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Prorektor utdanning leder møtet da studentleder var forhindret fra å delta.
Starter med en presentasjonsrunde da det grunnet utvidet LMU er mange nye. Utvidet LMU
er viktig for å ha god sammenheng mellom faglig nivå og LMU.

1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste til LMU-møte 18.02.2021
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
18.02.2021

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget godkjenner innkalling og saksliste.

Møtebehandling
Til eventuelt meldes følgende saker inn;
- SHoT
Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget godkjenner innkalling og saksliste.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3

Saknr
1/21
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2/21 Godkjenning av protokoll fra Læringsmiljøutvalgets møte 14.12.2020
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
18.02.2021

Saknr
2/21

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra Læringsmiljøutvalgets møte 14.12.2020.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra Læringsmiljøutvalgets møte 14.12.2020.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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3/21 Årsrapport Læringsmiljøutvalget 2020
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
18.02.2021

Saknr
3/21

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget godkjenner vedlagt årsrapport.

Møtebehandling
Prorektor presenterer årsrapporten, og trekker spesielt frem de viktigste sakene
(handlingsplan, ruspolicy, opplæring av studenttillitsvalgte, ris og ros og førstesemesterutvalg). Studentene får skryt for at de tok initiativ til å gjenoppta arbeidet med
utforming av en felles ruspolicy for ansatte og studenter.
Når det gjelder opplæring av studenttillitsvalgte bør dette være et samspill mellom
universitetet og studentene. Studentenes medbestemmelse er lovfestet. Studentene har også
et selvstendig ansvar for å stille opp som tillitsvalgte. Universitetet er avhengig av at
studentene melder inn om hva de føler de har behov for.
Årsrapporten ble behandlet i styret 05. februar (tatt til orientering). Ingen store
kommentarer/tilbakemeldinger.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget godkjenner vedlagt årsrapport.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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4/21 Endring i LMU's sammensetning
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
18.02.2021

Saknr
4/21

Forslag til vedtak:
Ny vararepresentant for prorektor for utdanning er Ketil Eiane (prorektor for forskning og
utvikling).
Ståle Lødemel, HHN, utgår som fakultetsrepresentant for utvidet LMU. Han vil ikke bli
erstattet, da HHN også har førsteamanuensis Hanne Stokvik som representant.

Møtebehandling
I tillegg til de endringene som fremkommer av saksfremlegget, er dekan Elisabet Ljunggren ny
vara for FSVs fakultetsrepresentant. Videre har en student trukket seg fra LMU grunner
personlige årsaker, og studentene oppfordres derfor til å ta en runde på hvem som kan
erstatte vedkomne. 1. prioritert vara foreslås. Studentene tar en runde på dette, og melder
inn til sekretær for LMU.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Ny vararepresentant for prorektor for utdanning er Ketil Eiane (prorektor for forskning og
utvikling).
Ståle Lødemel, HHN, utgår som fakultetsrepresentant for utvidet LMU. Han vil ikke bli
erstattet, da HHN også har førsteamanuensis Hanne Stokvik som representant.
Dekan Elisabet Ljunggren er ny vara for representant fra FSV.
Studentene tar en runde på ny studentrepresentant, og melder inn til sekretær.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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5/21 Studentenes mulighet til å påvirke innhold og opplegg i
studieprogrammet
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
18.02.2021

Saknr
5/21

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar innspillene til etterretning.
Møtebehandling
Synne presenterer saken. Studentene berømmes for å ta opp dette temaet, og det er
beklagelig om studentene føler at tilbakemeldingene de kommer med ikke blir tatt tak i.
Ved en runde rundt bordet, foreslås det at fakultetsrepresentantene tar med seg disse
problemstillingene tilbake til fakultetene, og hører hvilke systemer man har på dette. Det kan
med fordel sendes til prorektor utdanning og sekretær for LMU. Det foreslås videre å ta opp
saker til UU dersom det er ting som går igjen.
Fra fakultetenes side oppleves det vanskelig å få studenter til å stille som tillitsvalgte, og
dermed også vanskelig å få til gode evalueringen. Det er viktig for fakultetene å få
tilbakemeldinger fra studentene, dette også for at emneansvarlig og SPA skal kunne bruke
evalueringene i forbedringsarbeid og for å kunne videreutvikle seg. Det liggere videre noen
forventninger om at fagansatte gir tilbakemelding til studentene om hvordan innspill til
forbedring blir brukt. Noen innspill kan man ta med seg og gjøre noe med, mens andre innspill
er vanskeligere/ønsker man ikke av ulike grunner å ta til følge. Uansett er det viktig at
studentene får tilbakemeldinger om hvorfor man velger å gjøre slik man har valgt. Ofte blir
ting tatt tak i, men studentene får ikke beskjed om dette og kan derfor oppleve at
tilbakemeldingene ikke blir tatt på alvor. Dialog mellom fagansatte og studenter trekkes av
flere frem som viktig. Eksempelvis legges det til rette for klassens time (nå på Teams grunnet
covid-19), møter med tillitsvalgte, man følger opp og har nye møter med
studentrepresentantene, dette er en kontinuerlig prosess. Likevel er det viktig å få frem at det
ikke er alt fakultetene kan imøtekomme studentene på. Kanskje er det derfor viktig å bli
tydeligere på forventningsavklaring; hva forventer fakultetene av studentene, og hvor mye
arbeid innbefatter dette.
Votering
Enstemmig
Vedtak
➢ LMU ber fakultetene ta med seg innspillene fra studentene og diskusjon i møtet til
nærmere vurdering/drøfting på hvert fakultet. Et oppsummerende notat på 1-2 sider
kan sendes til sekretær for LMU og prorektor utdanning, med frist til 30.april 2021.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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6/21 Info-skjermer - plassering, bruk og administrering av skjermene
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
18.02.2021

Saknr
6/21

Forslag til vedtak:
Info-skjermene skal være plassert …
Info-skjermene skal brukes til …
Det overordnet ansvaret for info-skjermene ligger hos …

Møtebehandling
Sekretær for LMU orienterer kort om saken.
Når det gjelder ansvar for skjermene, bør det være distribuert ansvar grunnet ulike behov i de
ulike delene av institusjonen. Kommunikasjonsenheten (Nord) kan ha det overordnede
ansvaret for koordinering av informasjonen. Hos Studentinord er det deres
kommunikasjonsavdeling som har ansvaret for skjermene. Nord har 9 ulike studiested der alle
er ulike. Man bør få på plass en måte å koordinere bruk av skjermene, da det som fungerer på
et studiested ikke nødvendigvis fungerer like godt andre plasser.
Informasjonshovedkanalen ut til brukerne bør være på IT-systemene (intranett for ansatte og
canvas for studentene) Nord bruker – med info-skjermene som et fint supplement.
Biblioteket skal få egne skjermer, og man ønsker her et samarbeid mellom bibliotek og
Studentinord slik at man kan informere om hverandres tilbud. Biblioteket tenker å bruke deres
info-skjermer til å informere om kurstilbud (for eksempel akademisk skriving), hvordan bestille
veiledningstimer på nett, åpningstider og endringer av åpningstider. Noe av dette kan kjøres
ut på alle skjermer uavhengig av geografi, mens andre ting må tilpasses. Biblioteket tenker
også å samarbeid med Studentinord ved å kunne reklamere for hverandres kurs og tilbud.
Dersom Nord og Studentinord bruker like plattformer vil det være enklere å spre samme
informasjon på de ulike skjermene (noen bruker infoskjerm.no, andre sharepoint).
Studentene er i utgangspunktet fornøyd med skjermene (og skryter veldig av bibliotekets
skjerm i Bodø), men foreslår at skjermene bør plasseres med i hodehøyde, og på områder hvor
det er naturlig at man stopper opp for å gjøre noe. Studentene savner også informasjon om
ting som skjer på campus, enten det er besøk/politikere som kommer eller spesielle
happenings.
Studentene har ved fadderperioden brukt info-skjermene aktivt, og sier at i Bodø brukes
infoskjermen.no som plattform. Her finnes kalender som også finnes i infoskjermen Go.
Kalender er et godt hjelpemiddel, og fungeres greit teknisk for studentene. De fikk egen lenke,
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og de kunne legge inn all den informasjonen de anså som viktig, og med samme layout slik at
det ble tydelig at det var fadderperioden som kom med informasjonen.
Votering
Enstemmig
Vedtak
LMU ber kommunikasjonsenheten ved Nord se nærmere på helhetlig
kommunikasjonsstrategi/plan – inkludert bruk av info-skjermer – og hvordan man mest
hensiktsmessig skal håndtere kommunikasjon på de ulike områdene, samt hvordan nå ut til
ansatte og studenter. Studentinord sin kommunikasjonsenhet kan med fordel kobles på.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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7/21 Evaluering av arbeidet med tilrettelegging og oppfølging i forbindelse
med Covid-19 - Undersøkelse
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
18.02.2021

