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23.08.2021

KONSTITUERING AV LÆRINGSMILJØUTVALGET - STUDIEÅRET 2021/2022
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget konstitueres som følgende:
Leder for LMU 2021/2022 er Levi Gårseth-Nesbakk.
Nestleder for LMU 2021/2022 er Gabriel Nygård Brunvoll.
LMUs sammensetning for 2021/2022 ser for øvrig slik ut:
Navn
Rolle i LMU
Levi Gårseth-Nesbakk
Prorektor for utdanning Leder
Gabriel Nygård Brunvoll
Student
Nestleder
Markus André Sjaavag
Student
Medlem
Linn Marita Aglen Strandli Student
Medlem
Per Sverre Singstad
Student
Medlem
Pernille Solberg Fredriksen Student
Medlem
Rita Lundestad
Vitenskapelig ansatt
Medlem
Tomm Sandmoe
Odd Asbjørn Halseth
Kirsti Grøtan

Eiendomssjef
IKT-sjef
Studentinord

Medlem
Medlem
Medlem

Personlig vara
Ketil Eiane

Are Severin
Ingulfsvann
Tom Roar Henriksen
Randi Stemland
Bente Pettersen

Studentrepresentantene skal ikke ha personlig vara, men vara i prioritert rekkefølge. Foreløpig
er kun en vara på plass – Adrian Kirkeby Reftun. LMU oppfordrer derfor SoN til å fortsette og
jobbe for å få på plass de resterende.
Arbeidsutvalget består av Levi Gårseth-Nesbakk, Anne Ringen Pedersen, Gabriel Nygård
Brunvoll og Linn Marita Aglen Strandli. I tillegg deltar sekretærene Mariell Opdal Jørstad og
Karoline Wik.
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Saksframstilling
Læringsmiljøutvalget består av 10 faste medlemmer, hvorav fem representanter fra
studentene, fire fra ansatte og en fra Studentinord. LMU velger selv sin leder hvert år,
vekselvis blant rektoratets representant og studentenes representanter. Nestleder blir også
valgt vekselsvis blant rektoratets representant og studentenes representanter, motsatt av
LMU-leder.
For studieåret 2021/2022 skal LMU ledes av rektoratets representant, prorektor Levi GårsethNesbakk. Etter en samtale med studentene, foreslås student Gabriel Nygård Brunvoll som
nestleder.
Studenter
Studentrepresentanter skal jamfør LMUs mandat, velges av Studentorganisasjonen Nord med
personlige vara, og slik at alle regioner (Bodø, Helgeland og Trøndelag) er representert blant
de faste medlemmene. Studentenes representanter velges for ett år.
Følgende faste studentrepresentanter er valgt inn til LMU:
- Gabriel Nygård Brunvoll
- Linn Marita Aglen Strandli
- Per Sverre Singstad
- Pernille Fredriksen
- Markus André Sjaavag
Leder i Studentorganisasjonen Nord (SoN) opplyser om at de per i dag ikke har klart å få på
plass vara for alle studentrepresentantene. SoN arbeider videre med på få disse på plass, og
oppfordres til å finne minst en vararepresentant fra region Helgeland i og med at de faste
studentrepresentantene representerer regionene Bodø og Trøndelag. Inntil videre har LMU
kun en vararepresentant på plass: Adrian Kirkeby Reftun.
Av erfaring ser vi at det kan være utfordrende å finne personlig vara for
studentrepresentantene. Det har derfor det siste studieåret vært oppnevnt vara i prioritert
rekkefølge som kunne benyttes av alle studentrepresentantene ved behov. Det foreslås at
man også for studieåret 2021/2022 velger å ha vara i prioritert rekkefølge. Det vil si at
studentene ikke har personlig vara, men at 1. prioritert/2.prioritert/osv. vara går inn for
den/de av de faste studentrepresentantene som ikke har mulighet til å stille til utvalgsmøtet.
På denne måten er man mindre sårbar enn om studentene har personlig vara som kanskje
heller ikke kan stille. Se for øvrig egen sak om endring av LMUs mandat. Her foreslås det at
studentrepresentantene ikke lengre skal ha personlig vara, men prioritert vara.
Ansatte
Ansattes representanter oppnevnes av rektor med personlige vara. Ansattes representanter
oppnevnes for to år. Ansatte i Læringsmiljøutvalget fordeles på følgende vis:
- Representant fra rektoratet: Prorektor Levi Gårseth-Nesbakk
- Representant med ansvar for bygg og eiendom: Tomm Sandmoe
- Representant fra Nord studentsamskipnad: Kirsti Grøtan
- Representant med ansvar for digitalt læringsmiljø: Odd Asbjørn Halseth
- Representant fra fagansatte: Rita Lundestad
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Jamfør LMUs mandat, skal alle faste representanter ha personlig vararepresentant. Det skal
også være et mål at flest mulig studiesteder er representert i LMU. Det siste året har kun tre
av fem ansatte-representanter hatt personlig vara. For studieåret 2021/2022 har vi fått
personlig vara for alle faste ansatte-representanter:
Navn
Levi Gårseth-Nesbakk
Rita Lundestad

Rolle i LMU
Prorektor for utdanning Leder
Vitenskapelig ansatt
Medlem

Tomm Sandmoe
Odd Asbjørn Halseth
Kirsti Grøtan

Eiendomssjef
IKT-sjef
Studentinord

Medlem
Medlem
Medlem

Personlig vara
Ketil Eiane
Are Severin
Ingulfsvann
Tom Roar Henriksen
Randi Stemland
Bente Pettersen

Observatører
LMU inviterer observatører med møte- og forslagsrett, og velger observatører som bidrar til
at LMU ivaretar nødvendige funksjoner ut fra formål, roller og oppgaver. Studiedirektør,
bibliotektjenesten og studentombud har tidligere vært fast representert, og det er å
foretrekke om disse fortsetter også dette studieåret. Utover dette kan observatører kalles inn
fast eller etter behov.
Arbeidsutvalg
I tilknytning til LMU skal det være et arbeidsutvalg (AU) bestående av 3-5 personer.
Arbeidsutvalget har ansvar for å forberede sakene før møtene og sørger for oppfølgingen i
etterkant av møtene. Arbeidsutvalget har også et særlig ansvar for å informere om
læringsmiljøutvalget og være tilgjengelig dersom det er ønskelig med deltagelse i lokale
møter, enten i studentdemokratiet eller blant ansatte.
Arbeidsutvalget for studieår 2021/2022 består av prorektor Levi Gårseth-Nesbakk,
studiedirektør Anne Ringen Pedersen, student Gabriel Nygård Brunvoll og student Linn Marita
Aglen Strandli. I tillegg deltar sekretærene Mariell Opdal Jørstad og Karoline Wik.
Studentene har blitt forespurt deltakelse i AU per mail, og senere ringt opp av bi-sekretær. De
er valgt ut blant annet for å representere de to studiestedene Bodø og Trøndelag.
Utvidet LMU
Et utvidet LMU benyttes i saker som omhandler mer konkrete saker om det pedagogiske
læringsmiljøet, og består av:
Navn
Levi Gårseth-Nesbakk
Gabriel Nygård Brunvoll
Markus André Sjaavag
Linn Marita Aglen Strandli
Per Sverre Singstad
Pernille Solberg Fredriksen

Rolle i LMU
Prorektor for utdanning Leder
Student
Nestleder
Student
Medlem
Student
Medlem
Student
Medlem
Student
Medlem

Personlig vara
Ketil Eiane
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Rita Lundestad

Vitenskapelig ansatt

Medlem

Tomm Sandmoe
Odd Asbjørn Halseth
Kirsti Grøtan
Heidi Vollan Solvik

Eiendomssjef
IKT-sjef
Studentinord
FBA, Universitetslektor

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Line Danielsen

FLU, Faggruppeleder

Medlem

Maja Nilssen

FSV, Førsteamanuensis

Medlem

Ingjerd Gåre Kymre

FSH, Prodekan
utdanning
HHN, Universitetslektor

Medlem

Hanne Stokvik

Medlem

Are Severin
Ingulfsvann
Tom Roar Henriksen
Randi Stemland
Bente Pettersen
Ørjan Hagen,
førsteamanuensis
Vegar Sellæg
Brenne, prodekan
utdanning
Anne Wally Ryan,
Prodekan utdanning
Siv Grav,
førsteamanuensis
June Borge
Doornich, prodekan
utdanning

Det som er markert i gult er fjorårets fakultetsrepresentanter og deres vara, da vi ikke har
fått tilbakemelding fra de to fakultetene ennå om de ønsker endring eller ikke.
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Arkivsak-dok.
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Saksbehandler
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Saksgang
Læringsmiljøutvalget 29.09.2021

Møtedato
23.08.2021

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE TIL LMU-MØTE 15.09.2021
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget godkjenner innkalling og saksliste.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-263
Levi Gårseth-Nesbakk
Mariell Opdal Jørstad

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 29.09.2021

Møtedato
23.08.2021

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LMU-MØTE 16. JUNI 2021
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra Læringsmiljøutvalgets møte 16. juni 2021.

Vedlegg:
Protokoll Læringsmiljøutvalget 16.06.2021
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MØTEPROTOKOLL

Læringsmiljøutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

16.06.2021 kl. 12:00
Teams
19/02658

Tilstede:

Levi Gårseth-Nesbakk, Odd Asbjørn Halseth, Kirsti Grøtan, Eugen
Sebastian Hovden Haush

Møtende
varamedlemmer:

Sondre Kleppe Reinsnos for Maria Håkensen Andersen, Markus
André Sjaavaag for Synne Hansen

Forfall:

Maria Håkensen Andersen, Nora Gjestvang, Synne Hansen, Pernille
Solberg Fredriksen, Rita Lundstad, Tomm Erik Svennebø Sandmoe

Andre:

Hanne Seljesæter, Jorun Fallin, Margrethe Mørkved Solli, Karoline
Amundsen Wik, Jørn Magne Hansen, Hilde Iren Hardy, Amanda
Tunsberg

Protokollfører:

Karoline Amundsen Wik
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Sted, 16.06.2021

møteleder
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18/21 Godkjenning av innkalling og saksliste til LMU-møte 16.06.2021
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
16.06.2021

Saknr
18/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 16.06.2021 sak 18/21
Møtebehandling
Det ble sendt ut en orienteringssak 15.06.2021 om bruk av studentpolitisk vindu til
undervisning. Da saken ble sendt ut etter frist for utsending av innkalling og saksliste blir den
behandlet under sak 16/21 Eventuelt.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget godkjenner innkalling og saksliste
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19/21 Godkjenning av protokoll fra Læringsmiljøutvalgets møte 27.04.2021
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
16.06.2021

Saknr
19/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 16.06.2021 sak 19/21
Møtebehandling
Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra Læringsmiljøutvalgets møte 27.04.2021
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20/21 Evaluering av LMU - rolle og struktur
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
16.06.2021

Saknr
20/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 16.06.2021 sak 20/21
Møtebehandling
Studentrepresentant Eugen legger fram sak.
Studentene er enig i at de ikke helt vet hva de kommer til når de blir valgt inn som
studentrepresentant i utvalget og føler de ikke er like godt forberedt til første møte som
ønsket. Derfor er det ønskelig med en opplæring før første møte. Det kommer fram at dette
også er gjennomgående problematikk i flere utvalg hvor studenter sitter som representant.
Det er bra studentene adresserer dette og det må være opp til studentene hva de ønsker fra
universitetets side. Universitetet er i dag ikke god nok på opplæring, men har et mål om å bli
bedre på dette generelt for alle utvalg og nemder studenter innehar et verv i. Forslaget til
hvordan man kan få et bedre system for opplæring generelt på Nord er å gjennomføre felles
opplæring av studentrepresentantene i utvalg og nemd, det kan bidra til bedre samarbeid og
læring på tvers, samt redusere «avstand» mellom utvalgene. Man kan også vurdere felles
samlinger på tvers i løpet av perioden studentene innehar vervet. Det må være opp til
studieavdelingen å vurdere når en slik opplæring på tvers av utvalg bør skje.
Samtidig som man går for en felles opplæring vil det også være nødvendig med noe enkeltvis
opplæring for det enkelte utvalg og nemd. Dette gjelder spesielt opplæring av tillitsvalgte på
fakultetene, her bør det gjennomføres egen opplæring tilpasset det enkelte behov.
Det ble også som følge av saksfremlegget diskutert forslaget fra studentene om at året de
innehar ledervervet så bør det utnevnes en nestleder som kan lede utvalget i leders fravær,
men som også kan fungere som en sparringspartner underveis i lederperioden. Dette
forslaget stiller LMU seg bak.
På bakgrunn av sak og møtebehandling oppfordrer prorektor utdanning studentene til å
melde tilbake om eventuelle andre behov utenom opplæring, her skal universitetet være på
tilbudssiden og dette settes opp som egen sak høsten 2021.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget vedtar at:
1. Året studentene leder utvalget, skal det utnevnes en nestleder av studentrepresentantene
som stiller i leders fravær.
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2. I forkant av hvert åpningsår av utvalget gjennomføres det opplæring av studentene.
Universitetet skal bidra med opplæring av utvalgsstudentene slik at de har bedre
forutsetninger til å kunne gjøre et godt arbeid.
3. Dersom det er andre forhold ut over opplæringsbehov, oppfordres studentene å melde
tilbake. Dette settes opp som sak til høsten 2021.
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21/21 Universell undervisning - tilrettelegging under koronapandemien
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
16.06.2021

Saknr
21/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 16.06.2021 sak 21/21
Møtebehandling
Forslag til vedtak
Læringsmiljøutvalget ber Nord universitet om å ha økt fokus på universell undervisning.
Møtebehandling
Karoline orienterer.
Universiteter og høgskoler er etter lovverket pliktig til tilrettelegging for studenter (og
ansatte). Eksisterende nettløsninger rettet mot studenter skal være universelt utformet
innen 2021. Læringsmiljøutvalget bes på bakgrunn av saksfremlegget å diskutere hvordan
Nord universitet skal ta tak i problemstillinger knyttet til universell undervisning og
tilrettelegging når det gjelder digital undervisning og eksamen.
Digital undervisning har vært en stor fordel for mange, spesielt de med
tilretteleggingsbehov. Tilrettelegging for studenter som har behov for tilrettelegging, har ført
til at mange andre har kunnet og benyttet seg av å fulgt undervisningen digitalt (som
egentlig skulle være fysisk). Det er lagt bedre til rette for digital undervisning, og det
arbeides fortsatt med å utbedre tilbudet. Krav om oppmøte gjøre det vanskelig å
gjennomføre digital og fysisk undervisning parallelt med hverandre, her må man ha en
diskusjon på oppmøteplikt eller ikke – kan kravene lempes på?
Videre diskuterte LMU live-teksting og opptak av digital underving, per i dag er det ikke
system for å tekste på direkten, men UNInett (som leverer digitale tjenester til Nord i dag)
jobber med saken. Men, disse systemene er svært kostbare og vil trolig ikke bli veldig mye
brukt. Det er foreløpig mye feil i disse tekstene som føres til forstyrrelser og ikke lette
forståelsen. Opptak og deling av underving er et sammensatt og komplisert tema hvor man
ikke har noen klare svar på hva som er lov eller ikke. Mange lærere vil ikke legge ut opptak
av undervisningen. Det griper inn i egenarten av fag og studier, rettigheter til undervisningen
osv. Det er ulike syn blant fagfolk om dette, og det jobbes med å få på plass felles
retningslinjer og lovfortolkninger. Det er tydelig at opptak av undervisning er svært ønsket
av studentene, spesielt de studentene med tilretteleggingsbehov. Man må ivareta de som
har særskilt krav om tilrettelegging, eks. kryptering av opptak som gjør at opptaket bare er
mulig for de med et enkeltvedtak om krav for tilrettelegging.
Opptak og deling av undervisningsmateriell er et viktig tema, vi må arbeide videre med dette
over tid, for å skape en kultur for kvalitet og kultur for deling. Jfr Mld. St.
«Kvalitetsmeldingen». Det pågår et arbeid hos Nord om å utrede immaterielle rettigheter
internt i organisasjonen og i nasjonale fora. Open accsess – gjøre forskningen lettere
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tilgjengelig. Åpne læringsressurser er på veg inn i den store debatten. Vi må jobbe med dette
selv i tillegg til å se hva sektoren gjør.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget ber Nord universitet om å ha økt fokus på universell undervisning.
Nord universitet har vedtatt opprettet studieprogramråd. Studieprogramrådene bes om å ta
et ansvar for å drøfte oppfølging og tiltak knyttet til universell utforming av sine
studieprogram.
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22/21 Godt læringsmiljø i digital undervisning - oppfølgingssak
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
16.06.2021

