetslektor FSH/medlem)
Tomm Sandmoe (eiendomssjef/medlem)
Odd Asbjørn Halseth (IKT-sjef/medlem)

Irene Løstegaard Olsen
Terje Giseth
Randi Stemland

Utvalgssekretærer:
•
•

Siri Grøvnes Solheim (t.o.m. april)
Lars Røed Hansen (f.o.m august)

Møtefrekvens
I løpet av 2019 har utvalget hatt fem møter:
•
•
•
•
•

20. februar
28. mars
5. september
24. oktober
5. desember

Saksbehandling i 2019
Nedenfor presenteres et utvalg av saker som LMU har behandlet i 2019.
Med utskiftinger av ledelse og sekretariat (vakant fra april til august) har aktivitetsnivået vært noe
lavere enn tidligere år.

Handlingsplan
Handlingsplanen har som mål å være et styringsverktøy i arbeidet med det helhetlige
læringsmiljøet for alle studenter ved Nord universitet. Planen er en sentral del av universitetets
kvalitetssystem.
Handlingsplanen skal gi en oversikt over hvilke tiltak som er planlagt iverksatt innenfor det fysiske-,
psykososiale-, organisatoriske-, digitale- og pedagogiske læringsmiljø, hvem som har ansvaret og når
tiltakene skal gjennomføres. Handlingsplanen hadde gyldighetsperiode fra 2017 til 2019 og
revideres på første møte i 2020. Delkapittelet om fysisk læringsmiljø ble revidert i 2019. Oppdatert
versjon vil publiseres på LMUs nettside etter en siste gjennomgang i LMUs møte.

Kvalitetssikringssystem for utdanningskvalitet
Arbeidet med utviklingen av læringsmiljøet er forankret i kvalitetssikringssystemet for utdanning der
læringsmiljøet er definert som et eget kvalitetsområde. Med læringsmiljø her menes summen av alle
forhold som virker inn på studentenes muligheter til å tilegne seg kunnskap. Eksempelvis er dette alle
forhold som er av betydning for studentenes fysiske og psykiske helse.
De fysiske omgivelsene bidrar til å gi studentene gode rammer som gjør at de kan konsentrere seg
om studiene. Omgivelsene virker også inn på mulighetene for å gi FoU-basert utdanning og
opplæring og bruk av andre undervisningsformer enn klasseromsundervisning.
Eksempler på aktiviteter på området:
•
•

Tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne
Handlingsplan for utvikling av læringsmiljøet ved Nord
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•
•

Sosial og faglig inkludering
Førstesemester

Opplæring av studenttillitsvalgte
Studentparlamentet fremmet på LMUs aprilmøte et ønske om å bygge opp tillitsvalgtordningen
ved Nord universitet. Bakgrunnen var at dagens ordning for studenttillitsvalgte fremstod
fragmentert og lite konsekvent på tvers av studiestedene.
I 2018 og våren 2019 ble det gjort stor innsats med opplegg for opplæring av studenttillitsvalgte for
implementering høsten 2019.
Dette arbeidet har ikke blitt fulgt tilstrekkelig opp med manglende sekretær og kapasitet i 2019.
Dette arbeidet vil bli fulgt opp i 2020

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT)
Undersøkelsen ble gjennomført vårsemesteret 2018 og resultatene ble publisert i starten av
september 2018.
Alle heltidsstudenter i alderen 18 - 35 år ble invitert til å svare på undersøkelsen, og ved Nord
universitet var det 1,988 studenter som svarte.
Resultatene for Nord universitet fulgte de nasjonale tendensene, og viste blant annet at en økende
andel studenter opplever psykiske symptomplager og følelser av ensomhet. Økningen anses å
være betydelig fra tidligere år.
LMU jobber videre med oppfølging av resultatene, og ønsker å ha særlig fokus på tiltak rettet mot
psykisk helse og ensomhet.