Saknr
7/21

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering, og anbefaler at følgende punkter følges opp i
undersøkelsen;

Møtebehandling
Assisterende studiedirektør informerer om saken.
Nord har underskrevet avtale med en ekstern leverandør (BDO) som skal gjennomføre
undersøkelsen. Man er interessert i å få frem hva som har fungert og hvorfor, og hva som ikke
fungerte like godt og årsaken til det. Resultatene fra dette kan tas med videre i fremtidige
arbeid. Undersøkelsen skal gå ut til både studenter, ansatte ved Nord og ansatte ved
Studentinord, og blir en e-postundersøkelse.
Foreløpig ligger det forslag om å se på ting under forskning og undervisning, arbeid og
studieforhold, beredskapsarbeid og driftskontinuitet. Det er nedsatt ei referansegruppe
bestående av ansatte og studenter (10-12 stk.) – bred sammensetning – som skal gi innspill på
spørsmål slik at spørsmålene skal treffe i best mulig grad. Det skal være noen felles spørsmål,
men også ulike spørsmål som er tilpasset de ulike respondentgruppene.
Undersøkelsen skal gjennomføres i mars/april, med analyse i mai og ferdig rapport i juni.
Rapporten kan med fordel presenteres for LMU.
Prorektor utdanning informerer om at han var med i nasjonalt møte om SHoT. Dette er en
undersøkelse som gjennomføres hvert 4. år, med stadig større oppslutning. Styringsgruppa
har bestemt å gjøre en ekstraordinær SHot i 2021, i tillegg til den planlagte i 2022. Den
ekstraordinære SHoT skal adressere covid-situasjonen (fokus på studentenes psykiske helse).
Denne undersøkelsen vil kunne ha noen av de samme spørsmålene som undersøkelsen Nord
vil kjøre. Det vil derfor være viktig å koordinere slik at ikke Nord sin covid-undersøkelse
overlapper SHoT. Alle oppfordres til å svare på SHoT, så den interne undersøkelsen må kanskje
måtte forflyttes for ikke å overlappe.
Votering
Enstemmig
Vedtak
LMU tar saken til orientering, og kommer med en oppdatering til møte i juni.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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8/21 Erfaring med ny eksamensform grunnet Covid-19
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
18.02.2021

Saknr
8/21

Forslag til vedtak:
LMU tar saken til etterretning. Eventuelle tilbakemeldinger fra utvalget vil bli tatt med videre
i arbeidet med den planlagte Covid-19 undersøkelsen som er under utarbeidelse.

Møtebehandling
Karoline orienterer.
Sett bort i fra at fakultetene har lokale evalueringer i hvert emne, har det ikke vært gjort noen
stor helhetlig koordinering av erfaringer knyttet til ny eksamensform. Nord har deltatt i en del
nasjonale arenaer hvor dette har vært en kjent problemstilling. Det er ingen tvil om at dette
har vært vanskelig både for studenter og undervisere. For å unngå usikkerhet knyttet til vårens
eksamener, var man tidlig ute med at også eksamen i vårsemesteret skulle bli digitale.
Studentene sitter igjen med at eksamen har vært ok å gjennomføre også digitalt. Noen
eksamener er selvsagt enklere å gjennomføre (når man kan skrive på pc og ikke papir), man
får formulert seg bedre. Andre fag har derimot blitt vanskeligere, eksempelvis regnefag. Her
har studentene vært nødt til å skive/utregne, ta bilde, scanne inn og levere som pdf. Et annet
frustrasjonsmoment for studentene har vært uklarhet i hva man kan forvente å få på eksamen,
men de viser også forståelse for at dette også har vært utfordrende for underviserne. Tidligere
har studentene kunne forberedt seg ved å jobbe med gamle eksamensoppgaver, men nå når
det har blitt en helt ny eksamen, har det vært vanskelig å vite hva man kan forvente.
En annen utfordring studentene har opplevd, er at oppgavene/arbeidsmengden har blitt for
stor i forhold til tid man har tid rådighet. Det har vært usikkerhet om hvilke krav som stilles til
kilder og tidsbruk på det. Noen forelesere har sagt at dette ikke er viktig, men så står det noe
annet på eksamensoppgaven. Studentene oppfordres til å lage en kildeliste på forhånd, og så
lime inn det som er relevant for oppgaven. På denne måten kan man spare mye tid. Når alt av
hjelpemidler er tilgjengelig kan studentene også bli usikker på egen besvarelse og bruker mye
tid for å dobbeltsjekke. Ved en vanlig skoleeksamen ville man ikke hatt tid til dette, og man
har vært nødt til å stole mye mer på seg selv.
Man opplever derimot at muntlig eksamen har fungert godt digitalt.
Det stilles videre spørsmål om hva slags samarbeid som er lov, og hva som er juks. Det foreslås
at fagmiljøet har en diskusjon med studentene før eksamen, om hva som er tillat og ikke.
Videre skal man bli flinkere til å presisere at det er individuelle eksamener. Nord har også hatt
flere juks/fuskesaker enn tidligere, noe også andre institusjoner har opplevd. Fuskesaker er
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krevende, for rettsikkerheten til studentene er veldig viktig. Det kan være vanskelig å
dokumentere fusk, selv om man kan mistende det.
Når det gjelder klagekommisjon, så tolker Nord det slik at klagesensorene skal gjøre en
individuell vurdering av de oppgavene det er sendt inn klage på. Derfor legger det ikke ved
andre besvarelser for det hadde heller ikke de opprinnelige (sensor)kommisjonene heller. Det
er derimot viktigere å jobbe med sensorveiledningene slik at de blir bedre, for det er de som
setter standard. Kontorsjef for eksamenskontor ser til neste LMU-møte om det er mulig å få
frem en statistikk på hvor mange som går opp/ned/stryker etter klagekommisjon.
Man ser behov for en bedre bevisstgjøring knyttet til arbeid med utarbeidelse av eksamen,
men også sensur og vurderingssiden. Det er meldt inn en sak til sentralt UU for å jobbe frem
en rutine for utarbeidelse av eksamen for å få formalisert dette på en bedre måten enn i dag.
Votering
Enstemmig
Vedtak
LMU tar saken til etterretning. Eventuelle tilbakemeldinger fra utvalget vil bli tatt med videre
i arbeidet med den planlagte Covid-19 undersøkelsen som er under utarbeidelse.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9/21 Eventuelt
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
18.02.2021

Saknr
9/21

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget …

Møtebehandling
Det var ønskelig at man kommenterte SHoT-undersøkelsen her, men det ble kommentert
under sak 7.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til etterretning.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr

Arkivsak

Tittel

1/21

15/02692-224

Tiltak for studentene under koronapandemien oppfølging av ekspertgruppens rapport

2/21

19/01860-15

Mentorordning for studenter - status og veien videre

3/21

15/02692-226

Orientering om prosedyrer for endring av eksamen
våren 2021 som følge av Covid-19