Saknr
22/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 16.06.2021 sak 22/21
Møtebehandling
Eugen orienterer om saken. Studentene roses for å ha tatt tak i denne saken og fulgt den
opp.
Studentene ønsker kombinasjon av fysisk og digital undervisning. Det er mulig med en
hybridløsning til høsten da Nord etter planen starter på gul grad 2, det vil være opp til
fakultetene hvordan de ønsker å løse dette da det fortsatt vil være kapasitetnedtrekk på
undervisningsrom. Det er ønskelig at studentene kommer med tilbakemelding på hvordan vi
kan bruke digital undervisning i framtiden. Eventuelle tilbakemeldinger bør formidles videre
til Uniped. slik at de eventuelt kan justere kursene.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til etterretning, og sender dokumentet ut til fakultetene
v/prodekanen for utdanning og SPA`er. Tilbakemeldingene bør også gå til de som utvikler og
tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse, KOLT, biblioteket, SFU’ene og andre det vil være
relevant for.
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23/21 SHoT 2021 - Resultat og videre oppfølging
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
16.06.2021

Saknr
23/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 16.06.2021 sak 23/21
Møtebehandling
Karoline legger fram saken og presenterer resultatet av tilleggsundersøkelsen SHoT 2021.
Det er alvorlige funn som presenteres enkelte steder, dette er noe man skal prioritere å
jobbe videre med. SHoT må håndteres bredt og tas opp i ulike arena og utvalg:
læringsmiljøutvalget, utdanningsutvalget, fakultetene, på ledernivå (SLG), kvalitetsrapporten
til styret, førstesemesterutvalgene, SPA-seminar, orientere i utdanningsfaglig kompetanse
(SPA-kurs), tema i møterekke mellom universitetsledelse og studentledelse, i sekretariatet
for studenters suksess i høyere utdanning (NFYE).
Det trekkes også fram at man må få til et trepartssamarbeid mellom Nord, Studentinord og
studentene for å jobbe med resultatet av SHoT. Sammen må man jobbe for å fremme
studenthelsen, Nord må også bli flinkere til å fremme Studentinord sine
studentrådgivingstjenester i Nords kanaler.
Det er overraskende at Nord kommer dårligere ut enn snittet når vi sammenligner med
resultatene fra Studiebarometeret, så vi må jobbe med forbedringer. Vi trenger å se mere
sammenheng i informasjonskildene; Shot, studiebarometeret, og vår egen covid-evaluering.
Dette må følges opp videre til høsten.
Vi må ikke glemme at det er satt i gang mange tiltak som blant annet «studentpakken»,
dette er noe vi vil se effekten av senere. Det må også jobbes videre med kontrete
tiltak/tilbud til høstens andreårsstudenter. Så må også alle tiltak man har igangsatt på et
tidspunkt vurderes gjennom en effektanalyse hvor man jobber med en bevisstgjøring av hvor
vi får mest igjen for ressursbruken. Dette understreket KD i desemberbrevet.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar resultater fra SHoT 2021 til etterretning, og følger opp med ny sak
til senhøsten 2021, hvor det vedtas en tiltaksplan for SHoT 2021 oppfølging. Det er viktig at
fakultetene, studentene og Studentinord deltar i vurdering, diskusjon og utvikling av
tiltaksplanen og dens oppfølging
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24/21 Helhetlig plan for studiestart og mandat for mottaksordning for hele
Nord universitet
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
16.06.2021

Saknr
24/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 16.06.2021 sak 24/21
Møtebehandling
Amanda legger fram saken.
Det er enighet om det meste som står i mandatet, men det er usikkert om det å ringe
studentene er noe en studentansatt har kompetanse til. Det må i så fall være en ansvarlig fra
Nord som gir riktige lister osv. I Bodø har ringing vært en tradisjon, og det er gitt mye positiv
tilbakemelding fra studenter som blir oppringt. Derfor ønskes dette utprøvd for hele Nord
for høsten 2021. Hvis man vedtar å ringe studentene til høsten må man også i etterkant
gjøre en evaluering av dette sammen med resten av mandatet for mottaksordningen.
Da mandatet og helhetlig plan for studiestart er noe som haster å få på plass før studiestart
får prorektor utdanning mandat til å ferdigstille de.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til etterretning og:
1. ber prorektor ferdigstille mandatet for mottaksordningen, og implementere det ved Nord.
Endelig versjon legges fram som en orienteringssak ved første LMU høsten 2021.
2. helhetlig plan legges i felles Teamsrom for førstesemesterutvalgene, og vil der oppdateres
fortløpende.
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Saknr

Arkivsak

Tittel

10/21

15/02692-249

Studiebarometeret 2020 - resultater

11/21

19/02471-6

Studentombudets årsrapport 2020

12/21

15/02692-255

LMUs adressering av handlingsplan - fysisk og tilrettelagt
læringsmiljø

13/21

20/03148-5

Spill - og ruspolicy for studenter og ansatte ved Nord
universitet

14/21

15/02692-256

Nord universitet er tildelt den nasjonale
sekretariatsfunksjonen for studenters suksess i høyere
utdanning

15/21

21/01084-3

Orientering om rekkevidden av
tilretteleggingsbestemmelsene i Universitets- og
høyskoleloven

16/21

15/02692-222

Eventuelt

10/21 Studiebarometeret 2020 – resultater
Jørn Magne orienterer.
Ønskelig at man kan se informasjonskildene i sammenheng, eks. studiebarometret og SHoT.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering
11/21 Studentombudets årsrapport 2020
Hanne fra Studentombudet orienterer.
Det er relevant å få fulgt dette. Studieavdelingen tar et møte med studentombudet om å få
adressere de momentene som er kommet fram i rapporten.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar årsrapporten for 2020 til orientering
12/21 LMUs adressering av handlingsplan - fysisk og tilrettelagt læringsmiljø
Karoline orienterer.
En generell kommentar: det er flere momenter vi ikke er ajour på. Handlingsplanen er
ambisiøs, og LMU bes om å ta erfaringene med inneværende plan når neste handlingsplan
13
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skal utformes. Samtidig er det viktig å ha en ambisjon om å få til ting. Vi kan si at vi lager en
forsiktig handlingsplan som vi helt sikkert når. Vi kan også lage en frisk handlingsplan for å
strekke seg etter. Hvor streng skal vi være med oss selv?
Kommentar til enkelte tiltak i HP:
-

LMU inviterer kommunikasjonssjef til første møte høsten 2021 til å orientere om saken som
går på infoskjermene.
Vi må komme tilbake om tilrettelegging når ny UH-lov kommer til høsten.

Vedtak
LMU tar saken til orientering
13/21 Spill - og ruspolicy for studenter og ansatte ved Nord universitet
Karoline orienterer.
Arbeidsgruppe har utarbeidet et forslag. AMU og IDF vil revidere forslaget, og at
representant fra IDF er med i arbeidet med policyen før rektor godkjenner den. LMU vil
derfor få ruspolicyen framlagt til høsten. Vi kan be direktør for økonomi og HR om å komme
å legge fram saken.
Vedtak
LMU tar saken til orientering. Nytt forslag til spill – og ruspolicy for studenter og ansatte ved
Nord universitet legges fram for LMU høsten 2021.
14/21 Nord universitet er tildelt den nasjonale sekretariatsfunksjonen for studenters
suksess i høyere utdanning
Vedtak
LMU tar saken til orientering.
15/21 Orientering om rekkevidden av tilretteleggingsbestemmelsene i Universitets- og
høyskoleloven
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar orientering om rekkevidden av tilretteleggingsbestemmelsene i
universitet – og høyskolelov til orientering.
16/21 Eventuelt
Det har vært en dialog med timeplanleggere og de studentpolitiske lederne. Fleksibilitet
under korona i forhold til timeplanlegging. Se vedlagt sak.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-265
Levi Gårseth-Nesbakk
Mariell Opdal Jørstad

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 29.09.2021

Møtedato
23.08.2021

MØTEKALENDER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET HØST 2021
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget vedtar følgende møteplan for høst 2021:
Tirsdag 29. oktober kl. 12-15 (uke 43) – Teams – Psykososialt læringsmiljø
Tirsdag XX. desember (uke XX) – Teams – Organisatorisk læringsmiljø
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Saksframstilling
Læringsmiljøutvalget skal ha 6 årlige møter, og alle møter skal legges innenfor studentenes
studieår. Det er å foretrekke og ha fysiske møter som fortrinnsvis bør avholdes på de ulike
studiestedene. På denne måten kan utvalgets medlemmer blir kjent med studiestedene og
studiestedene kjent med LMU. Foreløpig planlegges det første møtet som fysisk (29.09.21),
mens høstens øvrige møter foreslås som Teams-møter grunnet den pågående pandemien,
men også på grunn av økonomiske hensyn og miljøhensyn. Når møtekalender for våren 2022
skal fastsettes, foreslås det å vurdere muligheten for å ha ett eller flere fysiske møter.
Begrepet læringsmiljø definerer Læringsmiljøutvalgets arbeidsområde og forstås som de
fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale, tilrettelagte og pedagogiske kontekster der
studentenes læring skjer, og som påvirker studenters prestasjoner og holdninger. Med
bakgrunn i dette skal hvert møte i LMU ta for seg et av disse læringsmiljøene.
Ellers må følgende tas hensyn til:
- Styremøter 28. oktober og 09. desember
- UU-møter mandag 25. oktober, fredag 26. november og tirsdag 21. desember.
- Høstferie Nordland: Uke 40 (6.-8. oktober)
- Høstferie Trøndelag: Uke 41 (11.-15. oktober)
- Årskonferanse for Kompetansenettverket for studenters suksess i høyere utdanning:
Uke 49 (06.-07. desember)
Møteplan for sentralt Utdanningsutvalg (UU) og det lovpålagte Læringsmiljøutvalget (LMU)
bør samordnes på en god måte. Dette kan være fordelaktig i forhold til saksforberedelse og
for de medlemmer som deltar i begge utvalg. Samordning kan gjøres på flere måter, både med
felles møtedag eller at møtene avholdes på samme dag. Møtekalender for UU er allerede
vedtatt, og LMU-møtet i oktober foreslås dermed satt opp samme uke, og dagen etter
styremøtet.
Det er viktig at neste møte blir etter styremøtet 28. oktober, da det må gjøres en endring i
LMUs mandat. Disse endringene må vedtas av styret for Nord universitet. Se egen sak på
dette.
Kompetansenettverket for studenters suksess i høyere utdanning skal ha sin årskonferanse 6.7.desember. Siden Nord universitet skal overta sekretariatet for nettverket fra og med
01.01.2022 er det rimelig å anta at flere fra Nord (både fra studieadministrasjonen, LMU og
UU) vil delta på denne konferansen.
Ut fra ovennevnte foreslås følgende møteplan og overordnet tema for LMU høst 2021:
Tirsdag 29. oktober kl. 12-15 (uke 43) – Teams – Psykososialt læringsmiljø
Tirsdag XX. desember kl. XX (uke XX) – Teams – Organisatorisk læringsmiljø
Drøfting
LMU bes drøfte foreslått møtedato, samt tidspunkt for møtet i desember.
Videre foreslås det at møtekalender for vår 2022 fastsettes på desember-møtet, og hvorvidt
et eller flere av disse skal være fysiske møter. Likevel er det ønskelig at Læringsmiljøutvalget
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på dagens møte kan drøfte tidspunkt for når utvidet LMU (med tema det pedagogiske
læringsmiljø) skal være. Dette for at fakultetene skal få godt tid til å forberede seg, i tillegg til
at de får holdt av tidspunktet. Fakultetene er også oppfordret til å komme med forslag til
tidspunkter som passer godt for dem, samt oppfordret til å melde inn temaer de ønsker å ta
opp.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-271
Levi Gårseth-Nesbakk
Mariell Opdal Jørstad

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 29.09.2021

Møtedato
29.09.2021

ENDRING I LMU’S MANDAT
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til etterretning, og ber styret vedta de endringene som
fremkommer av saksfremlegget.
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Saksframstilling
Mandat for Læringsmiljøutvalget ble vedtatt av styret for Nord universitet den 10. februar
2017, og eventuelle endringer må godkjennes og vedtas for styret. Etter en gjennomgang av
LMU’s mandat, ser man at det er nødvendig å gjøre noen endringer/tilføyinger.
Et godt læringsmiljø fremmer læring, helse og trygghet. Med læringsmiljø forstås alle forhold
som virker inn på studentenes læring. I UH-lovens § 4-3(2) kommer det frem at det i et
helhetlig læringsmiljø inngår fysiske, digitale, organisatoriske, pedagogiske og psykososiale
forhold som del av det helhetlige læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget ved Nord universitet
har i tillegg valgt å inkludere tilrettelagt læringsmiljø. Denne endringen er gjort etter at LMU’s
mandat ble vedtatt av styret i 2017.
Tilrettelagt læringsmiljø omhandler de tilfeller hvor universell utforming ikke løser behov som
studenter med funksjonsnedsettelse, eller andre særskilte behov har. Derfor er det nødvendig
med tilrettelagt læringsmiljø for noen av studentene. Individuell tilrettelegging skal ikke
erstatte universell utforming, men være er et supplement i de tilfeller hvor den universelle
utformingen ikke dekker individuelle behov.
Videre står det i LMU’s mandat at alle faste medlemmer skal ha personlig vara. Det har
derimot vært utfordrende å få personlig vararepresentanter for alle faste
studentrepresentantene. Det siste året har derfor LMU valgt å oppnevne varamedlemmer i
prioritert rekkefølge som kunne benyttes av studentrepresentantene ved behov. Det vil si at
studentene ikke har personlig vara, men at 1. prioritert/2. prioritert vara går inn for den/de av
de faste studentrepresentantene som ikke har mulighet til å stille til utvalgsmøtet. Dette er
noe LMU ønsker og fortsette med også fremover. Det vil derfor være nødvendig og endre
mandatet slik at det kommer tydelig frem at studentrepresentantene ikke har personlig vara,
men vara i prioritert rekkefølge.
Oppsummert vil en endring i LMU’s mandat innebære at man
 legger til tilrettelagt læringsmiljø
 presiserer at studentrepresentantene ikke har personlig vara, men vara i prioritert
rekkefølge.
Drøfting
Læringsmiljøutvalget bes drøfte endringene som fremkommer av saksfremlegget, og videre
be styret vedta endringene.

Vedlegg:
Forslag til justert mandat for LMU
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Mandat for Læringsmiljøutvalget
1. Formål
Styret for Nord universitet har det overordnede ansvaret for å sikre studentene et godt og fullt
forsvarlig læringsmiljø i tråd med universitets- og høgskolelovens § 4-3, punkt 1 og 2.
Læringsmiljøutvalget (LMU) sorterer direkte under styret, og skal bidra til at styret ivaretar dette
ansvaret, samt gi råd til styret og ledelsen i saker som vedrører læringsmiljøet ved Nord universitetet.
Begrepet læringsmiljø definerer Læringsmiljøutvalgets arbeidsområde og forstås som de fysiske,
tilrettelagte, psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske kontekster der studentenes
læring skjer, og som påvirker studenters prestasjoner og holdninger. Dette utdypes på følgende vis:









Fysisk læringsmiljø omhandler utforming og bruk av bygninger og fysiske omgivelser slik at
det lager gode rammer for læring og læringsaktiviteter hos alle studenter.
Tilrettelagt læringsmiljø omhandler de tilfeller hvor universell utforming ikke løser behov
som studenter med funksjonsnedsettelse, eller andre særskilte behov har.
Psykososialt læringsmiljø omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt
læringsprosessene. Det berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte, og i
mellom studentene.
Organisatorisk læringsmiljø omhandler systemer for tilbakemelding og medvirkning, slik at
utvalget sikrer studentenes innflytelse og medvirkning i organisasjons- og endringsprosesser
som har innvirkning på studentenes totale læringsmiljø.
Digitalt læringsmiljø omhandler bruk av teknologi som støtte for studentenes læring,
herunder bruk og utforming av digitale informasjons-, læringsressurser og læringsplattformer.
Pedagogisk læringsmiljø omhandler rammene for den pedagogiske aktiviteten som påvirker
studentenes læring. Dette berører utforming av mål, innhold, aktiviteter og vurderinger, men
avgrenses mot kvalitetsvurdering av den enkelte læringsaktivitet.