Førstesemester
Utvalg for mottak, integrering og sosialisering skal ha hovedansvaret for at nye studenter som
kommer til Nord universitet, får et helhetlig og godt mottak som skal sørge for at nye studenter
tidlig blir inkludert, både faglig og sosialt. Det er viktig å legge til rette for et godt mottak for nye
studenter fra første dag. Dette er fordi vi vet at studenter som får et tidlig nettverk og som trives,
har mye større forutsetninger for å lykkes med studiene og ikke faller i fra. Utvalget fokuserer på
førsteårsstudenter, men må også ha et blikk for studenter gjennom hele studieforløpet. Det er satt i
gang aktivitet ved alle studiestedene, og LMU samarbeider med de lokale utvalgene om hvilke tiltak
og saker det skal jobbes med.
Ordningen ønskes evaluert i 2020 for å gjøre ordningen mindre personavhengig og dele
erfaringer på tvers

Studiestedstruktur
Etter studiestrukturvedtaket har utvalget vært opptatt av læringsmiljøet blir ivaretatt for både
eksisterende og framtidige studenter. Utvalget og studentene ønsker å ha en tett dialog med
universitetet om saken framover.

Ros og ris
Oversikt over innkomne meldinger fra studenter er en løpende sak i utvalget. Studenter leverer
meldinger gjennom et eget skjema som formidles den som er ansvarlig for det tema meldingen
omhandler. Den ansvarlige får normalt 3 uker å gi et tilsvar på meldingene. Ros og ris-systemet
er ikke ment å være en kanal for «øyeblikkelig hjelp» og skjemaet inneholder derfor
kontaktinformasjon til driftsavdeling og it-hjelp for rask oppfølging av bygningsmessige forhold og
IT-relaterte problemer.
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Det har vært en utfordring å få gitt tilbakemeldinger til meldere innen frist, og det har kommet
tilbakemeldinger fra studenter om at de ikke får svar på henvendelsene. I noen tilfeller har det
vist seg at ansvarlig har videresendt svar direkte til student/melder, uten å varsle
mottaker/fordeler slik at saken kan lukkes. I noen tilfeller får hverken mottaker/fordeler eller
student beskjed om hva som skjer med meldingen. En kan anta at meldingen i disse tilfellene ikke
prioriteres besvart. Ansvarlig enhet kan likevel ha fulgt opp meldingen uten at dette er blitt
dokumentert.
Skjemaet ble i 2019 revidert slik at meldinger går rett til rett sted (f.eks eiendomsdrift/IT) som
besvarer ut forespørselen, dette har fått ned svartiden på mange av spørsmålene som stilles.
Den store majoriteten av meldingene som kommer inn kommer fra studenter i Bodø og man må i
2020 jobbe for å gjøre ordningen mer kjent på andre studiesteder.
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STUDIEBAROMETERET
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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Sammendrag
Studiebarometeret er en nasjonal undersøkelse som gjennomføres på høsten hvert år. Studenter på 2. året på
bachelorstudier og på 2. året på masterstudier blir spurt en rekke spørsmål om studiet de går på og om
læringsmiljøet.
På mange av spørsmålene svarer studentene ut fra en Likert-skala som går fra 1 (lite fornøyd) til 5 (veldig
fornøyd). Flere delspørsmål slås sammen til indekser av hovedområder.
Studentene gir også en totalvurdering av studieprogrammet sitt ved å svare på spørsmålet «jeg er alt i alt
fornøyd med det studiet jeg går på». Svarresultater på studieprogrammer med få svar offentliggjøres ikke.
Studieprogrammer slås sammen til en samlet institusjonsskår.
Studenter ved norske høyere utdanningsinstitusjoner er godt fornøyd med kvaliteten på studieprogrammene
de går på. Årets resultater samsvarer i stor grad med resultatene fra tidligere år. Variasjonen i overordnet
tilfredshet mellom utdanningstypene er små selv om noen skiller seg ut. På studieprogramnivå er variasjonen
større selv om de fleste programmene ligger nær det nasjonale gjennomsnittet på 4,1 (på en skala fra 1 til 5,
der 5 er mest positiv).
Studiebarometeret 2019 viser at studentenes totalvurdering («j Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet
jeg går på») har gått opp fra 3,9 til 4,1 fra 2018 til 2019. Dette er det beste resultatet Nord universitet noen
gang har oppnådd.
4.2
4.1
4.1

Alt i alt tilfredshet Nord

4.0
4.0

Nasjonalt

3.9
3.9
3.8

2015
Figur 1: Alt i alt tilfreds

2016

2017

2018

2019

.