Sak 1/21 – Tiltak for studentene under koronapandemien - oppfølging av ekspertgruppens
rapport
Studiedirektør orienterer. Selv om det ikke har vært undervisning, har campus vært åpent
for studenter. Nord har hatt flere samordningsmøter med Studentinord og studentene
(representert ved studentleder Emelie). Samskipnaden hadde allerede på plass en del ideer
og iverksatte tiltak.
Fagmiljøet opplever at digital undervisning tross alt fungere godt så lenge man har god dialog
med studentene. Kurs fra KOLT, samt samarbeid med kollegaer bidrar til at undervisningen
går greit. Likevel er det vanskeligere digitalt å plukke opp enkelte ting, eksempelvis om
studenter sliter, om det er konflikter gående, om noen studenter ikke fungerer i samarbeid
mm. Derfor er det viktig også å kunne møtes fysisk. I møte/dialog med studenter er det lettere
å plukke opp slike ting, enn det er ved kun digital undervisning. Viktig å fortsette og jobbe for
et godt studentmiljø, også digitalt.
Prorektor poengterer at Nord jobber videre med tiltak for studenter under koronapandemien,
selv om rapporten er levert KD. Nord fortsetter diskusjonene, og vil også ta fakultetene med
på disse diskusjonene. Noen områder jobber Nord allerede godt med, andre områder er man
mer usikker på hvordan man lykkes, og er derfor noe man vil jobbe videre med.
Studentinord har også levert en rapport til KD. Rapporten legges ved protokoll fra dagens
møte, i tillegg til at den legges ut i LMUs Teams.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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Sak 2/21 – Mentorordning for studenter - status og veien videre
Saksbehandler Karoline orienterer.
Studieavdelingen dekker lønn til mentorene (10.000kr per student), slik at mentorordningen
ikke vil påvirke fakultetene økonomisk. Det er satt av midler til å lønne mentorene, både i
pilotprosjektet og den permanente ordningen. Fakultetene må derimot hjelpe til med
rekruttering av mentorer.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Sak 3/21 - Orientering om prosedyrer for endring av eksamen våren 2021 som følge av
Covid-19
Brynjar orienterer.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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12/21 Endringer i LMUs sammensetning - 15/02692-235 Endringer i LMU’s sammensetning : Endringer i LMU’s sammensetning

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-235
Levi Gårseth-Nesbakk
Mariell Opdal Jørstad

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 27.april 2021

Møtedato

ENDRINGER I LMU’S SAMMENSETNING
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget vedtar følgende endringer i LMUs sammensetning:
- Ny studentrepresentant er Pernille Solberg Fredriksen
- Ny vara for Studentinords representant er Bente Pettersen

12/21 Endringer i LMUs sammensetning - 15/02692-235 Endringer i LMU’s sammensetning : Endringer i LMU’s sammensetning

Saksframstilling
I LMU-møte 18. februar 2021 ble det opplyst om at en av studentrepresentantene til LMU av
personlige årsaker har blitt nødt til å trekke seg fra LMU. Det ble dermed vedtatt at de øvrige
studentrepresentanten skulle finne en ny studentrepresentant. Under møtet ble første
studentvara Pernille Solberg Fredriksen foreslått. Studentene har i ettertid meldt inn til
sekretær at hun har sagt ja til å bli ny studentrepresentant.
Videre har Studentinord gitt beskjed om at ny vararepresentant er Bente Pettersen.

13/21 Forslag til spill - og ruspolicy for studenter og ansatte ved Nord universitet - 20/03148-3 Forslag til spill - og ruspolicy for studenter og ansatte ved Nord universitet : Forslag til spill - og ruspolicy for studenter og ansatte ved Nord universitet

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/03148-3
Levi Gårseth-Nesbakk
Karoline Amundsen Wik

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 27.04.2021

Møtedato
27.04.2021

FORSLAG TIL SPILL - OG RUSPOLICY FOR STUDENTER OG ANSATTE VED NORD
UNIVERSITET
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar framlagt forslag til spill – og ruspolicy for studenter og ansatte ved
Nord universitet til orientering. Eventuelle innspill vil bli tatt med videre til IDF og AMU, så til
rektor/styret for endelig godkjenning.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Nord universitet har, på lik linje med andre lærersteder, ansvar for at ansatte og studenter
skal ha et trygt og inkluderende arbeids- og læringsmiljø. Dette inkluderer også å få på plass
en felles ruspolicy som signaliserer institusjonens holdninger og verdier. Per i dag har ikke
Nord noen ruspolicy, og LMU må dermed, i henhold til handlingsplanen, etterstrebe å få på
plass dette.
En felles ruspolicy kan ses på som et verktøy og en støtte for rusforebyggende arbeid ved
Nord, og kan ta for seg temaer alt fra hvordan man kan tilrettelegge for et godt sosialt
arbeidsbruk. Den kan også si noe om hva man som kollega og medstudent kan gjøre dersom
man er bekymret for andre, og hvor man kan henvende seg for å få hjelp enten til seg selv
eller på vegne av andre.
Det vises til tidligere VS-sak 10/20 og OS-sak 7/20, ruspolicy ved Nord universitet. Hvor
Læringsmiljøutvalget vedtok å nedsette en arbeidsgruppe som skulle jobbe fram et forslag til
felles ruspolicy for studenter og ansatte ved Nord universitet. Arbeidsgruppen består av
representanter fra studieavdelingen, HR, Studentinord og studentene selv. Det kom også et
forslag fra arbeidsgruppen om å inkludere spill og spillavhengighet i policyen.
Arbeidsgruppen har jobbet fram et forslag til felles spill- og ruspolicy (se vedlegg), hvor man
har delt det inn i studenter og ansatte hver for seg. Dette er gjort da det er praktiske og
juridiske forskjeller på student og ansatt, men det er tatt sikte på å ha en gjennomgående lik
policy for begge parter så langt det er naturlig.
Det bes om at Læringsmiljøutvalget tar framlagt forslag til spill – og ruspolicy til orientering.
Eventuelle innspill vil bli tatt med videre til IDF (møte 30. april) og AMU (møte 5. mai) for
videre innspill. Det er rektor/styret som kan vedta policyen, derfor må den legges fram der
for endelig godkjenning.
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Vedlegg:

Spill- og ruspolicy for studenter og ansatte ved Nord universitet
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Spill – ruspolicy for studenter og ansatte ved Nord universitet
Retningslinjer student
Rus og studie
• Som student ved Nord universitet er det nulltoleranse for bruk og omsetting av
ulovlige rusmidler.
•

Det er ikke tillatt å møte ruspåvirket i studiesammenheng. Med studiesammenheng
menes praksis, gruppearbeid og undervisning/forelesning. Ruspåvirkning inkluderer
alkohol, narkotika og medikamenter som kan gi ruspåvirkning. Det understrekes også
at bakrus eller å lukte alkohol anses som påvirkning.

Sosiale arrangementer og representasjon
• Sosiale arrangementer utenom faglig aktivitet (eks. julebord, sommeravslutning,
gradsavsluttinger, kveldsarrangementer på fagdager, fadderperiode eller andre
lignende arrangementer) skal være inkluderende for alle. Alkoholservering skal aldri
være hovedaktivitet, og det skal legges opp til en god alkoholkultur. Det skal alltid
tilbys alkoholfrie alternativer.
o Se egne retningslinjer for skjenking av alkohol: retningslinjer-for-skjenking-avalkohol-ved-Nord-universitet.pdf
o Se engen retningslinjer for studenters bruk av areal ved Nord universitet:
retningslinjer-for-studenters-bruk-av-areal-ved-Nord-universitet.pdf
•

I anledninger hvor man som student opptrer på vegne av Nord eller framstår som
synlig student ved Nord, er man å betrakte som en representant for universitetet. I
slike sitasjoner forventes det måtehold.

Spill og studie
• Bruk av penge-, data- eller mobilspill er ikke tillatt i studiesammenheng. Med
studiesammenheng menes praksis, gruppearbeid og undervisning/forelesning.
•

Det er heller ikke akseptabelt å spille utenfor studiesammenheng som medfører
fravær og får konsekvenser for din arbeidsutførelse ved felles gruppearbeid.

Ved bekymring, mistanke eller brudd på retningslinjer
• Som student ved Nord universitet skal det alltid være lav terskel å si ifra dersom
studenter sliter med rus – og/eller spillavhengighet.
o Studenter ved universitetet oppfordres til å ikke overse, bagatellisere eller
skjule egen, medstudenters eller ansattes rusmiddelmisbruk eller
spillavhengighet. Se retningslinjer for varsling (Sei frå! (nord.no))
•

Hvis man som student innehar tillitsverv kan man ved brudd av rus - og spill policyen
bli fratatt vervet sitt.
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Retningslinjer Ansatt
Rus og arbeid
• Som ansatt ved Nord universitet er det nulltoleranse for bruk eller omsetting av
ulovlige rusmidler.
•

Det er ikke tillatt å møte ruspåvirket på jobb. Dette gjelder alkohol, narkotika og
medikamenter som kan gi ruspåvirkning. Det å komme i bakrus eller å lukte alkohol
på jobb anses som påvirkning.
o Ansatte som bruker medikamenter som kan påvirke atferd og jobbutførelse
anbefales å ta dette opp med nærmeste leder.