Ut fra denne forståelsen av begrepet skal Læringsmiljøutvalget ved Nord universitet ha et helhetlig
og overordnet bilde på universitetets arbeid med læringsmiljø. På bakgrunn av dette avgir LMU
rapport til styret.

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





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

LMU skal bidra til at styret, i samarbeid med Nord studentsamskipnad, legger forholdene til rette for
et godt lærings-, studiemiljø og samarbeider for å bedre studentvelferden ved alle campus.
LMU rapporterer til styret i en egen årlig rapport om Nord universitets helhetlige arbeid med
læringsmiljø. Rapportering vedrørende avvik, klager, pålegg og resultater fra student- og
læringsmiljøundersøkelser skal inngå i LMUs årsrapport til styret.
LMU skal gi uttalelser vedrørende klager på læringsmiljøet. Dette skal skje gjennom innsyn i
studentenes avviks- og tilbakemeldingssystem, eller via tilbakemeldingen fra fakultetene (kontrollørog observatørrolle). LMU skal få innsikt i klager og avvik som ikke lukkes på overordnet nivå, eller
gjentakende klagesaker. En statusrapportering på klagesaker tas inn i årsrapporten.
LMU skal aktivt delta i planleggingen av universitetets arbeid med utvikling av et inkluderende,
mangfoldig og universelt utformet læringsmiljø (pådriver og premissleverandørrolle).
LMU skal nøye følge utviklingen i spørsmål som har med studentenes helse, sikkerhet og velferd å
gjøre.
LMU skal utarbeide en 3-årig handlingsplan for arbeidet med læringsmiljøet på Nord universitet.
Formålet er å sikre alle studentene kvalitetssikrede tilbud og tjenester, ved at læringsmiljøet blir
utformet etter prinsippet for universell utforming og slik at Nord universitet har gode systemer for
individuell tilrettelegging der hvor det er nødvendig. LMU skal årlig prioritere hovedarbeidsområder
på bakgrunn av tilgjengelig informasjon, studentenes behov, universell utforming og tilrettelegging
for studenter med nedsatt funksjonsevne.
LMU skal årlig gi innspill til budsjettet og komme med anbefalinger ovenfor styret hvordan Nord
universitet skal disponere avsatte midler til større læringsmiljøtiltak. LMU kan etter styrets
bestemmelse få ansvar for å bevilge midler til mindre læringsmiljøtiltak.
LMU skal informere studenter og ansatte om sitt læringsmiljøarbeid, blant annet gjennom egne
nettsider for utvalget.
LMU skal involveres i alle overordnede kartlegginger og evalueringer som vedrører studentenes
totale læringsmiljø. Involvering skjer i form av innspill til konkret innhold i undersøkelser som
gjennomføres av Nord universitet og nære samarbeidspartnere, samt behandling og oppfølging av
lokale og nasjonale undersøkelser.

3. Sammensetning
LMU ved Nord universitet består av 10 faste medlemmer, hvorav fem representanter fra studentene,
fire fra ansatte og en fra Nord studentsamskipnad. LMU velger selv sin leder hvert år, vekselvis blant
rektoratets representant og studentenes representanter. Nestleder blir også valgt vekselsvis blant
rektoratets representant og studentenes representanter, motsatt av LMU-leder.
Alle de faste ansattes representantene skal ha personlig vararepresentant. Studentrepresentantene
har prioritert vara som benyttes i rangert rekkefølge. Det skal være et mål flest mulig studiesteder er
representert i LMU.
Studentene
Studentrepresentanter velges av Studentorganisasjonen Nord med personlige prioritert vara, og slik
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at alle regioner (Bodø, Helgeland og Trøndelag) er representert blant de faste medlemmene.
Studentenes representanter velges for ett år.
Ansatte
Ansattes representanter oppnevnes av rektor med personlige vara. Ansattes representanter
oppnevnes for to år. Ansatte i Læringsmiljøutvalget fordeles på følgende vis:






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

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

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

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

6. Endring av mandat
Endringer i LMUs mandat vedtas av styret for Nord universitet.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-270
Levi Gårseth-Nesbakk
Mariell Opdal Jørstad

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 29.09.2021

Møtedato
29.09.2021

OPPLÆRING AV STUDENTREPRESENTANTER I LMU
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til etterretning, og ber utvalgets sekretærer om å følge opp
studentrepresentantene med en samtale i etterkant av oktobermøtet.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Ved utvalgsmøtet 16. juni kom studentrepresentantene med tilbakemelding om at de ikke
føler seg godt nok forberedt til første utvalgsmøte (se vedtakssak 20/21 Evaluering av LMU –
rolle og struktur), og at de ikke alltid er klar over hva de egentlig har takket ja til. Dette er en
gjennomgående problematikk i flere nemnd og utvalg ved Nord universitet.
Studentrepresentantene ytret ønske om bedre opplæring i forkant av først utvalgsmøte.
Følgende vedtak ble gjort i saken:
Læringsmiljøutvalget vedtar at:
1. Året studentene leder utvalget, skal det utnevnes en nestleder av studentrepresentantene
som stiller i leders fravær.
2. I forkant av hvert åpningsår av utvalget gjennomføres det opplæring av studentene.
Universitetet skal bidra med opplæring av utvalgsstudentene slik at de har bedre
forutsetninger til å kunne gjøre et godt arbeid.
3. Dersom det er andre forhold ut over opplæringsbehov, oppfordres studentene å melde
tilbake. Dette settes opp som sak til høsten 2021.
Som svar på punkt 2 i vedtaket, har Nord universitet hatt møte med Studentorganisasjonen
Nord (SoN) for å diskutere opplæring for studentrepresentanter i råd og utvalg ved
universitetet. Fra Nord deltok LMU-sekretær Karoline Wik. Fra SoN deltok leder Eugen
Sebastian Hovden Haush, nestleder Mia Larsen Sveberg og Amund Stenland (studentpolitisk
ansvarlig).
Det ble besluttet å ha en felles opplæring for alle studentrepresentanter i utvalg og nemnd
ved Nord universitet, i tillegg til at de ulike nemndene og utvalg ble oppfordret til å ha egen
opplæring for deres studentrepresentanter.
Felles opplæring av studentrepresentanter
Alle studentrepresentanter og varaer i de ulike nemdene og utvalgene ved Nord universitet
ble invitert til en felles opplæring onsdag 1. september 2021. I tillegg til
studentrepresentantene var også sekretærene fra de ulike nemdene og utvalgene til stedet
(Skikkethetsnemda, Internasjonalt utvalg, Utvalg for likestilling, Inkludering og mangfold,
Klagenemda, Utdanningsutvalget, Læringsmiljøutvalget, Ansettelsesutvalget). Opplæringen
hadde følgende agenda:
1. Grunnopplæring for studenter i råd og utvalg
2. To tidligere studentrepresentanter deler sin erfaring med dere
3. Spørsmål/diskusjon i det digitale møterommet
Sekretær for Klagenemnda, Fredrik Nesland Boksasp, holdt presentasjonen med
grunnopplæring for studentene. Det ble også gitt en forklaring rundt ulike ord/begreper og
andre praktikaliteter, eksempelvis hva et vedtak er og hva som er forskjell på en vedtakssak
og en orienteringssak, samt hva en protokoll er og hvordan skrive saksfremlegg. Andre temaer
som ble tatt opp var blant annet konflikthåndtering herunder habilitetsspørsmål, hvem man
representerer når man sitter i ulike utvalg og informasjon rundt taushetsplikt. Det ble også
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orientert om forskjellen på stemmerett og stemmeplikt, og at det forventes at
studentrepresentantene stiller forberedt til utvalgsmøtene.
Etter grunnopplæringen delte Jim Simonsen Jenssen (tidligere studentrepresentant i styret)
og Gabriel Nygård Brunvoll (UU, Klagenemda og LMU) sine erfaringer med å sitte i styret og
utvalg. Vedlagt er presentasjonen Gabriel holdt. Den legges også ut i Teams.
Opplæring av LMU’s studentrepresentanter
I tillegg til felles opplæring, ble det 08. september gjennomført egen opplæring for
studentrepresentantene til Læringsmiljøutvalget. Her deltok alle de faste
studentrepresentantene i tillegg til vararepresentant. Det ble gitt en orientering om hva
Læringsmiljøutvalget er, hva vi mener med læringsmiljø og hvordan LMU ved Nord er
organisert. Videre ble det gått gjennom hva som er viktig og tenke på i forkant av møtene,
under møtene og i etterkant. Studentrepresentantene ble også gjort kjent med LMU’s nettside
og LMU’s rom i Teams. Se for øvrig presentasjonen som ble laget i forbindelse med opplæring
(vedlegg). Presentasjonen vil også være tilgjengelig i Teams.
Oppsummering
Tilbakemeldinger fra studentene som deltok på LMU’s opplæring var at de mente det var
nyttig med en slik gjennomgang, og at det er ønskelig med et oppfølgingsmøte i etterkant av
andre utvalgsmøte. Da vil studentrepresentantene ha mulighet til å komme med
tilbakemeldinger til sekretærene, enten det er noe som ennå er uklart eller om det skulle være
noe de ellers lurer på. Sekretærene vil uavhengig av et slikt møte være tilgjengelig for
studentene, og studentene oppfordres til å ta kontakt underveis om noe er uklart.

Vedlegg:
Presentasjon felles opplæring student
Presentasjon LMU opplæring
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

21/03277-2
Levi Gårseth-Nesbakk
Mariell Opdal Jørstad

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 29.09.2021

Møtedato
29.09.2021

NYE RETNINGSLINJER FOR TILRETTELEGGING VED EKSAMEN
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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Saksframstilling

Felles retningslinjer for tilrettelegging ved eksamen ble vedtatt etter fusjonen og trådte i kraft 01.08.16.
Seksjon eksamen og vitnemål har ansvar for saksbehandling av søknader om tilrettelegging ved
eksamen. Seksjonen har gjennomgått retningslinjene for å sikre at de er i tråd med den reviderte
forskriften og i tillegg gjort noen endringer/tilføyelser. De nye retningslinjene har blitt vedtatt av rektor,
og tredde i kraft fra 15. august 2021.
Seksjon for eksamen og vitnemål vil gi en orientering om de nye retningslinjene under møtet.

Vedlegg:
Retningslinjer for tilrettelegging ved eksamen
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RETNINGSLINJER FOR TILRETTELEGGING VED EKSAMEN
Retningslinjene er utfyllende bestemmelser til forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet vedtatt av styret for Nord
universitet 01.01.2021. Retningslinjene trer i kraft fra 01.08.2021 for alle studenter.

I forskrift om eksamen ved Nord universitet § 8-4 beskrives de formelle rammene for
studentens rettigheter når det gjelder tilrettelegging ved eksamen i forhold til studentens
spesielle behov. Studenten med varige behov for tilrettelegging kan søke for den tiden
studieprogrammet er normert til. Øvrige studenter søker ved hvert semester. Ordinær frist er
1. september for eksamen i høstsemestret og 1. februar for eksamen i vårsemestret.
Søknad om tilrettelegging skal inneholde oppdatert og egnet dokumentasjon fra
lege/sakkyndig instans som spesifiserer behovet for tilrettelegging i eksamenssituasjonen.
Tilrettelegging som etter en konkret vurdering innebærer en reduksjon av de faglige kravene
kan ikke innvilges.
Tilretteleggingstiltak det kan søkes om:
-

Utvidet tid
Bruk av stasjonær pc m/Lingdys
Endret vurderingsform
Bruk av egnet stol, heve-/senkebord
Bruk av egnet rom/mindre rom
Ammetid/hvilekrok

Også andre tiltak kan innvilges når særlige tungtveiende grunner gjør det nødvendig. Det
gjøres en vurdering av hvilke tilretteleggingstiltak som kan innvilges, ut fra faglige krav på
hvert enkelt studieprogram.
Nord universitet gjør oppmerksom på at om man får tilretteleggingstiltak i form av muntlig
eksamen/deler av skriftlig eksamen som muntlig, kan ikke karakteren påklages i henhold til
forskrift om eksamen ved Nord universitet § 11-2 (3).
Utvidet tid på skriftlig skoleeksamen vil normalt være:
-

12,5% av ordinær eksamenstid for eksamen under 2 timer
15 minutter for eksamen 2 timers varighet
30 minutter for eksamen som varer til og med 4 timer
45 minutter for eksamen som varer til og med 6 timer
60 minutter for eksamen for varer mer enn 6 timer

Utvidet tid på hjemmeeksamen vil normalt være:
- 60 minutter for hjemmeeksamen 1 dag (inntil 8 timer)
- 2 timer for hjemmeeksamen 1 dag (8-24 timer)
- 4 timer for hjemmeeksamen 2 dager (inntil 48 timer)
- 6 timer for hjemmeeksamen 3-5 dager (inntil 120 timer)
- 24 timer for hjemmeeksamen 6 dager eller mer
Bestemmelsene om utvidet tid gjelder kun ved individuell eksamen.

1/21 Nye retningslinjer for tilrettelegging ved eksamen - 21/03277-2 Nye retningslinjer for tilrettelegging ved eksamen : Retningslinjer for tilrettelegging ved eksamen

Utvidet tid gjelder normalt ikke for denne typen av eksamen: Oppgave (OP), Mappe (MP),
Muntlig (MU), Praktisk (PR) og Gruppe (GR).
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-267
Levi Gårseth-Nesbakk
Mariell Opdal Jørstad

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 29.09.2021

Møtedato
29.09.2021

LMUS ADRESSERING AV HANDLINGSPLAN - FYSISK LÆRINGSMILJØ
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

2/21 LMUs adressering av handlingsplan - fysisk læringsmiljø - 15/02692-267 LMUs adressering av handlingsplan - fysisk læringsmiljø : LMUs adressering av handlingsplan - fysisk læringsmiljø

Saksframstilling
Bakgrunn
Læringsmiljøutvalget har utarbeidet en hanglingsplan for 2020-2022. Ved dette
saksfremlegget forsøker man å orientere LMU om status på handlingsplanen når det kommer
til fysisk læringsmiljø. Mye i dette saksfremlegget er likt som det som ble lagt frem på LMUs
møte i juni (OS 12/21), men siden det er nye studentrepresentanter dette studieåret, kan det
med fordel gjentas.
Fysisk læringsmiljø
Fysisk læringsmiljø omhandler utforming og bruk av bygninger og fysiske omgivelser slik at
det lager gode rammer for læring og læringsaktiviteter hos alle studenter. Nord universitet
skal være universelt utformet og tilgjengelig for alle studenter.
Under er utklipp fra LMUs handlingsplan om fysisk læringsmiljø:

Som visst i tabellen arbeides det kontinuerlig med saker knyttet til det fysiske læringsmiljøet,
og det er dermed ikke noe som er satt opp eksempelvis for høst 2021. Saksbehandler ønsker
spesielt å trekke frem følgende:
På de største studiestedene og de fleste byggene finner man permanent og sentral overvåking
og styring av inneklima (måleapparatur). På mindre studiesteder og eldre bygg vil det noen
ganger være nødvendig med fysiske målinger via mobile apparatur. Dette håndteres via
eiendomsdrift og innhentes via henvendelser til eiendomsdrift.«lokal»@nord. Avhengig av
lokale forhold, har man noen steder egne apparaturer, mens andre ganger brukes
Statsbygg/annen lokal utleiers apparatur.
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Hva gjelder universelt utformede studentboliger på alle studiesteder, opplever Studentinord
at man har vesentlig flere universelt utformede boliger enn det som etterspørres. I stor grad
er dette for tiden mer et gode for noen studenter som er heldige å få en større bopel. Likevel
har Studentinord fokus på universell utforming hver gang nye bygg planlegges, og det jobbes
for å tilfredsstille kravet om 20 prosent universelt utformede boliger i alle nybygg. Under er
en oversikt over universelt utformede boenheter ved alle studiesteder:
Studiested
Bodø
Mo i Rana
Levanger

Husbyfaret
Steinkjer
Namsos
Nesna

Antall universelt utformede boliger
136 universelt utformede boliger
12 universell 1-roms
41 stk, herav;
3 hybler med eget bad
10 hybler med delt bad
27 1-romsleiligheter
1 2-romsleiligheter
1 hybel
2 dubletthybler, eventuelt 2-romsleilighet på Guldbergauner. Her er
utfordringen av badene har for smale døråpninger/for liten radius inne for
å kunne snu en rullestol
0 universelt utformede boliger
4 universelt utformede boliger