Spørsmålene i undersøkelsen er gruppert i hovedområder, som hver består av flere enkeltspørsmål innenfor et
overordnet tema. Unntatt er Overordnet tilfredshet, som angir ett spørsmål: "Jeg er, alt i alt, tilfreds med
studieprogrammet jeg går på".
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Figur 2: Indeksoversikt NORD

Indeksoversikten ovenfor oppsummerer resultatene av undersøkelsens hovedområder. Indikatorene er
beregnet ved å legge sammen vurderingen av alle enkeltspørsmålene innenfor hvert tema, og er
gjennomsnittsverdier for studieprogrammet. Til høyre for figuren sammenlignes resultatene med tall for
fjoråret, samt resultatet nasjonalt. Grønt indikerer positive avvik, mens rødt indikerer negative avvik.
Oversikten viser at Nord universitet ligger over eller på samme i nivå på samtlige hovedområder, sammenlignet
både med Nord i 2018 og nasjonalt snitt i 2019. Vi vil særlig fremheve oppgang på 0,2 for både medvirkning og
faglig og sosialt læringsmiljø sammenlignet med 2018.
NOKUT har definert en terskelverdi på 3,25 for «Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på» for
program der studentene er spesielt kritiske. Vi har tatt i bruk denne verdien også på de underliggende
hovedområdene for å ha et slags gjennomgående sammenligningsgrunnlag.
Vi vil i denne fremstillingen konsentrere oss om hovedområdene:
• Faglig og sosialt læringsmiljø
• Fysisk læringsmiljø og infrastruktur
• Medvirkning.
Nedenfor vises tabell og figur med en oversikt over indeks og enkeltspørsmål innenfor hovedområdet «Faglig
og sosialt læringsmiljø». Søyle i ensfarget sort viser nasjonalt snitt.
Studentene er jevnt over tilfredse ut fra spørsmålene som danner grunnlaget for området faglig og sosialt
miljø. De er minst tilfreds med «Miljøet mellom studentene og de faglige ansatte på studieprogrammet»,
nasjonalt snitt ligger på 3,6, samtlige fakultet ved Nord ligger over dette med unntak av HHN som ligger på
landsgjennomsnitt. Fordeler vi samme spørsmål ned på programnivå strekker er spennet mellom dårligs og
best stort. 2,7 (Master i spesialssykepleie) til 4,8 (Grunnskolelærerutdanning master 5-10). Totalt ligger 7
program under terskelverdi på 3,25.
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FAGLIG OG SOSIALT MILJØ
Nasjonalt

Nord

FBA

FSV

FLU

FSH

HHN

4.2
4.1 4.1
4.0
3.9

4.0
3.9 3.9

3.9 3.9 3.9

4.0
3.9 3.9

3.9

3.8

3.8

3.8
3.7

3.6

Det sosiale miljøet blant studentene på
studieprogrammet

Det faglige miljøet blant studentene på
studieprogrammet

3.6

Miljøet mellom studentene og de faglig
ansatte på studieprogrammet

Figur 3: Faglig og sosialt miljø

Nasjonalt Nord
Indeks faglig og sosialt miljø

FBA

FSV

FLU

FSH

HHN

3,8

3,9

4,0

3,9

4,1

3,8

3,8

Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet

3,9

4,0

4,1

4,1

4,2

3,9

3,9

Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet

3,8

3,9

3,9

3,9

4,0

3,9

3,9

Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på studieprogrammet

3,6

3,8

4,0

3,8

3,9

3,7

3,6

Figur 4: Faglige og sosialt miljø-tabell

Når det gjelder fysisk miljø og infrastruktur , er også her studentene jevnt over tilfredse. Spesielt tilfreds er de
med bibliotek og bibliotekstjenester. Lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid er det enkeltspørsmålet
innenfor dette området der studentene er minst fornøyde.
Samtlige fakultet ligger over nasjonalt eller på nasjonalt snitt, både på indeks og enkeltspørsmål. Det er
selvsagt store forskjeller mellom de ulike programmene, det studieprogrammet som er minst fornøyd med
samtlige av disse tjenestene er Bachelor i teaterproduksjon og skuespillerfag, med en indeksverdi på 2,3 på
fysisk læringsmiljø og infrastruktur. Det samme programmet scorer aller best 5,0 på «Jeg er, alt i alt, tilfreds
med studieprogrammet jeg går på».
Det programmet som scorer høyest på denne indeksen er Grunnskolelærerutdanning master 1-7, med en
snittscore på 4,7. Det et 6 studieprogram som ligger under terskelverdi på 3,25.
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FYSISK MILJØ OG INFRASTRUKTUR
Nasjonalt