•

Det er ikke akseptabelt å bruke rusmidler på fritiden slik at det påvirker
arbeidssituasjonen, f.eks. i form av fravær, at arbeidet ikke utføres tilfredsstillende,
at kravet til sikkerhet og kvalitet ikke oppfylles, eller at det går ut over universitetets
omdømme.

Sosiale arrangementer, vinlotteri og representasjon
• Sosiale arrangementer i universitetets regi, også utenfor arbeidstid skal være
inkluderende for alle. Dette kan for eksempel være julebord, sommeravslutning eller
ulike sammenkomster ved enhet. På disse arrangementene skal aldri alkohol regnes
som hovedaktivitet, og skal kun serveres i moderate mengder. Det skal alltid tilbys
alkoholfrie alternativer på samtlige av arrangementene i universitetets regi.
o Se egne retningslinjer for skjenking av alkohol: retningslinjer-for-skjenking-avalkohol-ved-Nord-universitet.pdf
•

Ved representasjon, jobbreise og andre arbeidsrelaterte anledninger, er det en
forventing om måtehold da man er å betrakte som representant for universitetet.

•

Det må vurderes hos den enkelte enhet om vinlotteri skal arrangeres. Dersom
vinlotteri skal arrangeres skal det være alternative premier som ikke er alkoholholdig
drikke.

Spill og arbeid
• Bruk av penge-, data- eller mobilspill er ikke tillatt i arbeidstiden.
•

Det er ikke akseptabelt å spille utenfor arbeidstiden på en slik måte at det medfører
fravær, får konsekvenser for arbeidsutførelsen, eller at sikkerhet påvirkers negativt.

Ved bekymring, mistanke eller brudd på retningslinjer
Universitetet ønsker å strekke seg langt for å hjelpe ansatte som har et rusmiddel- eller
spillavhengighetsproblem.
Ved bekymring, mistanke eller brudd på retningslinjene, har nærmeste leder med
personalansvar ansvaret for å snakke med og følge opp den det gjelder. Alternativt kan også
HR-sjef kontaktes.
Ansatte ved universitetet oppfordres til å ikke overse, bagatellisere eller skjule en kollegas
rusmiddelmisbruk eller spillavhengighet. Se retningslinjer for varsling (Sei frå! (nord.no))
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14/21 Hvordan skape godt læringsmiljø (faglig og sosialt) i digital undervisning? - 15/02692-237 Hvordan skape godt læringsmiljø (faglig og sosialt) i digital undervisning? : Hvordan skape godt læringsmiljø (faglig og sosialt) i digital undervisning?

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-237
Levi Gårseth-Nesbakk
Mariell Opdal Jørstad

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 27.april 2021

Møtedato
27.04.2021

HVORDAN SKAPE GODT LÆRINGSMILJØ (FAGLIG OG SOSIALT) I DIGITAL
UNDERVISNING?
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til etterretning, og eventuelle innspill vil følges opp ved at..
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Saksframstilling
Bakgrunn
Et godt læringsmiljø er en forutsetning for å oppnå god læring, og omfatter blant annet
studentenes deltagelse både sosialt og faglig, samt deres relasjon til medstudenter og
undervisere. Hvordan studentene opplever læringsmiljøet, vil naturligvis variere fra student
til student.
Da korona-pandemien brøt ut, endret hverdagen seg for de fleste, også for studentene. Fra å
ha hatt fysisk undervisning og åpen campus der det var tilrettelagt for et godt læringsmiljø,
ble studentenes hverdag brått snudd på hodet da campus ble stengt og all undervisning ble
gjort digital. For noen studenter kunne dette komme som en lettelse, da det av ulike grunner
kanskje ikke opplevdes like enket å møte opp på campus og til undervisning. Likevel opplevdes
nok nedstengingen for ett år siden som dramatisk for de fleste studenter. Ikke bare mistet de
fellesskapet med andre studenter på campus, men også rutiner som bruk av grupperom og
lesesal ble borte. Det ble også en del usikkerhet om hvordan studiehverdagen nå skulle bli
med digital undervisning, og usikkerhet rundt hvordan eksamen ville bli gjennomført.
Jamfør Studiebarometeret for 2020 ser man at studentene ved Nord sin tilfredshet med
læringsmiljøet (både faglig og sosialt) har endret seg i negativ retning i forhold til året før (se
orienteringssak 5/21 for presentasjon av funnene fra Studiebarometeret 2020). Det er naturlig
å tenke at den negative utviklingen i faglig og sosialt læringsmiljø skyldes den pågående
koronapandemien. Dette er noe man også ser nasjonalt, og ikke bare ved Nord universitet.
Nord universitet har lenge tilbydd nettbaserte studieprogram, og har således undervisere som
er dyktig på digital undervisning. Likevel er det flere undervisere som har hatt lite eller ingen
erfaring med digital undervisning selv om de fleste har brukt digitale ressurser i flere år.
Undervisningen har for det meste blitt lagt opp både synkront og asynkront (obligatorisk og
frivillig oppmøte; lærerstyrte og egenstyrte/andrestyrte aktiviteter). Synkron undervisning
foregår i sanntid, og gir mulighet til dialog og samarbeid mellom studentene og mellom
student og underviser, uavhengig av fysisk avstand, og er således viktig for både faglig og sosial
kontakt. Asynkron undervisning bidrar ikke i like stor grad inn mot det sosiale læringsmiljøet,
men anses som særlig viktig for det faglige. Dette fordi ressursene (opptak av forelesninger,
oppgaver, løsningsforslag mm.) ligger tilgjengelig for studentene i Canvas slik at studentene
har fleksibilitet til selv å velge når de ønsker å studere. Canvas tillater også studentene å
samarbeid via diskusjonstråder, moduler mm., og kan i så måte også bidra noe til det sosiale
læringsmiljøet. Samarbeid studentene imellom vil kunne øke det faglige samholdet, selv om
de ikke møtes fysisk på campus. Kontakt med medstudenter er viktig, både for motivasjon og
faglig fellesskap.
I digital undervisning forsvinner mye av den uformelle biten. Det er ikke lengre mulig å komme
med kommentarer til medstudenter, og det er vanskeligere med direkte kommentarer til
underviser. Studentene mister også den uformelle praten i pausene fordi de ikke lengre møtes
fysisk, men heller forlater pc-en og følgelig er det få eller ingen som snakker sammen i
pausene. Det er derfor avgjørende at studenter og undervisere finner nye måter de kan
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kommunisere med hverandre på. Når småpraten forsvinner, synker også motivasjonen for
læring.
Et godt læringsmiljø inkluderer som nevnt innledningsvis ikke bare samhandling mellom
studentene, men også relasjon mellom student og underviser. Gode dialoger og faglige
samtaler er kanskje ennå viktigere i digital undervisning, og er en sentral forutsetning som må
være tilstede for at studentene skal kunne få en bedre forståelse av faget. Dette er også mer
krevende enn ved fysisk undervisning, men kan også sies å være mer avgjørende for
studentenes læringsvilkår. Det er derfor viktig at studenter og underviser klarer å
kommunisere med hverandre, både formelt og uformelt. Underviser bør derfor legge til rette
for en god og tydelig kommunikasjon mellom student og underviser.
Studentene har savnet det sosiale studentmiljøet og man har sett at studiemotivasjonen også
har blitt lavere og at studentene opplever at det er vanskelig å strukturere studiehverdagen
(Studiebarometeret 2020). I tillegg har det for flere studenter vært utfordrende å skille mellom
studiehverdag og fritid. Dette gjelder spesielt for dem som bor alene.
Drøfting
På bakgrunn av det overnevnte, bes Læringsmiljøutvalget om å drøfte hvordan man kan skape
et godt læringsmiljø – både faglig og sosialt – i digital undervisning. Det ønskes blant annet
innspill på;
- Hvordan man bedre kan legge til rette for faglig og sosial kontakt i digital
undervisning.
- Hvordan man bedre kan legge til rette for uformelle pauser i den digitale
undervisningen.
- Hvordan man kan legge til rette for at studenter og undervisere kan kommunisere
med hverandre – både formelt og uformelt.

15/21 Bruk av kamera i digital undervisning - 15/02692-240 Bruk av kamera i digital undervisning : Bruk av kamera i digital undervisning

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-240
Levi Gårseth-Nesbakk
Karoline Amundsen Wik

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 27.04.2021

BRUK AV KAMERA I DIGITAL UNDERVISNING
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til etterretning.