Ved utvalgsmøte i 14. desember 2020, orienteringssak 9/20 - Status på Læringsmiljøutvalgets
adressering av handlingsplan, ble det bekreftet av IT at det fantes infoskjermer på alle
studiestedene ved Nord. Hvorvidt disse var hensiktsmessig plassert, hvordan de ble brukt og
administrert var derimot usikkert. Kommunikasjonssjef ønsket også en diskusjon på hvorvidt
det var riktig at kommunikasjonsenheten skulle ha det overordnede ansvaret for skjermene.
Med bakgrunn i dette, ble det i møtet 18. februar 2021 lagt fram en egen sak om
infoskjermene, vedtakssak 6/21 - Info-skjermer - plassering, bruk og administrering av
skjermene. Følgende vedtak ble vedtatt:
«LMU ber kommunikasjonsenheten ved Nord se nærmere på helhetlig
kommunikasjonsstrategi/plan – inkludert bruk av info-skjermer – og hvordan man mest
hensiktsmessig skal håndtere kommunikasjon på de ulike områdene, samt hvordan nå ut til
ansatte og studenter. Studentinord sin kommunikasjonsenhet kan med fordel kobles på.»
Vi har per nå ikke status på dette arbeidet, og vil derfor invitere kommunikasjonssjef eller
andre fra kommunikasjonsenheten for å orientere om saken (jamfør vedtak fra
orienteringssak 12/21 fra møtet 16. juni).
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-273
Levi Gårseth-Nesbakk
Karoline Amundsen Wik

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 29.september 2021

Møtedato
29.09.2021

KOMPETANSENETTVERKET FOR STUDENTERS SUKSESS I HØYERE UTDANNING
– NORD ER TILDELT DEN NASJONALE SEKRETARIATSFUNKSJONEN OG HAR
ANSATT NYTT SEKRETARIAT
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Kompetansenettverket for studenters suksess i høyere utdanning sitt formål er å bidra til at
universitet og høyskoler kan drive et systematisk arbeid for å sikre at flere studenter fullfører
sin utdannelse og oppnår sin grad. Dette skal oppnås ved å jobbe for å fremme samarbeid og
innsikt på tvers av institusjoner, fag og profesjoner.
I dag ligger sekretariatet til nettverket hos UiB, men skal f.o.m 01.01.2022 overføres til en ny
vertsinstitusjon. I den anledning søkte Nord universitet om å få overta som ny
vertsinstitusjon, og det ble i nettverkets styringsgruppemøte den 20.05.2021 fattet vedtak
om at Nord universitet de neste 2+2 årene skal inneha sekretariatsfunksjonen for nettverket.
For Nord er det et ønske å gjøre dette gjennom et tydelig og godt samarbeid mellom Nord
og Studentinord.
Nord universitet tar med seg denne tillitserklæringen og muligheten dette blant annet gir for
utviklingen av egen organisasjon og samskipnad.
Ansettelse av sekretariatet
Sekretariatet skal bestå av en leder og en administrativt ansvarlig.
Leder av nettverket er professor Ellen Marie Sæthre-McGuirk, som i dag jobber på fakultetet
for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Hun vil fra 01.01.2022 være ansatt i en 50%
stilling som leder av nettverket og vil resterende 50% fortsette i sin stilling på FLU.
Administrativt ansvarlig er rådgiver Karoline Wik, som i dag jobber i studieavdelingen med
stab. Hun vil fra 01.01.2022 være ansatt i en 75% stilling som administrativt ansvarlig for
nettverket og vil resterende 25% fortsette i sin stilling i studiedirektørens stab.
Arbeidet med å overføre sekretariatsfunksjonen er allerede startet opp sammen med det
sittende sekretariatet som i dag er hos universitetet i Bergen.
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MANDAT FOR MOTTAKSORDNINGEN
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Møtedato
29.09.2021
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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 avholdt flere arbeidsmøter i perioden desember 2020 til februar 2021.
Forslaget til mandat for Velkomsten ble i februar 2021 sendt ut på høringsrunde fra
arbeidsgruppen til lokale førstesemesterutvalg, samt studentorganisasjonene SOB,SON,SOH
og SOT. Det ble gitt tilbakemeldinger på at mandatet ikke nødvendigvis ivaretok de lokale
forutsetningene slik de har vært og vil være. Det er også sånn i dag at flere av studiestedene
gjør mye av de samme aktivitetene som Velkomsten har gjort i Bodø, men at det ikke går
under «merkevaren» Velkomsten.
Arbeidsgruppen ønsket at man laget en mer felles «merkevare» for mottaksordningen ved
studiestart, studiested Bodø hadde tiltaket «Velkomsten» og de andre studiestedene hadde
flere av de samme tiltakene, men som går under «merkevaren» «Første semester». For å
skape en felles «merkevare» for hele Nord har arbeidsgruppen utarbeidet et mandat for
mottak av nye studenter, som de foreslår at går under navnet «Første semester». Tanken
bak endringen av navn på ordningen er at man får et mer strømlinjeformet Nord.
Oppgavene som er beskrevet i mandatet vil også være heldigitale og gjelde for hele Nord.
Det vil også være muligheter for lokale tiltak, men disse vil gå utenfor den felles ordningen
som er beskrevet i mandatet og vil heller stå beskrevet i den helhetlige planen på det
enkelte studiested.
Mandatet ble sendt på høringsrunde hos førstesemesterutvalgene og innspillene som kom
fra høringsrunden er tatt med i utarbeidelsen av mandatet. På LMUs møte 16.06.21
(vedtakssak 24/21) kom det fram at det var enighet i store deler av det framlagte mandatet,
men det var usikkerhet om man burde ringe studentene når de hadde takket ja til
studieplass, slik det var foreslått. For å ringe studentene må man være sikker på at de som
ringer innehar den rette kompetansen da det er kritisk at rett informasjon gis til de nye
studentene. I Bodø har det vært tradisjon for å ringe studentene, og det er gitt mye positive
tilbakemeldinger på dette tiltaket. Det lyktes ikke LMU å komme til et endelig forslag til
mandat for mottaksordningen, og derfor ba LMU prorektor utdanning ferdigstille mandatet
for mottaksordningen, og implementere det ved Nord. Dette for at mandatet skulle være
klart til studiestart.
Drøfting
Det er flere dimensjoner som er utfordrende med en ordning der mottaksordningen ringer
studentene:
- Databehandleravtale: Er det inngått databehandleravtale med
studentorganisasjonen/Mottaksordningen for at de skal få tilgang til navn og
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-

-

telefonnummer til studentene? I denne skal det også gis klare instrukser for Nord om
hvordan mottaksordningen kan bruke opplysningene.
Risiko for feil: Hva blir sagt av de som ringer, og hva blir oppfattet av de som blir
oppringt? Det vil være for feiltolkninger og feilaktig informasjon. Ikke minst vil slik
risiko være relevant sommeren 2021, der koronasitasjonen kan by rakt på endringer
på ulike områder som har relevans for studentene.
Formål: Hva er formålet med å ringe? Det virker uklart
Kostnad: Å ringe flere tusen studenter har en betydelig kostnad. Er dette vurdert,
også opp mot nytteverdien?

Vurdering
Prorektor for utdanning vedtok i etterkant av møtet, som et resultat av en samlet vurdering,
at mottaksordningen ikke skal ringe studentene når de har takket ja til studieplass ved Nord.
Endelig versjon av mandat for mottaksordningen Første semester ligger vedlagt.

Vedlegg:
Mandat for mottaksordingen Første semester
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Mandat for «Første semester» - mottaksordning for nye studenter ved
Nord universitet
Formål
«Første semester» er et samarbeidsprosjekt mellom Nord universitet, Studentinord og SON.
Gjennom dette prosjektet legges det til rette for å tidlig opprette god kontakt med de som er
ny student, slik at man kan hjelpe de i oppstarten av sitt nye liv som student hos Nord.
Dette mandatet tar for seg mottak av nye studenter (norske og internasjonale), det vil si før
og når studenten ankommer studiested. Mandatet er et vedlegg til opprinnelig mandat for
«Første semester».
«Første semester» skal bidra til å gjøre overgangen til nye studenter så smidig som mulig.
Spesielt for nye studenter som er tilflyttet studiestedet, og kanskje ikke kjenner noen eller
har familie i nærheten, vil det være viktig med et mottak som oppleves trygg og
inkluderende. Nye studenter har erfaringsmessig stort behov for informasjon, og «Første
semester» skal være et naturlig sted å henvende seg til for å få den hjelpen man trenger.
Mottaksordningen til «Første semester» skal kunne bidra med å gi studentene oversikt over
elementære ting som bolig, fadderperioden, rådgivning, informasjon om universitetet, de
ulike fakultetene og ellers det som er nødvendig i en etableringsprosess. En god og trygt
mottak skal også være et bidrag for å rekruttere flere studenter til universitetet.
Oppgaver
Hovedoppgaven til mottaksordningen er å ønske nye studenter velkommen til Nord
universitet. Det er muligheter for lokale tilpasninger for mottak, men dette mandatet tar for
seg en felles mottaksordning for hele Nord. Dette for å øke følelsen av samhold, et
strømlinjeformet Nord og at man kan tilby de nye studentene likeverdig tilbud uavhengig av
studiested. Aktivitetene som er presentert i tabellen nedenfor baser seg på en heldigital
løsning, og vil foregå fra midten av juli til undervisning har startet. Det vil være
studentansatte som har ansvaret for å utføre disse oppgavene.
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Aktivitet
Chat

Studentansatte deltar på
nettmøtet den 21.07

Nettside for studiestart på
Nord.no

Tiltaksplan
Chaten til Nord er åpen fra
kl.09.00-20.00 mandagsøndag
f.o.m 19.07
Et tilbud som går ut til alle
nye studenter.
Felles møteplattform for nye
studenter, Studentinord og
Nord universitet.
- Nettsider med sanntid
- Mazemap
- Infoskjermen GO
- Opplegget for studiestart
- (Studentdemokratiet sine
nettsider)

Hvem
Studentansatte

Kommunikasjonsenheten
ved Nord

Kommunikasjonsenheten
ved Nord og Studentinord

Administrering av mottaksordningen
Administrering av mottaksordningen er et samarbeid mellom studentorganisasjonene SON,
SOB, SOH og SOT. Ordningen finansieres av tilskudd fra Studentinord og Nord universitet
som tildeles SON til fordeling til mottaksordninger på hvert studiested.
Ansatte:


Det vil være studentansatte som er ansatt i mottaksordningen fra midten av juli og ut
august.

SOB har en egen organisasjonskonsulent som kan gjøre de formelle aktivitetene som lønn,
kontrakt og rapportering, derfor vil studentene formelt sett være ansatt i SOB. Detaljer for
administreringen er vist i tabellen nedenfor.
Aktivitet
Lønn og timelister
Rekrutering
Opplæring
Rapportering

Tiltaksplan
Studentansatte sender inn månedlige timelister
til Hilde Hardy
Rekruteringen av studentansatte vil være et
samarbeidsprosjekt mellom
studentorganisasjonene SON,SOB,SOH og SOT.
Opplæring i Chat vil bli gitt av
kommunikasjonsenheten ved Nord.
Til Nord universitet og Studentinord

Hvem
Hilde Hardy
SON,SOB,SOH
og SOT
Nord
(kommunikasjon)
Hilde Hardy
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Saksframstilling
Bakgrunn
Årets studiestart har som forrige vært preget av koronatiltak, men har vært litt mer
«normal» da avstandskravet i undervisning ble fjernet. Det er ønskelig at LMU orienteres om
hvordan studiestart har gått på de forskjelliges studiestedene med tanke på
koronarestriksjoner, men også generelt. Derfor er regionale studentledere, ledere av lokale
første semesterutvalg og beslutningsgruppen for korona-håndtering spurt om å
oppsummere studiestart, hva har fungert og hva har ikke fungert. Sekretær har mottatt svar
fra Mo i Rana, Bodø, Namsos, Steinkjer og Levanger. Svarene er fordelt studiestedvis
nedenfor.

Drøfting
Mo i Rana
 Studiestart har gått veldig bra. Det ble praktisert kun fadderaktiviteter på
ettermiddag og kveldstid, det resulterte i bra oppmøte og mye engasjement.
Fadderne opplevde også mindre press da de ikke trengte å ha ansvar på dagtid.
Bodø
 I Bodø var det gode og varierte aktiviteter under hele fadderperioden gitt
omstendighetene
 Det har fungert veldig godt med møter mellom studentledere og
fadderperiodeledere
o For studentlederne sin del gir det dem en god innsikt i problemstillinger på
tvers av studiestedene
 Samfunnet i Bodø har vært en god samarbeidspartner gjennom fadderperioden, og
har vært en god medarrangør for mye aktiviteten i fadderperioden
 De har fått noen negative tilbakemeldinger på fadderskoleringen, der det var lite
informasjon om hva man skulle gjøre selv som fadder
 Mørkvedlia Studentpark har vært en utfordring gjennom hele studiestarten
o Folk drar hjem fra Samfunnet for å feste videre uten smittevernregler
o Kanskje skulle man hatt edru vakter ila. fadderperioden? Se til større byer
som gjør dette
 Studenter ved FSH gir tilbakemelding om at de opplevde det som vanskelig å være en
del av fadderperioden pga. tidlig studiestart for deres fakultet
 Noen av fakultetene har stort behov for flere faddere
 Noen studentforeninger opplever det som vanskelig å motta lister over nye studenter
fra fakultetene
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Namsos
 Studiestart har gått veldig bra, og spesielt med tanke på å klare å tilby både 1. og
2.årsstudenter mest mulig fysisk undervisning på campus. Smittevern har blitt
ivaretatt og her har faddergruppene vært gode rollemodeller for nye studenter.
Suksesskriterier for studiestarten i Namsos:
 Jevnlige møter i førstesemesterutvalget utover våren der alle relevante funksjoner
som skulle bidra opp mot studiestart ble påkoblet utvalget etter hvert
 La stor vekt på konkrete/praktiske spørsmål/gjøremål for å sikre god kommunikasjon
mellom de som skulle ha ansvar for oppgaver
 Studentene deltok aktivt både med studentrådsleder og faddersjef i
førstesemesterutvalget
 Arrangerte møte med alle faddergruppene i planum (ca 75 studenter) mandags kveld
før studiestart – der møtte faggruppeledere/studieledere for de ulike utdanningene,
samt studiestedsleder og studentrådgiver fra Studentinord. Gjennomgang av de to
første uker mtp fadderprogram, timeplaner, smittevernregler, holdningsspørsmål,
osv ble tatt opp – lav terskel for spørsmål og dialog.
 God dialog med Studentinord
 Jevnlig dialog med fadderstyret ved faddersjef gjennom oppstartsukene med
avklaring av hvem av oss fra Nord som kunne svare på/hjelpe til med situasjoner som
kan oppstå
 Godt samarbeid mellom utdanningene ved deres ledere på romkapasitet og
timeplaner
 Morgenmøtene med rektoratet ble godt evaluert av studentene
 Vi fikk til et godt system for å fange opp studenter som starta opp etter den offisielle
åpningsdagen – klare rutiner for hvem som varslet faddergrupper ved ansvarlige om
dette, slik at disse studentene kom direkte inn i ei faddergruppe allerede ved
oppmøte på campus.
Forbedringspunkter for studiestarten i Namsos:
 Bistå studentene i å finne fram til gode systemer for å spre informasjon til
studentgruppa – dette blir ofte avhengig av hvor aktivt studentrådet er og hvordan
«kultur» for kommunikasjon dem imellom fungerer
 Være tidligere ute med timeplanlegging og påfølgende romplanlegging. I år ble jo
dette spesielt pga at meteren i undervisningsrom ble opphevet like før studiestart, og vi fikk plutselig større kapasitet, -men uansett vil det hjelpe å ha oversikt tidligere
 Morgenmøtene med rektoratet ble godt mottatt, men de var usikre på hvilke saker
som «hørte til» disse møtene og hva som skulle tas lokalt.
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Steinkjer
 Det er blitt gitt tilbakemelding på at de nye studentene ønsker flere
ettermiddagsarrangementer og alkoholfrie arrangementer.
 VIKTIG at alle studiested får dekt faste kostnader uavhengig av størrelse og
studenttall. I år ble fordelingen fryktelig skjev, og i et normalår ville vi ikke på
Steinkjer hatt sjans til å dekke en åpningsseremoni og i tillegg grilling som avtalt i
overordna semesterutvalg. En scenerigg og lignende koster det samme om det er 250
nye studenter eller 700. Det er også ønskelig med budsjett tidlig i mars.
 Har vært fint med hurtigtesting for Corona, men bør har vart lengre (2-3 dager etter
fadderperioden avsluttet) da man merket etterspørsel etter dette da.
Levanger
 Alt i alt har studiestarten på Levanger gått bra.
 Romkapasitet, som følge av Corona-restriksjoner, bø på en del utfordringer under
planlegging av studiestart, men god planlegging mellom fakultetet og
timeplanleggerne gjorde at det løste seg fint til slutt.
 Samarbeidet mellom førstesemester-utvalget og fadderperioden har fungert godt.
De har fått på plass en god ordning med fadderkontakter for hver klasse. SPA har
ansvaret for å opprette kontakt med fadderkontaktene, og sammen skal de jobbe for
en fin overgang mellom faglig opplegg og fadderperioden ved studiestarten.
 Et spørsmål som dukket opp under planleggingen av oppstart, og som de som jobbet
med studiestart aldri fikk noe godt svar på var oppstart av samlingsbaserte studier.
Spørsmålet var om de fikk noen form for ekstra oppfølging og om hvem som
eventuelt skal ha ansvaret for det.
 Fadderperioden i Levanger har skrevet en rapport om gjennomføring av
fadderperioden 2021. Den har vært oppe i lokalt-førstesemesterutvalg, og der kom
det et ønske om at denne ble løftet fram på et høyere nivå. Derfor bes LMU å ta seg
tid til å lese denne, og bruke den som et verktøy til evalueringen av studiestart.
Nord universitet – alle studiesteder
 Bekymringsfullt med store ansamlinger i fellesarealer. Det er vanskelig å regulere
antall studenter i fellesarealene uten å gjøre endringer i timeplanen. Det henstilles til
at de som er ansvarlig for undervisningsaktivitetene er nøye på å overholde
tidsrammen, for å unngå unødvendig oppsamling av studenter i gangene.
 Studenter har ikke lagt merke til forskyvning av studiestart, bortsett fra at fristen for
semesterregistrering og søknad om tilrettelegging ble framskjøvet med 2 uker. Dette
førte til flere uheldige utfall.
 Internasjonalt kontor har ansatt egne studenter som har ansvar for ekstra oppfølging
av internasjonale studenter. Dette har fungert veldig godt.
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Den heldigitale mottaksordningen (tidligere Velkomsten) har gått fint og studentene
som har jobbet i den har gjort en god jobb.
Studentinord har ringt alle nye studenter som leier bolig gjennom dem.