Nord

FBA

FSV

FLU

FSH

HHN

4.3 4.2 4.2
4.1 4.2 4.1
4.1
3.8
3.7
3.6 3.6
3.5 3.6
3.4

3.8
3.6 3.7
3.6 3.7 3.7 3.7

Lokaler for undervisning og øvrig
studiearbeid

Utstyr og hjelpemidler i
undervisningen

3.8 3.8

Bibliotek og bibliotekstjenester

3.6

3.8 3.9 3.9 3.7

IKT-tjenester (f.eks.
læringsplattformer, programvare
og PC-tilgang)

Figur 5: Fysisk miljø og infrastruktur

Nasjonalt
Indeks fysisk miljø og infrastruktur

Nord

FBA

FSV

FLU

FSH

HHN

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,9

3,8

Lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid

3,5

3,6

3,8

3,6

3,7

3,7

3,7

Utstyr og hjelpemidler i undervisningen

3,6

3,7

3,7

3,4

3,6

3,6

3,8

Bibliotek og bibliotekstjenester

4,1

4,2

4,1

4,3

4,4

4,2

4,1

IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer, programvare og PC-tilgang)

3,8

3,8

3,6

3,8

3,8

3,9

3,7

Figur 6: Fysisk miljø og infrastruktur-tabell

Studentene opplever i mindre grad å ha muligheter til medvirkning, dette er en gjenganger fra alle år. Det
gjelder spesielt hvordan studentenes innspill blir fulgt opp av institusjonen samt muligheter til å gi innspill på
innhold og opplegg i studieprogrammet.
Samtlige fakultet ligger over nasjonalt eller på nasjonalt snitt på indeks, men på enkeltspørsmålet «Det
tilrettelegges for medvirkning gjennom studenttillitsvalgte, fagutvalg, studentparlament, etc» ligger samtlige
fakultet unntatt FLU under nasjonalt snitt.
Det er store forskjeller mellom de ulike programmene, det programmet som er minst fornøyd er Bachelor i 3D
art, animasjon og VFX med indeksverdi på 2,3. Programmet scorer også lavt på generelt fornøydhet, med en
verdi på 3,2 (under terskelverdi på 3,25).
Mest fornøyd med medvirkning er Bachelor i internasjonale relasjoner, med en indeksverdi på 4,4, programmet
scorer også svært høyt på generell fornøydhet, 4,8.
Det et 21 studieprogram som ligger under terskelverdi på 3,25.
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MEDVIRKNING
Nasjonalt
3.3 3.4 3.4 3.3

Nord

3.7

3.6
3.2 3.3

Indeks medvirking

3.3 3.4

3.6
3.3

FBA

FSV

3.3 3.4
3.0

FLU

3.2 3.2 3.1

FSH

HHN

3.4
3.0

3.2

Studentene har mulighet for å gi Studentenes innspill blir fulgt
innspill på innhold og opplegg i
opp av institusjonen
studieprogrammet

3.7
3.6 3.5
3.4 3.4
3.4

3.2

Det tilrettelegges for
medvirkning gjennom
studenttillitsvalgte, fagutvalg,
studentparlament, etc.

Figur 7: Medvirkning

Nasjonalt Nord FBA FSV FLU FSH HHN
Indeks medvirkning

3,3

3,4

3,4

3,3

3,6

3,2

3,3

Studentene har mulighet for å gi innspill på innhold og opplegg i studieprogrammet

3,3

3,4

3,7

3,3

3,6

3,3

3,4

Studentenes innspill blir fulgt opp av institusjonen

3,0

3,2

3,2

3,1

3,4

3,0

3,2

Det tilrettelegges for medvirkning gjennom studenttillitsvalgte, fagutvalg, studentparlament, etc.