Møtedato
27.04.2021
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Saksframstilling
Bakgrunn
Som følge av den pågående pandemien så er det meste av undervisningen nå digital. I den
sammenheng har problemstillinger knyttet til det å benytter eller ikke benytte kamera i
undervisningssammenheng blitt løftet opp lokalt hos Nord, men spesielt på nasjonalt nivå:
«Har ikke fikset håret»: Studenter gjemmer seg under digital undervisning
Studenter opplever «kamerapress» fra lærere
Svarte skjermer i digitale undervisningsrom
Studenter skrur av kameraet- og lærer mindre

Uetisk å be elever og studenter ha på kamera
Gode grunner til svarte skjermer
Skru på kameraet, jeg vil ikke leve i en dystopisk film
Svarte skjermer: Foreleserens eller studentens problem?
Slå på kamera. Vi trenger å se ansiktene til hverandre
Utklipp av div. mediaoverskrifter

Det er generelt ønskelig fra universitetets side at studentene benytter kamera i
undervisningssammenheng. Nord kan ikke pålegge studentene å ha kamera på, men kan
komme med oppfordringer til dette.
I møte med beslutningsgruppen for tilrettelegging av undervisning og eksamen under
pandemien ble det blant annet løftet fram en problemstilling knyttet til digital undervisning
og kamerabruk. Det kom fram i beslutningsgruppen at det har forekommet at studenter som
velger å ha på kamera i undervisning har opplevd å bli mobbet og trakassert av
medstudenter. Dette er svært uheldig, og skaper blant annet dårlig læringsmiljø for
studentene.
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Diskusjon
Det er ønskelig at Læringsmiljøutvalget har en diskusjon rundt bruk av kamera i digital
undervisningssammenheng.
Forslag til diskusjon:
• Hvordan kan Nord universitet legge til rette for at studenter ønsker å bruke kamera i
undervisningssammenheng?
o Hvordan kan man lage en kultur for dette?
• Hvordan kan vi skape et godt trivsels- og læringsmiljø i digitalt
undervisningssammenheng?
• Hvordan opplever undervisere og andre ansatte situasjonene med digital
undervisning og kamerabruk?

16/21 Digital undervisning og ensomhet - 15/02692-238 Digital undervisning og ensomhet : Digital undervisning og ensomhet

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
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DIGITAL UNDERVISNING OG ENSOMHET
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til etterretning og eventuelle innspill vil bli tatt med videre.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Koronapandemien førte til en rask digitalisering av høyere utdanning, og hverdagen for
studentene endret seg drastisk. Det har vært nødvendig med digitalisering for at studentene
skulle kunne fortsette med utdanningen sin, men det har også gitt studentene noen nye
utfordringer. Flere studenter sier at det sliter mer med ensomhet og utenforskap enn tidligere,
og begrunner dette med en mer eller mindre heldigital studiehverdag. Funn fra
Studiebarometeret viser at omtrent halvparten av de spurte studentene oppgir at de har vært
mer ensomme i tiden etter at pandemien brøt ut. Mer enn tre av fire er enig i at de savner det
sosiale studiemiljøet de hadde før pandemien.
Den nylig publiserte rapporten fra Koronakommisjonen viser til bekymring rundt
konsekvensene pandemien har på studentene. Det ytres spesielt bekymring rundt studenter
som har startet på utdanningen under pandemien, da disse har svært begrensede muligheter
til å bli en del av et studentmiljø. Det å være student handler ikke bare om fag og undervisning,
men også det sosialt rundt et studiemiljø. Dette er noe studentene som startet opp høsten
2020 ikke har fått oppleve.
Studenter flytter ofte hjemmefra og til en ny by når de skal starte med høyere utdanning. I
mange tilfeller er det derfor nødvendig å bygge opp et helt nytt nettverk, både privat og i
studiesammenheng. Studiestarten legger grunnlaget for å bli en del av et nytt sosialt
studiemiljø. Grunnet koronapandemien har dette blitt vanskelig, og mangel på fysiske møter
gjennom undervisning, gruppearbeid og sosiale arrangement har gjort at nye studenter ikke
har fått mulighet til å treffe andre medstudenter. Dette resulterer i at studentene ofte blitt
sittende alene på hybelen sin uten et sosialt nettverk.
Spesielt for de studentene som bor alene, har det ved digital undervisning blitt utfordrende å
skille mellom fritid og studiehverdag. Det har også vært vanskelig for dem å opprettholde
rutiner, og mangel på struktur i hverdagen kan for enkelte oppfattes som et større problem
enn ensomhet. Dette kan delvis bekreftes i Studiebarometeret. 26. april vil også tallene fra
den ekstraordinære SHoT-undersøkelsen legges fram, og det er grunn til å tro at man også her
vil få indikasjoner på at studentene opplever økt ensomhet som følge av økt digital
undervisning.
Koronapandemien har også skapt utfordringer knyttet til studentkulturen, og mange vil si at
man har mistet den litt. De naturlige møteplassene har blitt borte, og man kan se tendenser
til at det er vanskeligere å rekruttere nye studenter inn i studentengasjement enn før.
Studentene som startet utdanningen sin høsten 2020 fikk aldri den normale fadderperioden,
derfor er det naturlig å ytre bekymring knyttet til fjorårets nye studenter som høsten 2021
skal være faddere selv. Disse har aldri opplevd den normale fadderperioden som et viktig
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kunnskapsgrunnlag for å selv kunne være fadder, og man kan allerede se utfordringer knyttet
til rekrutering av nye faddere for høsten 2021.
Videre vil det være viktig å ha lagt en plan for hvordan man skal ivareta studentene når man
etter hvert kan gå tilbake til en mer fysisk studiehverdag igjen. Eksempelvis kan det være
nødvendig å iverksette tiltak for de studentene som startet studiet sitt høsten 2020, fordi de
rett og slett ikke har særlig erfaring med å være fysisk på campus. De har ikke kommet inn i
en god rutine for eksempel med bruk av grupperom, bibliotek, lesesal mm. Det vil også være
naturlig å tenke at man må få på plass en «ny type» fadderordningen for kull høst 2020, fordi
de mer eller mindre fra starten av studiene har blitt sittende alene uten et sosialt nettverk.
Avslutningsvis kan det være viktig å oppfordre studentene til å bidra til det sosiale
læringsmiljøet også ved digital undervisning. Dette kan for eksempel gjøres ved å bevisstgjøre
hvor viktig det er at studentene bruker kamera under forelesning. Om dem ikke ønsker dette,
er det kanskje enklere med bruk av kamera ved digitalt gruppearbeid. Kanskje kan man med
fordel også oppfordre studentene til å sosialiseres digitalt.
Drøfting
Læringsmiljøutvalget oppfordres til å komme med gode innspill til hvordan man kan gjøre den
digitale studiehverdagen mindre ensom for studentene. Her oppfordres spesielt studentene
til å delta aktivt i diskusjonen.
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Saksframstilling
Dersom det skulle dukke opp andre saker som ikke allerede er på sakslista, tar vi disse her.
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Sammendrag
Saksfremlegget gir informasjon om klagenemndas mandat, sammensetning og virksomhet
for 2020.

Saksframstilling
Bakgrunn:
Klagenemnda er opprettet av universitetsstyret i medhold av Lov om universiteter og
høyskoler § 5-1. Klagenemnda behandler klager over enkeltvedtak og, etter styrets
bestemmelse, andre klagesaker for studentene.
Klagenemnda oppnevnes for fire år av gangen, mens studentmedlemmene oppnevnes for
ett år av gangen. Klagenemndas eksterne og ansatte medlemmer oppnevnes av styret selv,
mens oppnevning av studentmedlemmer har vært delegert til studentorganisasjonen. Hvert
medlem skal etter loven ha oppnevnt personlig vararepresentant.
Studieavdelingen er sekretariat for klagenemnda, og seniorrådgiverne Cathrine W. Moseng
og Fredrik Boksasp er sekretærer og kontaktpersoner for klagenemnda.
Klagenemndas sammensetning:
Klagenemnda har hatt følgende sammensetning i 2020:
Funksjon
Ekstern Leder
Medlem Nord
Medlem Nord
Medlem studentene vår 20