Vurdering
Samlet sett har studiestart gått bra ved Nord universitet, med mange dyktige studenter og
ansatte som har gjort sitt for at studiestarten skulle bli så bra som mulig. Samtidig ser man at
studiestarten har bydd på en del utfordringer som blant annet romkapasitet og det å
opprettholde avstand i fellesarealer, som en følge av pandemien. Man ser også at de som er
ansvarlige for fadderordning ikke har opplevd at samarbeidet med universitetet har vært
optimalt (se vedlegg).
Det er ønskelig at LMU vurderer og tar med seg disse tilbakemeldingene i videre arbeid med
saker som er relatert til neste studiestart.

Vedlegg:
Rapport fra fadderperioden i Levanger
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2021
17.-29.August

Fadderuka Levanger

Lise Marie Steinvik Bagøien
Ina Malen Fjorden Solberg
Nora Grøtting Espestøyl
Maiken Snekkestad
Dalil Ali
-Fadderansvarlige i Levanger 2021
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Sammendrag

Fadderperioden 2021 varte fra 17.-29.08.2021. Vi hadde ca. 900 nye studenter og 118
faddere. Totalt gjennomførte vi 15 arrangementer, derav flere alkoholfrie alternativer. Det ble
solgt 517 fadderbånd (salgsrekord på Levanger!), samt at det ble utgitt til alle faddere. Totalt
ble det godt over 600 deltagere i årets fadderuke.
I og under planlegging av fadderukas aktiviteter hadde vi et samarbeid med ulike aktører.
Disse aktørene har hatt en vesentlig rolle, slik at det var mulig å gjennomføre en del av
fadderukas aktiviteter. I denne rapporten får du en oversikt over hvordan utførelsen av
fadderuka 2021 på Levanger har gått.
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Program
Når

Hva

Hvor

Hvem

Sponsor

Tirsdag og

Skolerebus

Campus Røstad

Fadderansvarlige

Ringnes,

onsdag 17. &

Sørlandschips &

18.08

Zinq

Kl.11:0017:00
Tirsdag og

Glowfest

Orion

Orion,
fadderansvarlige &

18.08

innleide vakter

Fa
d
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va r u
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er

onsdag 17. &

Akademika

Kl.21:0001:00

Torsdag

Byrebus

Levanger

Fadderansvarlige

Stakset Sport,

19.08.

Interoptik,

Kl.15:00-

Siciliano,

21:00

CARE &
Kirkens
Bymisjon (cafe)

Fredag 20.08.

Togafest

Orion

22:00-02:00

Orion,

KID Magneten

fadderansvarlige &
innleide vakter

Lørdag 21.08.

Pub og

Kl.19:00

konsert med

fadderansvarlige &

DJ Mavo

innleide vakter

Søndag 22.08.

Idrettsdag

Kl.12:00-

Røstad Scene

GAID, Røstad scene,

Moan

LSI &

Pøbel,

fotballbane

fadderansvarlige

Fagforbundet &

16:00

CARE
Levanger

Mandag
23.08.
Kl.17:0022:00

Bowling

Levanger

Fadderansvarlige &

Levanger

Bowling

Levanger Bowling.

Bowling &
Fagforbundet
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Onsdag 25.08.

Quiz

Røstad Scene

Kl. 19:00

Guri Tranås & Vanja
Tørresdal, Røstad
Scene,
fadderansvarlige &
innleide vakter.

Torsdag

Colorrun

Staupshaugen

28.08. Kl.

Pedagogstudentene & T3 Eiendom
fadderansvarlige.

16:00
Konsert med Røstad Scene

Gaid, Røstad Scene,

26.08.

Avgvstvs og

fadderansvarlige &

Kl. 19:00

Eirik Aas

innleide vakter.

Fredag 27.08.

Vømmølfest

Fa
d
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Torsdag

Orion

Orion,

Kl. 22:00-

fadderansvarlige &

02:00

innleide vakter.

Lørdag 28.08.

Pub og

Kl. 19:00

konsert med

fadderansvarlige &

Gosse

innleide vakter.

Søndag 29.08.

Grilling

Røstad Scene

Campus Røstad

Røstad scene,

Fadderansvarlige.

Kl. 13:00

Norsk Kylling,
KS-utleie &
TommenGramm
Holding.

Hva som ble inntatt under private arrangementene i faddergruppene utenfor programmet er
utenfor fadderstyrets ansvarsområde. Men som faddere måtte reglene under

fadderopplæringen følges. Fadderne hadde også mulighet til å ringe oss i fadderstyret og
NOKAS, om noen uønskede hendelser skulle oppstå.
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Samarbeidspartnere
Hvem

Hva

Akademika

Innhold til goodiebags + 10.000kr.

SOT

Økonomisk støtte, hjelp til bekledning og
fadderbånd

Fagforbundet

Økonomisk støtte (10.000kr. til Bowling og
idrettsdag) og innhold til goodiebags.
34 brett Pepsi Max (800 flasker)

Levanger Bowling

Billigere leie av hall (5000kr.)

Norsk Kylling

Grillmat (2500 pølser)

Fa
d
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Ringnes

Care

Innhold til goodiebags og premie på byrebus
+ 9000kr.

Zinq

900 tyggispakker til goodiebags

Sørlandschips

1500 poser Sørlandschips til goodiebags

Siciliano

Kebab og Pizza på byrebus

Røstad Scene

Arrangør av quiz, konserter og åpen pub på
Byrebus

Student i Nord

God hjelp av rådgiver Kirsti Grøtan og
studentvert før i og under fadderuka+
20.000kr. til fadderopplæring

Student i Nord Kantina

Lagerplass til grillmat og hjelp til innkjøp av
pølsebrød

Studentverten (Guri Tranås)

Quizmaster og støtteperson

Aktivitetskoordinator (Vanja Tørresdal)

Quizmaster og arrangør av det alkoholfrie
alternativet til fredagsfestene i kantina –
Paint and chill.

Magneten

Tilbehør til grilling (36 ketchup, 36 sennep,
36 sprøstekt løk)

Stakset Sport

1000kr.

Interoptik

3000kr. + premie under byrebus og 750
minnebrikker til goodiebags

T3 Eiendom

9000kr.

Kirkens Bymisjon Cafe

Gratis kaffe byrebus
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TommenGramm Holding

5000kr.

Pøbel

Premier til idrettsdag

LSI

Organisering og gjennomføring av
idrettsdag

Pedagogstudentene

Hjelp på colorrun

Innleide studentvakter

Vakthold på quiz, konserter og temafester

Fadderopplæring
Fadderopplæringa ble holdt i Storsalen (med videooverføring til Blåsalen) på

Fa
d
Le d
e
va r u
ng k
a
er

Røstad mandag 16.08.2021 av Fadderstyret, Studentvert, Fredrik fra SOT og
Rådgiver. Her fikk fadderne en grundig innføring i hva det innebar å være
fadder, og spesielt under omstendighetene med Covid-19. Her var det en del
smittevernråd å følge, i tillegg til et generelt fadderopplæringsprogram. Det
innebar hvordan man fremstår og er tilgjengelig ovenfor fadderbarna, Nord
Universitet, hverandre og innbyggerne i Levanger.

Fredag 13.08.2021 holdt vi en «bli-kjent-kveld» for fadderne på Røstad Scene.
Vi holdt et tett program:

● Drikkebong + pizza fra Siciliano.

● Fadderne fikk utdelt et ark der de skulle fylle ut forventningene sine til
fadderuka (til oss, seg selv og hverandre).

● GRUBLE-konkurranse (tilpasset engelsk pga. engelsktalende faddere)
● Kahoot

● Premie til beste bord (Gavekort på Magneten på 500kr. hver +
goodiebag).
● Konsert med Patryk.
En trivelig og vellykket kveld! 😊
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Økonomi
Inntekter
SOT
Fadderbånd

FADDERBÅND
61 875,00kr
Avhengi av pris og
154 500,00kr antall

eventuelle sponsor
Resterende 2020

19 220,00kr
9 000,00kr

T3-Eiendom

9 000,00kr

Stakset Sport

1 000,00kr

Tommen Gramm Holding

5 000,00kr

507

PRIS
ANDRE
SUMMER

300

SUM

Bånd til sammen:
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Care

ANTALL

Interoptik

3000

Fagforundet

10000

Akademika

9000

SUM

281 595,00kr

Utgifter

Fadder tskjorte

39 209,50kr 131 stk, stk pris 300kr

GAID

25 850,00kr

STYREMØTE
leie av orion

1 280,00kr Mat

18 000,00kr

Bånd fagforbundet

4 543,75kr

glow sticks

2 789,00kr

UV Holipulver

9 833,00kr er denne riktig? 9584

Leie av bowlinghall

Honorar vakter (gavekort
magneten)

17 656,00kr
9 750,00kr

Premier (gavekort magneten)

42 485,00kr

Goodiebags

24 543,00kr

Pølsebrød/lomper
Engangsgriller

SUM

SUM TOTALT

2 624,40kr

198 563,65kr

83 031,35kr

2400
154500

517
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Første semester møter
Vi som fadderansvarlige har deltatt regelmessig i førstesemestermøter med studieveilederne
for de ulike fakultetene, studentvert og rådgiver. Disse møtene var positive for oss, da vi
kunne stille spørsmål om det vi lurte på med tanke på planlegging og gjennomføring av
fadderperioden. Dette er et godt tilbud for å samkjøre de ulike aspektene ved studiestarten. En
ting som godt kan bli tatt opp til neste år er integreringen av deltidsstudenter, masterstudenter
og internasjonale semesterstudenter i fadderuka. Dette er også teknisk sett førsteårsstudenter,
og det kan derfor være lurt å tenke på å inkludere disse på ett eller annet vis i fadderopplegget.

Møtene med universitetsledelsen
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Fra 17.08.20 startet vi med morgenmøte med universitetsledelsen på nord sammen med resten
av fadderperiodene ved Nord Universitet. SOB, SOT og SON var også invitert til disse
møtene. Møtene var kl.09:00 hver dag gjennom de to fadderukene. På møtene ga
fadderlederne ved de forskjellige campusene en rapport i forhold til hvordan fadderperioden
har gått så langt, og hvilke aktiviteter som er blitt gjennomført/skal gjennomføres. Vi fikk
også rådgivning fra andre deltagere i møtene om det var noe vi trengte hjelp til eller var
usikker på. Disse møtene burde kanskje også bli satt til senere på dagen, da vi

fadderansvarlige har arbeid til sent mange kvelder, og trenger søvn. Det samme gjelder
møtene nevnt under.

Møtene med Kirsti Grøtan og Guri Tranås

Fra skolestart hadde vi daglige morgenmøter med Kirsti Grøtan og Guri Tranås, der vi kunne
stille spørsmål og ta opp eventuelle saker som oppsto underveis i fadderperioden. Dette har
fungert veldig godt, og er absolutt et nyttig tilbud. Dette tilbudet ble enda mer matnyttig for
oss enn møtene med universitetsledelsen, da Kirsti og Guri er kjente personer på vårt campus,
og dermed kommer nærmere saker som kunne oppstå.

Smittevernstiltak
● 1-metersregelen.
● Hurtigteststasjon på lesesalen
● Max antall på arrangement (60 på Røstad Scene og 200 på Orion)
● Påmelding på enkelte arrangement på Røstad Scene og Bowlingen + registrering av
navn og telefonnummer
● Safe-Spot på Orion
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● Grillingen ble gjennomført separat i grupper for å unngå å samle alle studentene på ett
sted
● Alle faddergruppene besto av ca. 20 pers. inkludert faddere
● Informasjon om smittevern på fadderopplæringen

Problemstillinger i fadderuka
Konfliktløsing ved uønskede hendelser
Sak 1: En fadder ble overstadig beruset under den første festen på Orion. Kranglet med vakt,
og endte med å ringe politiet. Vi tok opp saken med vedkommende som fikk en ny sjanse, og
alt ble greit deretter. Under den samme festen ble flere faddere overstadig beruset.

Fa
d
Le d
e
va r u
ng k
a
er

Sak 2: En fadder ble overstadig beruset og utagerende på en hjemmefest. De andre fadderne
på gruppa kontaktet oss etter deres medfadder hadde slått seg vrang, kommet med
diskriminerende uttalelser, blitt aggressiv og slått med ting i bordet og truet med å slå folk i
hodet med en flaske. Fadderbarna brukte ordene «få han bort». Vedkommende mistet
faddertittelen og rettighetene som medfølger dagen etter.

Ellers har denne fadderperioden gått mer eller mindre på skinner.

Markedsføring

Promotering av sponsorer og informasjonsflyt har gått mer eller mindre som planlagt.
Påmeldinger og informasjon om de ulike arrangementene har kommet ut i rett tid, og vi har
unngått klager på dette fra faddere. Vi kom ikke helt i mål med promotering av alle sponsorer
i løpet av ukene, men arbeider for å få dette unnagjort snarest.

Internasjonale studenter

Internasjonale studenter på semesterstudiet fikk fadderbånd kjøpt av universitetet (25 bånd og
goodiebagger).

Samarbeid med NORD Universitet
Nord Universitet er en organisasjon det er utrolig vanskelig å kommunisere og å samarbeide
med. Vi hører ikke så mye fra universitetet i forkant av fadderuka med mindre det er noe de er
misfornøyde med eller noe de er kritiske til, og dette gjør at man som fadderansvarlig ikke
føler at jobben som blir gjort er verdsatt eller bra nok. Det understrekes også veldig når vi i
tillegg sliter med å få svar på e-poster vi sender, eller i det heletatt hører noe som helst fra
Nord uten å måtte oppsøke og opprette kontakt med de selv. Det er litt dumt at vi jobber så
mange frivillige timer for at universitetet skal få studentene til å trives og komme inn i et
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miljø slik at sjansene er mindre for at de dropper ut, når det for oss fremstår som at Nord ser
på fadderuka som noe uviktig og en greie som bare må bli gjort.
Vi har spurt Nord Universitet flere ganger om innhold til goodiebagene. Omså en penn eller
en brosjyre med en velkomsthilsen, uten hell. (Til og med kommunen klarer det, og vel så
det). Det syns vi er utrolig leit, det hadde vært veldig fint å ha noe i goodiebaggen som
representerte hvilken skole de skal tilbringe de neste årene i livet sitt på, og en brosjyre med
«Velkommen til Nord Universitet» er helt ærlig det minste og be om.
Det hadde vært veldig fint å kunne fått en liste over navn og nummer på de vi kunne kontaktet
når det kommer til ulike scenarioer. Det å vite hvilke veier man skal gå under planleggingen
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av en skolestart til så mange nye studenter er tidkrevende nok som det er. Og at man skal lete
frem alle man skulle fått tak i er mye unødvendig arbeid. Slike navn på en kontaktliste kunne
for eksempel vært vaktmester, hvem som har tilgang til informasjonsstrømmen på både
canvas, infoskjermen go og facebook, utskrift, hvem man kan snakke med dersom media tar
kontakt osv.