3,6

3,5

3,4

3,4

3,7

3,4

3,2

Figur 8: Medvirkning-tabell

Vedlegg:
Skriv her
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-171
Levi Gårseth-Nesbakk
Renate Nyborg Eikrem

Click here to enter text.

Møtedato
19.02.2020

OPPFØLGING OG ORIENTERING AV SAKER
Forslag til vedtak:
Utvalgssekretærene følger opp sakene som ble nevnt i møtet
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Orienteringer
Vi ser det hensiktsmessig at utvalgsmedlemmene blir orientert om ulike saker som rører seg.
-

Utdanningsfaglig kompetanse – nettbaserte kurs for fagansatte – hvordan kan et
godt læringsmiljø ivaretas i det digitale rom?

-

Orientering om utredninger som f. eks EVU

-

Bodø By - Får millioner til ny storsatsing i Bodø

Oppfølginger
Med bakgrunn i henvendelser til «nyansatt» sekretær ser vi det hensiktsmessig å kunne nøste opp i
noen pågående saker:

-

Angående tillitsvalgte opplæring og studentdemokratiet; Denne saken skal opp i opp i
strategisk ledermøte 24. februar 20?

-

Første semester-utvalgene, Organisering og mandat. Her skal nok den nye
sekretæren inn, så vi kan skylde på at det er derfor denne saken ikke er klar ennå.
Arbeidsgruppe her er ble vedtatt på oktobermøte, og består av Kirsti Grøtan, Øystein
Strømnes, Ida Marie Persen, Amanda Sofie Tunsberg og sekretær i LMU.

-

Handlingsplan for LMU var oppe i møtet 5. desember, men protokoll foreligger ikke.
Sekretær skal sikkert være med her, men er usikker på hvilke andre personer som
skal inn i dette arbeidet. Det foreslås også at SHoT oppfølging tas med under arbeidet
av handlingsplanen.

-

Hva skal vi i LMU få til i 2020?
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-173
Klikk her for å skrive inn tekst.
Lars Røed Hansen

Saksgang

Møtedato
19.02.2020

ROS OG RIS FEBRUAR 2020
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar ros og ris til orientering.

Sammendrag
Det har kommet 10 meldinger på ros og ris per 13. februar 2019. Av disse er rundt
halvparten knyttet til manglende vanndispenser ved studiested Bodø. Denne er under
bestilling.

Saksframstilling

Tema
Annet
Bygningsmessige forhold (varme/ventilasjon/utstyr)
Studentbolig, kantine o.l. (StudentiNord)
Studierelatert
Totalsum

Vedlegg:
Ros og ris februar 2020

Bodø

Levanger Totalsum
1
1
6
2
2
8
2
10
1
1
6

3/20 Ros og ris februar 2020 - 15/02692-173 Ros og ris februar 2020 : Ris og ros 2020

Hvilket område
gjelder saken
Opprettet din?

02.01.2020Studierelatert
Studentbolig,
kantine o.l.
07.01.2020 (StudentiNord)
Studentbolig,
kantine o.l.
07.01.2020 (StudentiNord)
Studentbolig,
kantine o.l.
07.01.2020 (StudentiNord)
Studentbolig,
kantine o.l.
07.01.2020 (StudentiNord)
Studentbolig,
kantine o.l.
15.01.2020 (StudentiNord)
Studentbolig,
kantine o.l.
15.01.2020 (StudentiNord)