Navn
Eilif Nordahl
Annie Karlsen (FSH)
Tone Nergård (FLU)
Gabriel Brunvoll

Medlem studentene vår 20

Julia Tidem Føllesdal

Medlem studentene høst 20

Camilla Rønnevik

Medlem studentene høst 20

Julia Tidem Føllesdal

Personlig vara
Lars Brekke
Øystein Nystad (HHN)
Petter Pettersen (HHN)
*studentorganisasjonen
oppnevnte ikke vara for dette
semesteret.
*studentorganisasjonen
oppnevnte ikke vara for dette
semesteret.
*studentorganisasjonen
oppnevnte ikke vara for dette
semesteret.
Gabriel Brunvoll

Møteaktivitet i 2020:
Klagenemnda har gjennomført 14 møter i løpet av 2020, og har behandlet totalt 80 saker. I
tillegg ble til sammen 14 saker utsatt til 2021. Bortsett fra det første møtet, ble alle møtene
avholdt digitalt.
Det tilstrebes å avholde minst ett møte i måneden gjennom studieåret. I perioder med høy
saksmengde avholdes det hyppigere møter.
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Alle klagenemndas medlemmer har stemmeplikt, noe som krever at alle medlemmer er godt
satt inn i den enkelte sak og aktuelt regelverk. Mange av sakene er komplekse og bygger på
omfattende faktum. Klagenemnda foretrekker av den grunn å avholde fysiske møter.
Mandat:
Etter Lov om universiteter og høyskoler, og delegasjoner fra universitetsstyret omfatter
mandatet til klagenemnda følgende saksområder:
Som førsteinstans i saker angående:
• Inndragelse av søknadspapirer og opptakskarantene (uhl § 3-7)
• Annullering av eksamen eller prøve (uhl § 4-7)
• Bortvisning og utestenging (uhl §§ 4-8 og 7-9)
• Utestenging fra praksis grunnet merknad på politiattest (uhl § 4-9)
• Utestenging etter skikkethetsvurdering (uhl § 4-10)
• Nedsettelse av advokatsalær (uhl § 4-8)
Som klageinstans for vedtak der studenter klager på:
• Avgjørelse om opptak av studenter til lokalt opptak (uhl §§ 3-6 og 3-7)
• Avgjørelse om retten til å gå opp til eksamen (uhl § 3-10)
• Avgjørelse over formelle feil ved eksamen (uhl §5-2)
• Avgjørelse om godskriving og fritak (uhl § 3-5)
• Andre enkeltvedtak (uhl § 5-1)
Felles klagenemnd er klageinstans for de saker hvor institusjonenes klagenemnd fatter
vedtak i første instans.
Klagenemndas saker i førsteinstans:
Saker i førsteinstans
Fusk – plagiat
Fusk – selvplagiat
Fusk - ulovlig hjelpemiddel
Fusk - ulovlig samarbeid
Bruk av falske dokumenter
Merknad på politiattest
Skikkethet
Anmodning om utsatt iverksetting av vedtak
Behandling av klage på klagenemndas vedtak i
førsteinstans

Antall
20*
1*
0
6*
8**
4***
3****
3
5*****

*Klagenemnda ila sanksjon i til sammen 17 av sakene hvor det var mistanke om fusk. Ved de
resterende 10 sakene var det ikke bevist at det var fusket.
**I alle sakene ble det ilagt sanksjon i form av inndragelse av falske papirer og ileggelse av
opptakskarantene
***I to av sakene kom klagenemnda frem til å utestenge studenten fra praksisstudier. I de to
øvrige sakene ble studenten gitt adgang til praksisstudier
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****I to av disse sakene ble studentene funnet uskikket og utestengt fra tilsvarende studier.
I den siste saken ble den aktuelle studenten ikke funnet uskikket.
*****Klagenemnda har behandlet fem klager på egne vedtak i førsteinstans. Ingen av
klagene på klagenemndas vedtak ble tatt til følge, og sakene ble dermed oversendt til Felles
klagenemnd. Alle disse vedtakene ble stadfestet av Felles klagenemnd.
Tabellen under viser en oversikt over fordelingen av disiplinærsaker fordelt på fakulteter.
Disiplinærsakene omfatter saker om annullering og/eller utestenging på grunn av fusk,
skikkethetsvurdering eller merknad på politiattest. Opptakskontoret er saksbehandler for
saker om inndragelse av søknadspapirer eller opptakskarantene. I all hovedsak gjelder disse
sakene sanksjoner før søker er gitt fakultær tilhørighet, og inngår dermed ikke i
fakultetsfordelingen. Alle klagenemndas saker om inndragelse av søknadspapirer eller
opptakskarantene gjaldt søkere som ikke var bosatt i Norge.
Disiplinærsaker fordelt på fakultet /avdeling
FBA
FLU
FSH
FSV
HHN
Opptakskontoret

Antall
3
10
4
9
8
8

Klagenemndas saker som klageinstans:
Klagenemnda behandlet 30 saker som klageinstans for universitetets vedtak. Under følger en
oversikt over antall saker fordelt på sakstyper:
Saker i andreinstans
Avvisning / avslag på søknad om tilrettelegging av
eksamen / studiesituasjon
Avslag på søknad om godskriving av emner
Avslag på søknad om endring av praksissted
Vedtak om tap av studierett
Klager på formelle feil
Vedtak om underkjennelse av ph.d.-avhandling
Avslag på søknad om oppmelding til eksamen etter
frist
Avslag på søknad om innlevering av eksamen etter
frist
Vedtak om endring av utdanningsplan
Avslag på søknad om opptak til studier (lokalt
opptak)

Antall
4
2
3
2
4
1
2
3
2
7
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Tabellen under viser fordeling av klagesaker fordelt på fakultet / avdeling som har behandlet
sakene i førsteinstans:
Andre saker fordelt på fakultet /
avdeling
Eksamensseksjonen
Opptak
FBA
FLU
FSH
FSV
HHN

Antall
9
8
1
2
7
3
0
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Saksframstilling
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 4,0 (på en skala fra 1 til 5, der 5 er
mest positiv).
Studieprogrammer slås sammen til en samlet institusjonsscore. Studiebarometeret 2020 viser
at studentenes totalvurdering («Jeg er alt i alt fornøyd med det studiet jeg går på»)
opprettholder det gode resultatet fra 2019, 4,1 som er det beste resultatet Nord universitet
har oppnådd noen gang. Samtidig som at sektorsnittet for første gang er nede på 4,0.

Figur 1: Alt i alt fornøyd

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: Oversikt hovedområder

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.
Sammenlignet med det nasjonale snittet er resultatet i 2020 omtrent der man kan forvente,
ingen endringer i verken positiv eller negativ retning større enn 0,1.
Sammenlignet med Nord universitet for 2019 er det flere med negativ endring, deriblant faglig
og sosialt læringsmiljø som har gått ned med 0,2 siden 2019. Det er rimelig å knytte deler av
disse endringene til studiesituasjonen som har vært i den pågående koronapandemien.
Vi vil i denne fremstillingen konsentrere oss om det følgende:
• Faglig og sosialt læringsmiljø
• Medvirkning.
• Utvalgte spørsmål knyttet til studenttilværelsen under Koronaepidemien
Nedenfor vises tabell og figur med en oversikt over indeks og enkeltspørsmål innenfor
hovedområdet Faglig og sosialt læringsmiljø. Søyle der tallbakgrunn er sort med hvit skrift
viser nasjonalt snitt.
Studentene er i varierende grad fornøyd med det faglig og sosiale læringsmiljøet, både for
indeksen og innenfor enkeltspørsmålene utmerker Fakultet for biovitenskap og akvakultur
(FBA) og Fakultet for lærerutdanning og kulturfag (FLU) seg med å ligge over både det
nasjonale snittet og snittet for Nord. Dette til forskjell mot 2019 der samtlige fakultet lå over
eller på nasjonalt snitt. I 2020 var svarprosenten betydelig lavere for noen studieprogram og
fakultet enn i 2019, det innebærer at hvis enkeltprogram har veldig lav score så vil effekten
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være større på fakultetssnittet enn tidligere. Dette sammen med koronapandemien er
hovedårsaken til det den negative utviklingen i faglig og sosialt læringsmiljø.

Figur 3: Faglig og sosialt læringsmiljø

Den underliggende tabellen viser program som ligger under eller lik verdien 2,9 for alle
spørsmål knyttet Faglig og sosialt læringsmiljø, fordelt på spørsmål og fakultet.