Det er også flaut å være fadderansvarlig når man har et universitet som ikke stiller opp.
Universitetet hadde tapt utrolig mye penger på studenter som dropper ut om nye studenter
ikke hadde hatt fadderuke, og blitt kjent med hverandre.

Sett litt mer pris på fadderansvarlige og jobben de gjør. Det er ufattelig mange timer bak en
PC-skjerm. Organisering og tenking. Generelt det å gå og kverne på om man har husket alt til
enhver tid!

Et ønske til neste år og de som skal være fadderansvarlig for neste års kull, er at noen (hvem
som helst) kunne samlet de fadderansvarlige i forkant av planleggingen av fadderuka og tatt
en grundig gjennomgang på hva jobben innebærer, hva man må huske å gjøre og til hvilke
tider det er lurt å gjøre det, vise til kontaktpersoner, fallgruver, gode tips osv. Det er helt
enormt mye som man blir satt til å gjøre, og man vet som regel ikke helt hvor man skal
begynne, og det kan ofte føles overveldende fordi man vet hvor mye ansvar som ligger på ens
skuldre. Da er det fint å kunne ta en prat med en ansvarlig voksen trinn for trinn hvordan en
fadderuke blir til, og brått føler man seg ikke like alene i jobben man gjør. Siden Studentinord
allerede er mye inn og hjelper med fadderuka (det hadde helt ærlig ikke blitt særlig til
fadderuke uten deres hjelp), så er et forslag at dette kunne vært noen fra Nord Universitet – i
og med at det er deres studenter fadderuka er for uansett.
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Covid-19 på konsert
Det ble påvist covid-19-smitte hos artistene som spilte på Røstad Scene torsdag 26.08. Det ble
satt i gang smittesporing, men ifølge kommuneoverlegen var det ikke nødvendig å sette noen
av de som var der i karantene, da det er forventet at smittetallene skal stige i skrivende stund,
og fokuset nå ligger mer på antall innleggelser over antall smittede. Denne informasjonen
gikk kun ut til deltakende ved arrangementet.

Fadderstyrets evaluering av fadderperioden
Fadderstyret har hatt et godt og tett samarbeid. Vi har fått god hjelp fra rådgiver Kirsti,
studentvert Guri og ledet i SOT - Fredrik. De ha vært en god ressurs for oss som
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fadderansvarlige. Informasjonen om hva jobben innebærer MÅ bli godt spesifisert, da det ser
ut til å bli et helt nytt fadderstyre neste år. Informasjon om startpunkt og fremdriftsplan er alfa
omega.

Vi er særdeles fornøyde med fadderkontaktordningen. Dette bør fortsette. Så lenge alle
fakultetene klarer å forholde seg til denne personen som har ansvaret for sin klasse. Det er
viktig at studieveiledere tar i bruk fadderkontakten de har fått tildelt, da vi i år fikk en del
direkte henvendelser fra nye studenter om hvordan de kunne komme seg inn i en
faddergruppe.

Vi fikk organisert gode aktiviteter til tross for restriksjonene. For det meste var fadderne
flinke til å organisere aktiviteter innad i gruppene sine når det ikke var noe organisert opplegg
i regi av fadderuka.

Leting etter fadderansvarlige for neste studiestart bør bli gjort før jul 2021, da februar er litt i
seneste laget. I år har vi vært fem faddere, noe vi anser å være et optimalt antall.

Avslutning

Til slutt ønsker vi å takke alle samarbeidspartnere, førstesemesterutvalget, Fredrik fra SOT,
Student vert Guri Tranås og rådgiver Kirsti Grøtan som vi ikke hadde klart dette uten. Den
aller største takken går til fadderne som har stilt opp som frivillig i to uker for å være med å
lage et sosialt nettverk for de nye studentene. De har gjort en formidabel jobb, og det er vi
veldig takknemlige for.
Vi vil også nevne at vi er glade for at vi kunne gjennomføre en tilnærmet normal fadderuke til
tross for pandemi, og at alt vi hadde planlagt ble gjennomførbart. Vi tror dette stammer fra et
godt samarbeid mellom oss fadderansvarlige, Student i Nord, SOT og våre flotte faddere.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Nord universitet er gjennom Tildelingsbrevet 2019 (sendt 19.12.2018) pålagt oppstart av
mentorordningen for studenter:
«Universitetene og de statlige høyskolene skal starte opp nye mentorordninger i 2019.
Omfang og innretning er avhengig av institusjonsstørrelse og eksisterende mentorordninger.
Institusjonene må selv vurdere hvordan mentorordningene organiseres best mulig og ved
hvilke studier det er mest hensiktsmessig i første omgang. Diku skal fremme arbeidet
gjennom dialog og erfaringsdeling med institusjonene».
Prorektor for utdanning har etablert en gruppe som arbeider med saken. Gruppen består av
representanter fra Studieavdelingen, fakultetet, rekrutteringsprosjekt for lærerutdanning,
samskipnaden (Studentinord) samt Studentparlamentet.
Rektor vedtok i 2019 (19/01860-12) å igangsette et pilotprosjekt for mentorordning for
studenter ved Nord universitet. I rektorvedtaket står det at prosjektet skal gjennomføres i
studieåret 2020-2021, men på grunn av den pågående koronapandemien ble prosjektet
utsatt. Arbeidet med mentorordning har nå blitt tatt opp igjen, og pilotprosjektet startet opp
ved studiestart august 2021.
Om mentorordningen
Mentorordningen har som mål å lære nye studenter å bli gode studenter gjennom faglig og
sosial mentoring fra erfarne studenter på samme studieprogram. Ordningen skal lede
studentene gjennom et målrettet opplegg, som skal introdusere dem for verktøy, tilbud og
tankeprosesser som skal hjelpe dem i resten av studietiden. De positive langtidsvirkningene
en slik ordning genererer gjør dette til en bærekraftig ordning med spesielt fokus på faglig,
sosial og økonomisk bærekraft.
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Som mentor vil man få erfaring med gruppeledelse og rolleforståelse, og de vil styrke sine
ferdigheter innen både muntlig og skriftlig kommunikasjon. Dette er verdifull erfaring som er
attraktivt for potensielle arbeidsgivere når man skal søke jobb etter endt studie. I tillegg vil
man som mentor spille en viktig rolle for studentmiljøet ved Nord gjennom å øke trivselen
blant sine medstudenter.
Mentorordningen deles inn i tre ulike møteformer:
Personlig møte
Møte mellom student og mentor (en til en) hvor de sammen bestemmer rammene for møtet
som kan være både faglig og sosialt orientert.
Frie samlinger
De frie samlingene skiller seg fra temasamlingene ved at de er fleksible. Her får mentorene
frie tøyler til å planlegge og gjennomføre mentorsamlinger med gruppen sin. Samlingen kan
ha fokus på det sosiale, det faglige eller en hybrid mellom disse.
Tematisk samling
De tematiske samlingene består av 8 ulike tema, og her er det universitetet som har laget et
ferdig opplegg som mentorgruppene skal følge. Samlingene gjennomføres som et samarbeid
mellom den enkelte mentor og universitetet. Målet til samlingen er at det skal lede
studentene gjennom et målrettet opplegg, som introduserer dem for verktøy, tilbud og
tankeprosesser som skal hjelpe dem i resten av studietiden sin. Det er satt sammen et
årshjul med tema som er relevante for studentene første studieår.
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Om pilotprosjektet studieåret 2021-2022
Formålet til pilotprosjektet er at det skal kunne brukes til å videreutvikle en modell i fullskala
som en permanent løsning for framtidige studieår f.o.m høsten 2022.
Det vil i første omgang være enkelte utvalgte studieprogram (se tabell) på hvert fakultet som
vil være en del av pilotprosjektet, dette er for å høste erfaring i mindre skala. Utvalget av
pilotene er basert på at det skal dekke heltids, deltids, campus og samlingsbaserte
utdanninger, det er også valgt ut studieprogram fra flere forskjellige campus ved Nord.

Det er totalt 23 mentorer med på pilotprosjektet, fordelt på de forskjellige
studieprogrammene og campusen.
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Oppfølging av mentor
Som mentor er det viktig at man har tett dialog med universitetet. Man skal ikke føle at man
står alene med ansvaret som mentor, og det er nyttig for universitetet og pilotprosjektet å få
en innsikt i hva som rører seg i de forskjellige mentorgruppene. Derfor vil hver mentor få en
egen kontaktperson de forholder seg til i løpet av mentorperioden. Kontaktpersonen er
studieveileder på det respektive studieprogrammet til den nye studenten og mentor, og er
derfor en naturlig bindeledd mellom mentor og institusjonen. Det er planlagt månedlige
møter mellom kontaktperson og mentor.
Status pilotprosjekt pr. 20.09.2021
 Mentorene hadde felles opplæring 21.08.2021 med følgende agenda :
o Velkommen og introduksjon av mentorordningen v/ Karoline Wik
o Hvordan bli en god studentmentor v/ førsteamanuensis Marianne Arntzen
o Relasjonsbygging v/ Kirsti Grøtan
o Introduksjon til Nord og Studentinord sine tilbud v/ Anne-Louise Reiche og
Svein Valle
o Tips og triks til mentor v/ Karoline Wik
 Alle pilotene har gjennomført sin første tematiske samling (oppfølging etter mottak).
Det varierte i oppmøte på de forskjellige pilotene. Enkelte hadde svært godt
oppmøte og andre må jobbe videre til å få flere studenter med i ordningen.
 Mentorene har begynt å planlegge første frie samling hvor de selv setter rammene
for samlingen.

7/21 Ros og ris - 15/02692-272 Ros og ris : Ros og ris

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-272
Levi Gårseth-Nesbakk
Mariell Opdal Jørstad

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 29.09.2021

ROS OG RIS
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Møtedato
29.09.2021

7/21 Ros og ris - 15/02692-272 Ros og ris : Ros og ris

Saksframstilling
Sekretær for LMU har ansvar for å følge opp saker som kommer inn via Ros og ris. Studenter
(og ansatte) leverer meldinger gjennom et eget skjema som formidles den som er ansvarlig
for det tema meldingen omhandler. Den ansvarlige får normalt tre uker til å gi et tilsvar på
meldingene. Ros og ris-systemet er ikke ment å være en kanal for «øyeblikkelig hjelp» og
skjemaet inneholder derfor kontaktinformasjon til driftsavdeling og it-hjelp for rask
oppfølging av bygningsmessige forhold og IT-relaterte problemer.
Så langt i 2021 (per 15. september) er det mottatt 26 henvendelser, hvorav kun en av disse er
fra en ansatt. 17 henvendelser er studierelatert, 7 henvendelser gjelder IT, mens to saker er
definert som annet.
Hvilket område gjelder saken:
Bygningsmessige forhold (varme/ventilasjon/utstyr)
IT (trådløsnett, prosjektorer osv.)
Studierelatert
Studentbolig, kantine o.l. (StudentiNord)
Annet

Antall
0
7
17
0
2
26

Prosent
0
27
65
0
8
100

For å få et innblikk i hva sakene går ut på, se vedlegg. Grunnet personvern er dataene
anonymisert.
Hvilke saker er fordelt på hvilke studiesteder:
Bodø Levanger
Bygningsmessige forhold
0
0
(varme/ventilasjon/utstyr)
IT (trådløsnett,
5
0
prosjektorer osv.)
Studierelatert
4
5
Studentbolig, kantine o.l. 0
0
(StudentiNord)
Annet
0
1
9
6

Nesna Namsos Steinkjer Stjørdal Vesterålen
0
0
0
0
0
0

2

0

0

0

1
0

3
0

2
0

1
0

1
0

0
1

0
5

1
3

0
1

0
1

Ved Nord universitet er det kun studiested Mo i Rana og Sandnessjøen som ikke har noen
henvendelser knyttet til seg.
Erfaring
Når det gjelder oppfølging av henvendelsene som kommer inn via Ros og ris, gis det som nevnt
innledningsvis tre uker til å svare ut henvendelsen. Under er en tabell over når sakene er
mottatt, frist for besvarelse og når den faktisk har blitt besvart. Som tabellen viser, har de som
har fått svar på sin henvendelse fått svar innen fristen. Andre har ikke fått besvart sin
henvendelse i det hele tatt, dette til tross for at det aktuelle fakultet/avdeling har fått flere
påminnelser. En kan anta at meldingen i disse tilfellene ikke har blitt systemmessig håndtert
(koordinert) på en god nok måte eller at ressurssituasjonen har gjort at forholdet ikke har blitt
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prioritert høyt nok. Ansvarlig enhet kan likevel ha fulgt opp meldingen uten at dette er blitt
dokumentert.
I enkelte tilfeller har det vist seg at ansvarlig har videresendt svar direkte til student/melder,
uten å varsle sekretær for LMU slik at saken kan lukkes (dette gjelder spesielt i saker knyttet
til IT). Dette er også tilfelle ved henvendelse nr. 20, der student kunne melde at hun har vært
i dialog med studieprogramansvarlig, selv om dette ikke er meldt inn til sekretær for LMU.
Nr.

Mottatt

Frist

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

13.01.2021
13.01.2021
15.02.2021
21.02.2021
07.03.2021
16.03.2021
08.04.2021
03.05.2021
06.05.2021
12.05.2021
13.05.2021
31.05.2021
02.06.2021
09.06.2021
21.06.2021
05.07.2021
15.07.2021
28.07.2021
10.08.2021
25.08.2021
25.08.2021
26.08.2021
27.08.2021
02.09.2021
07.09.2021
15.09.2021

03.02.2021
03.02.2021
05.03.2021
14.03.2021
28.03.2021
06.04.2021
09.04.2021
24.05.2021
27.05.2021
02.06.2021
03.06.2021
21.06.2021
23.06.2021
30.06.2021
12.07.2021
26.07.2021
05.08.2021
18.08.2021
31.08.2021
15.09.2021
15.09.2021
16.09.2021
17.09.2021
23.09.2021
28.09.2021
06.10.2021

Besvart

24.02.2021

A
24.03.2021
24.03.2021

A

19.05.2021
21.05.2021
07.06.2021

A

A
A
31.08.2021
26.08.2021 A
26.08.2021
30.08.2021
15.09.2021
A

Område
saken gjelder
IT
IT
Studierelatert
IT
Studierelatert
Studierelatert
Studierelatert
Studierelatert
Annet
IT
Studierelatert
Studierelatert
Studierelatert
IT
Studierelatert
Studierelatert
Studierelatert
IT
IT
Studierelatert
Studierelatert
Studierelatert
Annet
Studierelatert
Studierelatert
Studierelatert

Status

Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
X
X
X
Lukket
Lukket
X
Lukket
Lukket
X
X
X
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket

A – Anonym, og derfor vanskelig å besvare. Lukkes
X – Her har fakultetene/avdelingene fått flere forespørsler om å svare ut henvendelsene,
men ikke fått tilbakemelding.
En generell tilbakemelding fra IT er at de ofte ikke kan gjøre noe med henvendelsene som
eksempelvis går på dårlig internettkvalitet, annet enn å slå fast at noen mener det er
vekslende kvalitet på trådløst nett ved det aktuelle campus. For at IT skal kunne feilsøke, er
det viktig å vite hvor på campus dette er et problem og hvem som opplever problemet. Da er
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det mulig å måle signalet hvor vedkommende opplever problemer og vurdere flere punkter
for WiFi. Uten e-postadresse er det vanskelig og følge opp. Det eneste IT får gjort i forhold til
nettproblem er å varsle driftsavdeling om at dette er kommet inn, så får de vurdere målinger
og eventuell utbedringer om dette kommer fra flere hold. IT kan også nevne at det i Bodø
arbeides med å gå over på en ny type nett. Det kan selvsagt hende WiFi har vært noe ustabilt
i forbindelse med arbeidet med dette.