Ved hvilket s Din melding

Forslag til tiltak

Utbedring

Levanger

Nord Uni er som en arbeidsgiver da det og være student
krever 40 timers arbeid likens som arbeids uke. Studentene
kan man si er ansatt hos Nord Uni. Jeg oppfordrer Nord
Universitet til og indirekte søke NAV Tilretteleggingsgaranti.(i
søknads skjema til Nord via samordna opptak & Nord Uni sin
hjemme side, bør man ha mulighet for & si om man er
tunghørt, og Nord Uni spørre, vil du søke på
Tilretteleggingsgaranti ved studie som varer 1 ar eller 3 ar? ja.)
Slik får man forutsigbarhet: Det betyr at man tilslutt kan tilby
skrive tolk 20‐100% fast jobb + trygghet for student.
Tilretteleggings garantien: Skal sikre en raks saksbhandling,
samordnet bistand fra NAV, og trygghet for at NAv sørger for
nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging og oppfølging fram
mot og i jobb. I tildretteleggingsgarantien skal det skrives ned
hvilke tiltak som er nødvendig for at man skal få eller beholde
ne jobb. NAV forpliter seg til støtte i form av oppfølging,
Hi Nord Universitet. HLF=Hørselshemmedes landsforening skriver at 1 mil
tilskudd eller hjelpemidler innen avtalte frister. Jeg klager per i
nordmenn vil ha en eller annen form for hørselshemming i år 2020. Jeg savner et dag på at jeg som har fått fatigue grunnet godarted øre svulst
tettere sammarbeid mellom Nord Universitetet ‐ Hjelpe mid sentralen ‐ NAV som blir rådet til og ikke ta 3 års utdannings løp og for og at jeg
følger slike råd, blir jeg straffet med og bli ned prioritert med Det er nå møter med NAV for å få ett mer tettere samarbeid
kan informere om hvilke virkemiddler som finnes: feks NAV tilretteleggings
og få skrive tolk. Jeg ser fram til og høre fra Dere. Send epost om studenter med tilretteleggingsbehov, nettsidene som viser
garanti. Når NAV ikke tilrettelegger, er det Nord Universitet som taper på det.
Nord Uni får jo penger fra staten for hver student som består eksamen.
til studnet
I prosess
til arrival123456789@yahoo.co.uk

Bodø

Vi vil gjerne at vannautomaten skal komme tilbake!

Bodø

Jeg får så vondt i hode, og klarer ikke konsentrere meg, når vannautomaten er i
ustand.

Bodø

Vi ønsker vannautomaten tilbake ved Alexandria. Er vanskelig å fylle flaskene fra
springen på toalettet.

Bodø

Bodø

Bodø

08.01.2020Studierelatert
Levanger
Bygningsmessige
forhold
(varme/ventilasj
29.01.2020 on/utstyr)
Bodø

Tørster... Hjelp!!!
Få tilbake vanndispenseren som stod ved Alexandria så fort som mulig!! Den er
høyst savnet at mange studenter, og det var den eneste stedet på universitet
hvor studenter for tak i ordentlig kaldt vann.

I prosess
Få vannautomaten tilbake, det er umulig å fylle på flasken på
toalettene

I prosess

Få tilbake vannautomaten.

I prosess

Vennligst returner vår kjære vannautomat, det er under min
verdighet å drikke vann fra vasken.

I prosess

Reparer den gamle vanndispenseren, eller kjøp en ny en.

I prosess

Er ikke lengre noe vanndispenser ved Alexandria.
Få den tilbake så fort fort som mulig, den er høyst savnet.
Hvorfor får jeg ikke svar på e‐poster jeg sender? Jeg får bekreftelse på at dere har
mottatt dette. Sendt til postmottak@nord.no
Føler jeg ikke får den hjelpen jeg trenger. Trist og lei student..

Rom A11 har utrolig dårlig luft, samt piping i ventilasjonen noe som er svært
forstyrrende under undervisning.

Bør endres snarest.

Er i bestilling
Student fikk foreløpig svar relativt raskt, men tok for lang tid
før studenten fikk formelt svar. Saken var kompleks med
overgang mellom utgått studieplan.
Fakultetet beklager lang svartid

I prosess

Lukket

Åpen
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Hvilket område
gjelder saken
Opprettet din?

04.02.2020Annet

Ved hvilket s Din melding
Virket som bibliotekar har munndiare, eneste som bråker på ettermiddagstid.
Konstant skravling, og oftest ganske høylytt. Gjør det krevende å lese. Gjeldene
ettermiddag er 4. februar.
Bodø

Forslag til tiltak

Utbedring

Innestemme, evt. munnkurv :)

Tas opp med studentvaktene som bemanner skranken på
ettermiddagstid

Lukket