Fakultet for samfunnsvitenskap

2,3
2,8

MASAMF120H Master i
samfunnsvitenskap

GSY Bachelor i sykepleie

BAØKLED Bachelor i
økonomi og ledelse

BASYS Bachelor i sykepleie,
4-årig nett- og
samlingsbasert

BASYM Bachelor i
sykepleie

BASOA Bachelor i sosialt
arbeid

BAREGN Bachelor i
regnskap

Fakultet
Handelshøgskolen

BAPARAD Bachelor i
paramedisin

Spørsmålstekst
Hvor tilfreds er du med: Det faglige miljøet blant
studentene på studieprogrammet

BAINT Bachelor i
internasjonale relasjoner

Det er for hele Nord ni studieprogram som scorer under eller lik verdien 2,9 for ett eller flere
spørsmål innenfor kategorien faglig og sosialt læringsmiljø. Det er rimelig å anta at
koronasituasjonen har hatt påvirkning her, dette er også en nasjonal trend.

2,9
3,5

2,6

Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

3,9

3,5

3,1

2,7

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Hvor tilfreds er du med: Det sosiale miljøet blant
studentene på studieprogrammet

Handelshøgskolen
Fakultet for samfunnsvitenskap

2,4
2,8

3,0
3,8

2,4

Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

3,7

3,3

2,9

2,9

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Hvor tilfreds er du med: Miljøet mellom
studentene og de faglig ansatte på
studieprogrammet

Handelshøgskolen
Fakultet for samfunnsvitenskap

3,0
3,2

2,7
2,9

2,9

Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Tabell 1: Program med lave verdier

Samt en oversikt over program som ligger over eller lik 4,5.

2,9

3,1

2,7

3,0

TPSF Bachelor i
teaterproduksjon og
skuespillerfag

4,5 4,3

4,9

4,6

4,6 4,5

4,9

4,6

4,5 4,4

4,4

4,3

MAGLUL1-7
Grunnskolelærerutdanning
master 1-7 samlingsbasert

BADYR Bachelor i dyrepleie

MALOGO Master i logopedi

Fakultet for biovitenskap og akvakultur

MAMUS Master i musikk- og
ensembleledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap

BACPS Bachelor i nordområdeog nordiske studier

Fakultet
Handelshøgskolen

BABLUD Bachelor
barnehagelærerutdanning

Spørsmålstekst
Hvor tilfreds er du med: Det faglige miljøet blant
studentene på studieprogrammet

BAANIMAL Joint Bachelor
Degree in Animal Science
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4,5
4,5

4,5

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Hvor tilfreds er du med: Det sosiale miljøet blant
studentene på studieprogrammet

3,7

Handelshøgskolen
Fakultet for samfunnsvitenskap
Fakultet for biovitenskap og akvakultur

4,0
4,4

4,5

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

3,7

Hvor tilfreds er du med: Miljøet mellom studentene Handelshøgskolen
og de faglig ansatte på studieprogrammet
Fakultet for samfunnsvitenskap
Fakultet for biovitenskap og akvakultur

4,8
4,0

4,2

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

4,5

Tabell 2: Program med høye verdier

Når det gjelder Fysisk miljø og infrastruktur er spørsmål knyttet til dette hovedområdet
utelatt i 2020 for få plass til koronaspørsmål.
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. I år har dette
hovedområdet blitt redusert til ett spørsmål. Resultatet for 2020 er ikke veldig godt. Det kan
tenkes at noe av årsaken ikke bare handler om mangel på muligheter for medvirkning, men
også skyldes mangel på informasjon til studentene om hvordan innspill blir fulgt opp i
etterkant.

Figur 4: Medvirkning
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Her ligger Nord universitet på nasjonalt snitt, mens fakultetene fluktuerer over eller under.
Særlig positiv er det at FLU og FBA ligger 0,3 over nasjonalt snitt. FSH ligger lavest. Nedenfor
vises en tabell over studieprogram med høyeste og laveste verdi:
Spørsmålstekst
I hvilken grad opplever du følgende?
Studentene har mulighet for å gi
innspill på innhold og opplegg i
studieprogrammet

Studieprogram
BACPS Bachelor i nordområde- og nordiske studier
BAENG Bachelor i engelsk
MABIO Master i biovitenskap
321 Bachelor i husdyrfag - velferd og produksjon
BAFAR Bachelor i farmasi
BASYM Bachelor i sykepleie
BAØKLED Bachelor i økonomi og ledelse
BASY Bachelor i sykepleie
BASYS Bachelor i sykepleie, 4-årig nett- og samlingsbasert
MBATR MBA

Verdier
4,3
4,3
4,0
3,9
3,9
2,6
2,6
2,5
2,3
2,1

Tabell 3: Medvirkning programfordelt

Studentene ble spurt hvordan de opplevde det faglige utbyttet av undervisningen etter
12.mars og resten av vårsemesteret, sammenlignet med vanlig undervisning før 12.mars.

Figur 5: Undervisning etter 12 mars

Den store majoriteten av respondentene mener at det faglige utbyttet av undervisningen har
blitt dårligere. Slår man sammen kategoriene «Mye dårligere» og «Dårligere», gjelder det 62
prosent av studentene. Ytterst få mener at det faglige utbyttet har blitt bedre: til sammen 7
prosent svarer «Bedre» og «Mye bedre». Dette resultatet er noe bedre enn nasjonalt snitt.
Nedstengningen 12. mars 2020 medførte at undervisningen brått måtte foregå digitalt for alle
studentene.

Figur 6: Undervisningen etter 12 mars -påstander

I undersøkelsen ble studentene spurt om hvor enige de var i ulike utsagn som omhandlet den
digitale undervisningen etter 12. mars.
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Studenter ved Nord universitet skiller seg ikke nevneverdig ut sammenlignet med studenter
nasjonalt. Sammenlignet med de faste spørsmålene i Studiebarometeret (altså ikke de
koronaspesifikke) er det imidlertid relativt store andeler som svarer i den negative enden av
skalaen på disse spørsmålene. Selv om omtrent halvparten virket tilfreds med den nettbaserte
undervisningen, var det en ikke ubetydelig andel som ikke var tilfreds.

Figur 7: Psykososiale forhold etter 12 mars

Resultatene peker mot at et flertall av studentene opplevde seg mer ensomme og savnet det
sosiale studiemiljøet, samtidig med at studiemotivasjonen ble lavere og de opplevde det som
vanskeligere å strukturere studiehverdagen. Her er det store forskjeller mellom Nord
universitet og nasjonalt snitt. Da særlig spørsmålene «Jeg følte meg mer ensom» og «Min
studiemotivasjon ble lavere». Spørsmålene er utformet som utsagn, slik at innenfor disse
spørsmålene er lav snittverdi positiv. Nords studenter opplever altså mindre grad av
ensomhet, og lav studiemotivasjon sammenlignet med sektoren samlet.
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KOLT OG DERES ROLLE I DET DIGITALE LÆRINGSMILJØET
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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Saksframstilling
Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT) bistår fagmiljøene ved Nord universitet i
planleggingen og utviklingen av fleksible og nettstøttede studier. KOLT er en del av Nord
universitet sin strategiske satsing på fleksibel læring.
Kontorsjef ved KOLT, Randi Stemland orienterer om KOLT, og deres rolle spesielt i det digitale
læringsmiljøet.
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KAMERAOVERVÅKING I BIBLIOTEKET I FORBINDELSE MED INNFØRING AV
MERÅPENT BIBLIOTEK
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar orientering om kameraovervåking i biblioteklokalene til
etterretning.

rvåking i biblioteket i forbindelse med innføring av meråpent bibliotek - 15/02692-243 Kameraovervåking i biblioteket i forbindelse med innføring av meråpent bibliotek : Kameraovervåking i biblioteket i forbindelse med innføring av meråpent bibliotek

Sammendrag
I forbindelse med innføring av «meråpent bibliotek» settes det opp kameraovervåking av
biblioteklokalene.
Saksframstilling
Kameraovervåking i biblioteket i forbindelse med innføring av «meråpent bibliotek»
I Læringsutvalgets møte 18.02.21 ble det orientert om bibliotekets planer om å bli meråpent
i løpet av vårsemesteret. Med «meråpent bibliotek» menes at studenter og ansatte kan låse
seg inn i biblioteket med kort og kode utenfor betjente åpningstider. Brukerne kan dermed
benytte arbeidsplasser i biblioteket, samt bruke selvbetjeningsutstyr for å låne og levere
bøker. En av utstyrskomponentene som må være på plass før meråpent bibliotek kan settes i
gang er kameraovervåking av lokalene.
Kameraovervåking er regulert i Personopplysningsloven kapittel IIIi (den registrertes
rettigheter), Arbeidsmiljøloven §9-2ii og i Forskrift om kameraovervåking i virksomhet iii. Nord
universitet opplyser om rutiner og personvernerklæringer på nettsidene iv.
I henhold til Personopplysningslovens kapittel III skal de registrerte gis informasjon om
innsamling av personopplysninger, og gis mulighet til å gi innspill før innsamlingen settes i
gang. Dette er bakgrunnen for at vi ønsker å ta opp dette i Læringsmiljøutvalget.
Formål med kameraovervåking i meråpent/ubetjent bibliotek er hovedsakelig av preventiv art:
•
•
•
•