Vedlegg:
Ros og ris per 15. september 2021
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Ros og ris per 15. september 2021

På grunn av personvernhensyn er noen av dataene anonymisert.
Hvilket
området
Nr. saken gjelder Studiested Melding
1 IT
Namsos
Hei! I studiehverdagen, særlig nå er vi
som studenter helt avhengig av
Internett. Det er veldig problematisk
å få gjøre skolearbeid når WiFi ikke er
tilgjengelig på skolens lokaler. Dette
har vært tilfellet både 12-13 januar
2020. Særlig om man skal ha
undervisning på teams og sitter på
bibloteket og undervisningen
begynner om 10 minutter.
2 IT

Namsos

Hei, nettet fungere ikke på skolen.
Syntes dette burde informeres bedre
om, spesielt når det er fikset igjen

Forslag til tiltak
Bør sendes ut informasjon til
studentene om nettet skulle
forsvinne eller ved planlagt
vedlikehold slik at man
planlegger studiehverdagen
hjemmefra.

Utbedring/svar
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3 Studierelatert Levanger

4 IT

Bodø

I Canvas er det en emnekalender,
som er en kjekk funksjon. Skuffende
at alle emner, som f.eks ● ikke er lagt
inn der. Har meldt dette til foreleser i
starten av Januar, men fikk nå i
februar melding om at dette ikke var
foreleser sitt ansvar. Andre emner
mangler også noe av det som skjer
der. Forelesning ● på ● er f.eks ikke
lagt inn. Regner med at dette er en
smal sak å ordne opp i. For studenter
som tar flere emner er dette et viktig
verktøy for å kunne planlegge.

Få alle emner inn i
emnekalender i Canvas.

Ekstremt ustabilt Internettilkobling.

Bruk mer penger på godt
Internett

Hei. Jeg har sjekket hva som er oppført i TimeEdit og i Canvas.
For ● så er det oppført undervisning i TimeEdit for Bodø, og
for «Fellesundervisning». Det er ikke oppført noe på
studiested Levanger, og det blir da ikke importert til emnet i
Canvas. Dersom «Fellesundervisning» gjelder både Bodø og
Levanger, bør det registreres slik at eksport til Canvas blir
riktig.
For ● er det ingen oppføring i TimeEdit for Levanger den ●.
Det er en oppføring for Bodø ●(lenke)● Så lenge kalender i
Canvas bygger på innhold i TimeEdit, så er det viktig at data er
riktig der. Hvis lærere har andre timeplaner enn det som er
registrert, så er det vanskelig å håndtere for systemene.
Det har vært noen utfordringer med kalender i høst/vår pga
planlagt undervisning i våre lokaler, mens undervisningen har
foregått digitalt. Da har det vært noen endringer i
gjennomføring som ikke har blitt rettet i TimeEdit.
Jeg foreslår at svar til studenten er at vi ser at det er noen
utfordringer mellom systemene når undervisning ikke følger
oppsatt plan, og at vi har avdekket en feil i registrering i
timeplan.
*Anonym, vanskelig å få gitt tilbakemelding.
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5 Studierelatert Levanger

Hei, jeg går første året som ●
samlingsbasert. Jeg og mine
medstudenter opplever tross dette
en uforutsigbar hverdag. Vi får
beskjed i siste liten om det blir
gjennomført samlinger, dette har vi
tatt opp flere ganger uten å bli hørt
av verken kontaktlærer eller
studieleder. Dette er slitsomt for
mange som har familielogistikk som
skal gå opp, og reising må planlegges.
Nå er det en uke til vi skal dra på
neste samling, og vi vet fortsatt ikke
om den vil bli gjennomført.

Slik situasjonen er nå, er det
bedre om samlingene bare
blir avlyst. Dette vil gjøre
hverdagen vår mer
forutsigbar, i en ellers
uforutsigbar tid.

For det første er det beklagelig at dere føler det har hatt tid
før dere har fått informasjon om hvorvidt samlingene blir
gjennomført eller ikke. For å gjennomføre fysisk
undervisningssamling på en samling og nettbasert utdanning
kreves det imidlertid en godkjenning fra Nord sentralt. Det er
vanskelig (på grunn av at smitteutviklingen kan endres raskt)
å gi en godkjenning lang tid i forveien. Søknad om
gjennomføring av fysiske samlinger ble generelt avslått for
samlingsbasert ● (kull ● og ●). Samling skal derfor ha digital
gjennomføring.
Dere går en utdanning som blant annet inneholder praktisk
estetiske fag - hvor det er krevende å nå læringsutbyttene
utelukkende gjennom digital-/fjernundervisning. De
fagansatte ønsker at dere skal ha et så godt faglig utbytte som
mulig, det er også viktig at fagansatte møter studenter fysisk i
forhold til for eksempel skikkethetsvurderinger. Det er også
ofte sånn at mange studenter har sterkt ønske om at noe
undervisning skal gjennomføres fysisk, så det er litt
utfordrende å gjøre vurdering om hva som blir riktig opp mot
neste samling (uke 16). Hvis det ønskes å arrangere fysisk
samling i uke ●, så kommer det ikke noe svar, før i uke ●. Det
er helt umulig å gjøre en vurdering så langt frem i tid, selv en
vurdering i uke ● er utfordrende. Det vil selv da være en risiko
for at samlingen må avlyses, for eksempel ved et lokalt
utbrudd. Det er også sånn - at hvis det blir arrangert samling i
uke ● og dere, på bakgrunn i COVID-19 situasjonen ikke ser
noen mulighet til å delta på samling, så har dere rett på et
alternativt undervisningsopplegg.
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6 Studierelatert Stjørdal

Jeg er student på åsstudiet ● og
avslutter studiet til våren iår. Vi har
opplevd dette semesteret i faget ● at
foreleser har avlyst alle planlagte
samlinger på avtalte datoer og kun
legger ut ressurser i Canvas istedet.
Det ble ikke spurt studentene på
forhånd om dette var noe vi ønsket. I
tillegg legger forelesere nå opp til
zoom samlinger på kveldstid på helt
andre datoer, med andre studenter
som visstnok er noe de har fått midler
til.
Jeg mener det er svært uheldig at vi
på et studie som i ugangspunktet er
nesten bare selvstudie, legger opp til
enda mer selvstudie. Det er også
svært uheldig at det legges opp til
undervisning på andre datoer og også
da på kveldstid.
Jeg som mange av oss andre, har søkt
permisjoner både med og uten lønn
fra arbeid for å delta på
samlingsdatoene vi fikk forespeilet. At
det legges opp til undervisning med
disse studentassistene på kveldstid på
andre datoer enn forespeilet vil gi oss
stundetner ulike muligheter for
læringsutbytte. Jeg er ikke den eneste
som jobber fult ved siden av studiet
og også har en familie å ta vare på.
Jeg har forståelse for at
koronasituasjonen er vanskelig, det er
den for oss alle, men jeg forstår
virkelig ikke hvorfor de planlagte
forelesningene blir avlyst og legger

All undervisning kjøres
digitalt, på planlagte datoer
fremover. Endre
vurderingsform på eksamen
til bestått eller ikke bestått.

Hei. Med utgangspunkt i klagen kan jeg si følgende: Da vi
skjønte at det ikke ble mulig med fysiske samlinger diskuterte
vi hva vi skulle gjøre. Basert på egne og andres erfaringer,
valgte vi å ikke ha digitale samlinger på de oppsatte dagene,
men heller kjøre et opplegg med: Undervisningsvideoer til
hvert tema; Oppgaver til hvert tema; Løsningsforslag til
oppgavene; I tillegg oppfordret vi studentene til å stille
spørsmål via mail. Dette er selvsagt ikke noen god erstatning
for fysiske samlinger, men har sine fordeler ved at videoene
kan sees når studentene måtte ønske det, og repeteres om
nødvendig. Dersom vi hadde lagt opp til digitale samlinger på
de oppsatte dagene, hadde ikke disse blitt tatt opp og lagt ut.
Studentene som har fått fri på de opprinnelige
samlingsdatoene hos arbeidsgiver, kan da bruke disse
datoene til å sette seg inn i fagstoffet ved å se
undervisningsvideoene og jobbe med oppgavene.
For å hjelpe studentene med oppgavene, og svare på
spørsmål de måtte ha, har vi fra og med uke 11 supplert
opplegget ovenfor med følgende: Studentene får distribuert
oppgaver de kan jobbe med. Disse oppgavene gjennomgås på
annonserte zoom-møter (på kveldstid) som tas opp og gjøres
tilgjengelig i canvasrommet. På disse møtene legges det opp
til dialog.
Vi vil også gjennomføre et zoom-møte ●(en av de
opprinnelige samlingsdagene på Stjørdal) der sentrale deler
fra ● (●) gjennomgås på formiddagen. Studentene vil også få
oppgaver de skal jobbe med, og som gjennomgås på
ettermiddagen. Når det gjelder vurderingsformen for emnet,
vil denne bli som annonsert; hjemmeeksamen med
bokstavkarakter A-F.
Til slutt vil jeg presisere at studentene som tar dette emnet er
på ingen måte noen homogen gruppe. Det innebærer at de
har svært ulike ønsker med hensyn til hva som er et «ideelt»
opplegg. Uavhengig av undervisningsopplegg krever dette og
andre emner en betydelig egeninnsats fra studentene i form
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opp til enda mer selvstudie. Jeg valgte
dette studiet fordi det var basert på
samlinger.

av å sette seg inn i pensum og jobbe med oppgaver. Mvh. ●
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7 Studierelatert Namsos

Jeg vil gjerne si ifra om at
informasjonsflyten fra lærer til
student er manglende.
Eksameninformasjon om konteeksamen i mai (●) er delvis/helt
uholdbart. Er nå noen uker igjen til
eksamen- litt over en halv måned og
vi har ikke hørt noen ting.

Lærerne sier de må lage
eksamen først før for å gi
informasjon, men når er den
ferdig? To dager før
eksamensgjennomføring?

*Videresendt henvendelsen til emneansvarlig. Studenten er
anonym, så vanskelig og gi tilbakemelding. Emneansvarlig har
uansett ikke besvart henvendelsen.

8 Studierelatert Nesna

Vi har denne våren kun hatt vår ● på
engelsk. Dette er svært krevende og
vanskelig. Vi har ikke fått noen
innføring i matematiske termer på
engelsk i forkant av undervisningen.
Det er flere av studentene, spesielt
meg selv, som har problemer med å
henge med. Når det i tillegg kun er
nettbasert undervisning gjør det
undervisningssituasjonen vanskelig.
Vi bruker mye tid på å spørre om det
vi ikke forstår, noe som fører til at vi
går gjennom pensum fort for å rekke
å komme gjennom alt førnæ
eksamen. Vi skal snart ha muntlig
eksamen i matte, og jeg har aldri før
vært så redd for å ikke bestå.
Mattelærer er flink, men det går for
fort og det er ikke på norsk.
Hjertestarter som heger i gang ved
Juvika har vært borte i flere dager.
Har funnet ut at den var tom for
batteri, og det vente spå nytt batteri.
Dette er ikke holdbart- hvis det hadde
blitt en hjertestans ved Nord
Universitet nå, så hadde det forsinket
førstehjelpen og utfallet kunne ha
blitt fatalt.

Sette inn en lærer som kan
undervise på norsk. Forenkle
eksamensoppgaven. Kutte ut
deler av pensum.

* Emneansvarlig (cc prodekan) fått henvendelsen, ikke svar.

Batteri må skiftes etter faste
datoer (regner med at
leverandør har anbefalinger)
Ikke vent til batteriet er tomt.

*Ikke fått tilbakemelding til tross for flere påminnelser.

9 Annet

Levanger
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10 IT

Bodø

Internettkvaliteten er svært
vekslende. I tillegg er det vanskelig å
komme i kontakt med IT-helpdesk

Jeg har fått saken inn i vårt sakssystem og avsluttet den, da vi
ikke kan gjøre annet enn å slå fast at en person mener det er
vekslende kvalitet på trådløst nett ved Campus Bodø. Samt at
det er vanskelig å komme i kontakt med IT helpdesk.
For at vi skal kunne feilsøke, er det viktig å vite hvor på
Campus dette er et problem og hvem som opplever
problemet. Da kan vi måle signalet hvor vedkommende
opplever problemer og vurdere flere punkter for WiFi. Vi kan
også se hvilke punkter vedkommende var logget opp mot når
vi vet hvem brukeren er. Da kan vi også se hvorfor bruker ikke
kom inn på nettet evnt. hvorfor nettforbindelsen ble brutt. Vi
skulle derfor gjerne hatt en e-postadresse å fulgt opp dette
mot, men det har vi altså ikke.
Det eneste vi får gjort ifbm. nettproblemet er å varsle vår
driftsavdeling om at dette er kommet inn, så får de vurdere
målinger og eventuell utbedringer om dette kommer fra flere
hold. Vi kan også nevne at det er et arbeide i gang i Bodø med
å gå over på en ny type nett. Det kan selvsagt hende WiFi har
vært noe ustabilt ifbm. arbeidet med dette.
Når det gjelder å komme i kontakt med vår helpdesk, er dette
mulig både via telefon og e-post. Dette samt åpningstider er
oppgitt på våre nettsider i tillegg til oppslag på skranken vår
(som nå er stengt grunnet Koronasituasjonen) i Bodø.

7/21 Ros og ris - 15/02692-272 Ros og ris : Ros og ris per 15. september 2021

11 Studierelatert Bodø

Hei,
vi er nå inne i eksamensperioden og
det betyr at mange studenter
kommer til lesesal og biblioteket. I
dag 13.05.21 var det sprengt
kapasitet stort sett over hele bygget
og jeg stusser da over at universitetet
har valgt å bruke stille lesesal som et
lager for stoler som ikke kan benyttes
i pandemien. Hadde det vært mulig å
se etter en bedre løsning for å gi litt
bedre plass til studentene i Bodø.
Stille lesesal er et flott sted der man
kan sitte i ro i en ellers bråkete
hverdag.

Flytte stoler til rom med
større kapasitet. Dansesalen
på samfunnet kan benyttes.

På grunn av koronapandemien drifter Nord universitet for
tiden på gult nivå, grad 2. Det innebærer bl.a. at antall
arbeidsplasser/tilgjengelige stoler i alle bibliotekene er
redusert. Universitetet har begrenset areal tilgjengelig for
Disse stolene kan også bli lånt oppbevaring av materiell, universitetsbiblioteket (UB) er
ut til studenter som benytter derfor bedt om å finne egnet oppbevaring av stoler innenfor
hjemmekontor. kan det bli en egne lokaler (gjelder for alle studiestedene). I UB Bodø – hvor
ordning med en utlånsliste til svært mange studiearbeidsplasser under normale
de som ønsker en bedre stol
driftsforhold er tilgjengelig - er et stort antall stoler fjernet fra
på hybelen sin ?
arbeidsplassene. Eneste oppbevaringsløsning innenfor
bibliotekets areal er i stille lesesal.
Kan også gjøre om noen av de
store seminarrommene til
Vi har forståelse for at du og dine medstudenter savner
bibliotek/lesesal
arbeidsplasser og arbeidsmiljøet i biblioteket. I lys av
henvendelsen er derfor eiendomsdrift Bodø kontaktet for å
undersøke mulighet for annen oppbevaring og reåpning av
stille lesesal, samt undersøke forhold rundt seminarrom.
Eiendomsdrift opplyser at de har mye ekstra materiell under
oppbevaring pga. covid-19, men at man vil undersøke om det
finnes løsning som kan gjøre stille lesesal tilgjengelig igjen.
Eiendomsdrift opplyser også at kapasiteten i Bodø for tiden er
lavere enn normalt. På tidspunkt for tilbakemelding fredag
21.05 er det vanskelig å si om løsningsforslaget kan realiseres,
samt tidshorisont.
Hva angår seminarrom, ser det ut til kapasitetssituasjonen i
Bodø er tilfredsstillende. Eiendomsdrift opplyser følgende:
«Vi ser at det er en god del ledig kapasitet på seminarrom og
grupperom. Dere kan også oppfordre studentene til å booke
disse rommene til lesing. De kan jo bookes fra 07.00- til
24.00.» Oppfordringen er med dette videreformidlet, du må
gjerne informere videre til medstudenter. Vi tar sikte på å
legge ut informasjon om dette på infoskjermene i UB Bodø.
Å etablere utlånsordning av universitetets stoler anses som
lite aktuelt.
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12 Studierelatert Bodø

Dette semesteret har jeg hatt ●. Ikke
mye å klage på i forhold til studiet i
seg selv. Det jeg derimot stusser på,
er tilbakemeldingen vi (ikke) har fått
iht muntlig eksamen. Vi har vært vant
til å få MUNTLIG tilbakemelding
ganske rett etter gjennomført
eksamen. Vi gjennomførte nevnte
muntlige eksamen onsdag 26.05. i
tidsrommet 14-17. Vi har enda ikke
fått beskjed om karakter, og lurer på
om dette er riktig måte å gjøre det
på, da vi ikke har opplevd lignende
tidligere.