Forebygge tyveri fra biblioteksamlingene
Forhindre hærverk i biblioteklokalene
Forhindre uønskede hendelser/forebygge fysiske overgrep
Økt trygghet for brukerne

Tiltak for å begrense personvernkonsekvensene

I samarbeid mellom Personvernombudet ved Nord universitet, Eiendomsavdelingen og
biblioteket er det utført en ROS-analyse, og det gjøres en vurdering av
personvernkonsekvensene. Det er gjort tiltak for å minimere risiko for at sensitivt materiale
skal komme på avveie.
1. Omfang av filming
a. Inngangspartier og innvendige trappehus filmes 24/7.
b. Utenfor normal arbeidstid filmes større deler av lokalene.
c. Ansattes eller bibliotekbrukernes arbeidsplasser skal ikke filmes systematisk.
Dersom bibliotekansattes arbeidsplasser (kontor eller skranke) eller
studentarbeidsplasser kommer innenfor kameraets rekkevidde, skal disse
maskeres bort /sladdes.
d. Alle som beveger seg innenfor oppmerket område blir filmet. Det er i
hovedsak ansatte og studenter, men også andre har tilgang i bibliotekets
ordinære åpningstid.
2. Rutiner for sletting av opptak
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a. Opptak slettes automatisk etter 7 dager.
b. Dersom det er sannsynlig at opptaket vil bli utlevert til politiet i forbindelse
med etterforskning av straffbart forhold, kan opptakene oppbevares i inntil
30 dager.
3. Hvem kan se på opptakene?
a. To personer på Eiendomsdrift opererer systemet. I henhold til
Rutinebeskrivelse for drift av kameraovervåking ved Nord universitet.
b. Data kan overleveres til politi etter bestilling til direktør for økonomi og HR
ved nord universitet.
4. Hvordan skal opptakene brukes?
a. Det logges hvem som har vært inne og sett på opptakene, og hvilke opptak de
har sett på.
b. Opptakene er lagret på sikker server på lukket nett, med begrenset adgang, i
Bodø.
5. Hvem kan be om å få opptakene utlevert? Opptakene kan leveres ut dersom:
a. den som er avbildet samtykker
b. utleveringen skjer til politiet ved etterforskning av straffbare handlinger eller
ulykker, og lovbestemt taushetsplikt ikke er til hinder for utleveringen eller
c. det ellers følger av lov at utlevering kan skje.
d. Se også Nords rutine for håndtering av henvendelser fra registrerte.
Informasjon om kameraovervåking
Det skiltes tydelig i henhold til regelverk, og det gis informasjon til studenter, ansatte og besøkende i
personvernerklæringene som ligger på nettsidene.

Vurdering
Med tiltak beskrevet overfor mener UB, Eiendom og personvernombudet ved Nord universitet at
personvernet til de registrerte (de som blir filmet) blir ivaretatt, samtidig som formålet med
kameraovervåking oppnås.
Aktuelt lovverk:

i

Personopplysningsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/KAPITTEL_gdpr-32#KAPITTEL_gdpr-3-2
ii

Arbeidsmiljøloven §9 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_10#%C2%A79-1

iii

Forskrift om kameraovervåking i virksomhet:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-07-02-1107
iv

Personvern i Nord universitet https://www.nord.no/no/om-oss/personvern
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Saksframstilling
Bakgrunn
Nord universitet har gått til innkjøp av et kunnskapsspill fra sikresiden.no. Sikresiden.no er
driftet for og av høyere utdanningsinstitusjonene, og hensikten med siden er å gi studenter
og ansatte handlingskompetansen slik at de vet:
•
•
•

Hva de skal gjøre i uønskede sitasjoner
Hvor de får hjelp
Hvordan de kan bidra med å forebygge uønskede situasjoner

Nord har ved tidligere anledninger benyttet seg av sikresiden.no sine tjenester og har god
erfaring med det. Derfor har man kjøpt kunnskapsspillet «Studentlivet i koronatiden». Spillet
er delt opp i flere moduler med følgende tema:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gjør ting!
Ha struktur
Studieteknikk
Tidsplanlegging
Takle stress
Godt samarbeid
Bo bra sammen
Ensomheten
Livets opp og nedturer
Finn roen
Sov og

Hvert tema er knyttet til studentlivet i koronatiden og er en blanding av quiz, oppgaver, fakta
og tips. Formålet med spillet er at det skal hjelpe studentene med å få og gjøre det litt bedre
i koronatiden.
Selve spillet er allerede tilgjengelig for studentene, men det jobbes med en
kommunikasjonsplan for å nå ut til studentene med spillet. Planen er at universitetet og
Studentinord sammen skal kommunisere dette ut til studentene gjennom deres kanaler, og
det er planlagt konkurranser for å få mer oppmerksomhet rundt tiltaket.

9/21 Helhetlig plan for studiestart - 15/02692-242 Helhetlig plan for studiestart : Helhetlig plan for studiestart

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-242
Levi Gårseth-Nesbakk
Karoline Amundsen Wik

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 27.04.2021

Møtedato
27.04.2021

HELHETLIG PLAN FOR STUDIESTART
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Innspill fra utvalget vil bli tatt med videre i
arbeidet med å ferdigstille et forslag til helhetlig plan for studiestart.
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Saksframstilling
Bakgrunn
I September 2020 ble det innsendt et ønske fra leder i SOT og SOB til LMU om å nedsette en
arbeidsgruppe for å utforme et mandat for Velkomsten for hele Nord universitet.
Arbeidsgruppen som ble nedsatt besto av Mariell Opdal Jørstad (studieavdelingen), Johan
Petter Skogseth (Regional leder i Trøndelag for Studentinord), Magdalenda Handeland
(nestleder i fadderperioden i Bodø), Monica Jotun (Studentinord) og arbeidsgruppeleder
Amanda Tunsberg, (leder i SOT). Arbeidsgruppen fikk i ansvar å svare ut blant annet:
1.
2.
3.
4.

Kostnad for utvidelse av Velkomsten til å gjelde alle studiesteder og hvordan
dette skal finansieres.
Hvordan man kan ivareta behovene for lokale tilpasninger.
Hva som er et minste felles multiplum
Utforming som ivaretar de overnevnte punktene

I perioden desember 2020 til februar 2021 har arbeidsgruppen gjennomført flere
møter, med fokus på å utarbeide en skisse til mandat for Velkomsten for hele Nord
universitet. Forslaget fra arbeidsgruppen ble sendt på en høringsrunde
til førstesemesterutvalgene (lokale og overordnet), og studentorganisasjonene SOB, SON,
SOH og SOT. Her ble gitt tilbakemeldinger på at mandatet ikke nødvendigvis ivaretok de
lokale forutsetningene slik de har vært og vil være.
Som et resultat av høringsrunden og som et resultat av en tidligere bestilling fra rektor ble
det satt ned en utvidet arbeidsgruppe som skal utarbeide en helhetlig plan for studiestart.
Planen skal ta for seg tiltak fra studenten får tilbud om studieplass og til undervisning starter
opp. Det er viktig at planen gir mulighet for lokale tilpasninger, derfor er det også sendt ut et
ønske til alle førstesemesterutvalgene om å komme med innspill til hva en helhetlig plan for
studiestart bør innholdet. Fristen for å komme med disse innspillene er satt til 20/4-2021, da
vil arbeidsgruppen ha et nytt møte hvor man tar med seg innspillene inn i arbeidet.
Det bes om at Læringsmiljøutvalget kommer med innspill til arbeidsgruppen på hva planen
bør inneholde. Foreløpig skisse på helhetlig plan for studiestart vil bli lagt fram på møtet.
Et ferdig forslag til helhetlig plan for studiestart vil legges fram for Læringsmiljøutvalget på
juni-møtet.