* Prodekan og emneansvarlig fått tilsendt henvendelsen, ikke
fått tilbakemelding.
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13 Studierelatert Steinkjer

Hei, jeg har etterspurt veiledning vdr
studie i regnskap, tilrettelegging av
studieløp pga helseproblematikk.
Ansvarlig studieveileder; ● har ikke
vært villig til å bistå. Vagt, kort,
avvisende svar. Gikk flere dager før et
intetsigende standardsvar kom. Neste
henvendelse ble ikke besvart.

Service. Vilje til å lytte, hjelpe,
veilede. Individuelle svar på
henvendelser, ikke
standardsvar. Tilbud om
samtale time med rådgiver for
å få lagt opp studieløp.

Vi har nå fulgt opp henvendelsen, inkludert fått videresendt
kommunikasjonen mellom deg og nevnte studieveileder. Vi
setter pris på konstruktive tilbakemeldinger som gjør at vi kan
forbedre oss, og gir oss muligheten til å endre våre rutiner.
Henvendelser til det offentlige besvares normalt i løpet av tre
uker. Vi mottok din første henvendelse til studieveileder 30.
mars og du fikk svar 9. april. Vi beklager at du opplevde det
som en lang svarperiode, men vi anser ikke dette som en
urimelig lang tid. Det var da også helligdager i forbindelse
med påske i denne perioden, og du fikk svar i god tid før
søknadsfristen 15. april. Neste henvendelse mottok
studieveileder mandag 31. mai, og din tilbakemelding via «Ris
og ros» ble sendt fra deg onsdag 2. juni. Tilbakemeldingen
din kom to dager etter sendt henvendelse, og vi kan vanskelig
se at en endring i rutiner her ville gitt rom for et raskere svar.
Det er i perioder travelt, og det er naturligvis uheldig at det til
tider kan ta litt tid å svare ut de ulike henvendelsene.
Angående innholdet i henvendelsen, så er vurdering og
godkjenning av tidligere og ekstern utdanning noe vi tilbyr
først når man har blitt student hos oss. Det finnes flere
grunner til dette, men hovedgrunnen er at slike vurderinger
er tidkrevende og blir derfor forbeholdt til studenter som har
fått opptak på studieprogrammet. Vi kan da saksbehandle og
innpasse i utdanningsplanen. Dette er forankret i våre
rutinebeskrivelser. I denne saken valgte studieveileder likevel
å gjøre en vurdering av din tidligere utdanning, og informerte
om at du vil få fritak for de fleste emnene du har fra før, men
at vi ikke kan gjøre en endelig vurdering før du er tatt opp
som student på programmet.
Alle våre bachelorprogrammer har progresjonskrav, som igjen
er forskriftsfestet i Forskrift om studier og eksamen ved Nord
universitet. Vi kan derfor ikke legge til rette for at en fulltids
bachelor gjennomføres på deltid, utover det som er regulert i
forskriften. Å bygge en bachelor med enkeltemner, vil by på

7/21 Ros og ris - 15/02692-272 Ros og ris : Ros og ris per 15. september 2021

mange utfordringer og er noe vi ikke anbefaler. Studieplaner
endres underveis, og på tross av at man over lang tid kanskje
har avlagt 180 studiepoeng vil ikke det nødvendigvis bli
godkjent som en bachelorutdanning. I tillegg er ikke alle
fakultets emner åpne som enkeltemner. Det å bygge en hel
bachelor med å ta åpne enkeltemner er derfor vanskelige å
gjennomføre. Det er derfor viktig å bli tatt opp til et
utdanningsløp som man følger.
Ditt foreslåtte tiltak om ytterlige veiledning og
rådgivningstime er noe du er velkommen til å be om når du er
tatt opp som student ved Nord universitet.
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14 IT

Bodø

Dere må seriøst fikse
internettkvaliteten. Det er håpløst å
ha eksamen og benytte lokalt hotspot
fra mobilen fordi nettet forsvinner
uanmeldt og over lenger tid

Gi bedre opplæring og
oppfølgning av ansatte. Evt
ansett noen med bedre
kompetanse enn de som
jobber nå

For at vi skal kunne feilsøke, er det viktig å vite hvor på
Campus dette er et problem og hvem som opplever
problemet. Da kan vi måle signalet hvor vedkommende
opplever problemer og vurdere flere punkter for WiFi. Vi kan
også se hvilke punkter vedkommende var logget opp mot når
vi vet hvem brukeren er. Da kan vi også se hvorfor bruker ikke
kom inn på nettet evnt. hvorfor nettforbindelsen ble brutt. Vi
skulle derfor gjerne hatt en e-postadresse å fulgt opp dette
mot, men det har vi altså ikke.
Det eneste vi får gjort ifbm. nettproblemet er å varsle vår
driftsavdeling om at dette er kommet inn, så får de vurdere
målinger og eventuell utbedringer om dette kommer fra flere
hold.
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15 Studierelatert Namsos

Ønsker å melde fra om uklare
retningslinjer og kriterier for
praksisemnet ● for førsteårs
vernepleie ved campus Namsos, samt
praksisraport for emnet. Da vi
gjennom året har fått beskjed om at
oppgaven er en uformell oppgave
som kun skal vise hva vi har gjort i
løpet av perioden, mens
vurderingsskjema skal gå in på hvilke
oppgaver vi har utført som er knyttet
opp imot læringsutbyttene og målene
i praksis. Vi opplever at kriteriene for
rapport for første praksisperiode
(høst 2020.) og andre praksisperiode
(vår 2021.) ble presentert likt, men
realiteten viser at
vurderingskriteriene til lærerne på
emnet oppleves som helt forskjellige.
Flere av oss studenter opplever også
at vi har fått ordrett lik
tilbakemelding på første utkast på
raporten vi leverte før helga, og
opplever dette som umotiverende og
useriøst fra vår praksiskontakt.

Prodekan har videresendt. Ikke fått tilbakemelding fra Ingunn
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16 Studierelatert Namsos

Jeg vil med dette sende en klage på
Praksisplass ved ●, ●
Prodekan har fått henvendelsen og videresendt til studieleder
behandling i forbindelse med tildeling kommune:
i Namsos.
av praksisplass på ●.studieår av ●.
Viser til forespørsel fra deg
Gikk førsteåret ● i Namsos, mistrivdes vedrørende praksisplass og
under praksisperioden i Steinkjer. Der bekrefter at ● kommune ved
bodde jeg på hybel og måtte stå for
enhet ● kan legge til rette for
utgiftene selv, da reiseveien var
følgende praksisperiode: Uke
akkurat under kravet på 10 mil. Fikk
● – ● (●) - ●.
heller ikke kompensasjon for kjøring, ● kommune tilbyr praksisplass
da jeg naturlignok ikke kunne
ved ●, miljøavdelinger for
dokumentere dette. Jeg endte med å voksne. ● omfatter
ta ett års permisjon fra studiene. Har miljøarbeid, praktisk bistand,
nå fullført andreåret, startet i en ny
opplæring og veiledning med
klasse i et koronakull. Fikk med meg
fokus på egenmestring.
samboeren som var så heldig å få seg ● yter individuell bistand og
jobb hos ● i Namsos. Dette har hatt
opplæring i alle av dagliglivets
mye å si for min trivsel, i tillegg til at
gjøremål slik at den enkelte
jeg var så heldig å komme i kontakt
skal kunne leve og bo
med en fin gjeng. Avsluttet siste
selvstendig og ha en aktiv og
eksamen med beste karakter og
meningsfylt tilværelse i
motivasjonen på topp.
fellesskap med andre.
Fokusområder:
Nå derimot, har situasjonen forandret -Relasjonsarbeid;
seg, da vi forrige uke fikk tildelt
Brukermedvirkning og
praksisplasser. Jeg fikk to
selvbestemmelse
praksisplasser med lang reisevei og
-Mestring; med fokus på at
blir derfor avhengig av å bo på hybel. den enkelte skal hente ut sine
ressurser uavhengig av
Den første perioden er på ● uke ●.
funksjonsgrad
Her er jeg eneste student på
-Etisk refleksjon
praksisstedet, men vet en annen
-Aktivitet og ernæring
student skal ha praksis hjemmebasert -Pårørendearbeid
omsorg i samme periode. Hun har
-Fagutvikling og
dessverre allerede skaffet seg plass å velferdsteknologi
bo hos en småbarnsfamilie med dyr, Veiledningsansvar: Ingrid
noe som er uaktuelt for meg på grunn Skaret Hanche, vernepleier
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av utbredt allergi.

med videreutdanning i psykisk
helsearbeid.
Rett etter denne perioden, er jeg blitt Ta kontakt ved eventuelle
tildelt praksisplass på ●– organisasjon spørsmål.
og ledelse uke 44-50. Samtidig skal en Med hilsen ●
annen student ha samme type
praksis, hun bor i nabokommunen
(●.) og har derfor mulighet for å
Praksisplass, ●.kommune:
pendle fra sitt hjemsted. Jeg derimot Viser til samtale med deg og
er fra Brekstad som er ca. 90
bekrefter at ●.kommune har
minutters kjøring unna, blir derfor
mulighet til å legge til rette
avhengig av hybel også her og må
for praksisperioder knyttet til
skaffe egen bolig og bo alene. Til
din utdanning. ●.kommune
sammen blir det nesten 4 mnd hvor
ved Hjemmetjenesten har
jeg må bo alene, på ukjent plass og
mulighet til å tilby deg
nesten samme type praksis, da begge følgende praksisperioder:
er på helsetun som jeg også har vært i Uke 1 – 8 – Hjemmebasert
praksis på tidligere.
omsorg ●.kommune tilbyr
praksis ved Hjemmetjenesten
Jeg opplever at jeg får lite faglig
sone ●.eller sone ●.. I denne
variasjon i praksisene, spesielt innen perioden vil det være
psykiatri, og er redd for å stagnere
sykepleier ●.som vil ha
min faglige utvikling under
veiledningsansvar. I
studietiden der jeg opplever det er
hjemmetjenesten i
ekstra viktig å få god variasjon i
●.kommune har vi stort fokus
praksisplassene, slik at jeg har en
på faget og vi har mange
større faglig plattform å stå på den
sykepleiere med høy
dagen jeg er ferdig utdannet.
kompetanse. Vi jobber blant
annet med
Da begge mine praksisplasser blir
hverdagsrehabilitering,
langt unna Namsos, er det uaktuelt
dagaktivitetstilbud for
for min samboer å bli værende alene i demente og vi skal fremover
Namsos, da jeg ikke blir å være der
jobbe med livsglede for eldre.
frem til jul. Han har derfor søkt seg
Dette gjør praksisfeltet
tilbake til ●., hvor han har takket ja til spennende, og er et godt
et jobbtilbud og har nå sagt opp
utgangspunkt for en faglig
jobben sin hos ●.hvor han 3 mnd
god praksis.
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oppsigelsestid. Dette igjen medfører
at vi må si opp leiligheten i Namsos,
da jeg ikke har råd til å leie denne
alene. Jeg vil derfor ikke ha bosted i
Namsos om 3 mnd.
Tildeling av praksisplassene har
medført så store utfordringer for meg
også på det private plan, både sosialt
og ikke minst økonomisk, at jeg
kjenner på dårlig motivasjon og ser
rett og slett mørkt på neste skoleår.
Vet ikke om jeg klarer å gjennomføre
og er faktisk der at jeg vurderer å
slutte.
Er desperat etter å få byttet praksis,
men ingen vil bytte internt. Da jeg
allerede har en fast helgestilling i
●.kommune, og ser at praksisplassen i
●.gjør det vanskelig å ta i alt 3 helger,
som igjen er økonomisk belastende,
tok jeg kontakt med enhetsleder ●.i
kommunen. Jeg fikk følgende
skriftlige tilbud om praksisplasser:
• Psykiatripraksis v/ ●.i ●.kommune
uke 36-43. Er blitt tildelt veileder
●.med fordypning i psykisk
helsearbeid. Enhetsleder: ●.. Kan
kontaktes mob: ●..
• Hjemmebasert omsorg v/
Hjemmetjenesten sone ●.i
●.kommune uke 1-8. Veileder: ●..
Enhetsleder: ●.. Kan kontaktes mob:
●.

Om utdanningsinstitusjonen
har spørsmål, er det bare å ta
kontakt.
Med Hilsen
●.
Enhetsleder
(Får ikke til å legge til vedlegg,
kopierte derfor innholdet.
Dersom det skulle være behov
for disse, er det bare å ta
kontakt)
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(Denne praksisen er jeg enda ikke
blitt tildelt. Dette er kun et forslag fra
●.for å være behjelpelig til skolen i
forbindelse med praksisplasser, da
studieløpet i år er endret. Har forstått
det slik at det er ekstra utfordrende
med antall plasser i år, da flere
studenter skal ute i praksis samtidig.)
Det er viktig for meg å presisere at jeg
ikke har noen tilknytning til disse
stedene og kjenner heller ingen av
veilederne. ●.stiller gjerne opp til
samtale med skolen, da de ønsker å
ta imot meg.
Om begge disse praksisplassene blir
godkjent, har jeg selv tilbud om gratis
bolig, og har ikke behov for støtte til
transport til og fra praksissted. Dette
vil eventuelt spare Nord Universitet
for i overkant av 20 000 kr.
Praksisperiodene mine vil bli mer
faglig varierte, jeg vil trives bedre
sosialt og dermed øke motivasjonen
for å fullføre studiet.
Har vært i kontakt med ●. på mail,
men opplevde ingen forståelse for
min situasjon. Jeg opplevde å bli kort
avvist uten at hun ønsket å sette seg
inn i situasjonen. Jeg har forståelse
for at universitetet ikke kan ta hensyn
til alle ønsker fra studentene og at
noen må reise langt i praksis. Jeg
ønsker imidlertid å klage på at jeg
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ikke blir tatt på alvor i forhold til min
situasjon slik jeg har beskrevet, og at
det blankt avvises å kunne
gjennomføre psykiatri praksis i
●.kommune når de er så
imøtekommende. Jeg ber om at
universitetet imøtekommer mitt
ønske om praksis i ●.med bakgrunn i
en krevende situasjon.
Vil avslutte med å si at mitt ønske er å
få byttet psykiatripraksisen, både på
grunn av det faglige, men også fordi
jeg ser lysere på å bo 8 uker alene i
●., enn nesten 4 mnd i strekk.
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17 Studierelatert Bodø

Hei, jeg venter på en sensur på en
eksamen i emnet "HR303S
Omdømmehåndtering og
omdømmeforsvar". Sensur er
forsinket med en uke grunnet
grunnet teknisk systemsvikt som har
medført merbelastning for sensorene.

* Emneansvarlig har fått gjentatte forespørsler om å svare ut
denne. Sist gang ble også prodekan satt som gjernpart.

Det sa egentlig ikke så mye om hva
som var feil, så derfor lurer jeg på om
det er mulighet å få en litt mer
utdypende forklaring på hvorfor
sensur er blitt forsinket med 7 dager.
18 IT

Bodø

Linkene som man kan bruke til å
abonnere på timeplanen i sin egen
kalender via timeedit, fungerer ikke.

19 IT

Bodø

Blir kasta ut av gjestenettet hvert
10.minutt. Frustrerende. Helpdesk
kunne ikke hjelpe.

fiks det, heia IT

Anonym, vanskelig å få gitt tilbakemelding.

Anonym, vanskelig å få gitt tilbakemelding.
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20 Studierelatert Steinkjer

Hei!
Les melding!
Jeg har planer om å ta en mastergrad,
og helst i nærområdet, og i dette
tilfellet så blir det Steinkjer. Men jeg
er ikke imponert over at det enda ikke
er kommet en masterstudie hvor alle
obligatoriske emner, og valgemner er
på stedet. Dette er for dårlig, og det
virker som at dette masterstudiet er
åpnet for å få mer tyngde i forskning,
men da bør det være et mye bedre
tilbud på selve studiet! Det holder
ikke med tre obligatoriske emner, nå
har det heldigvis kommet inn et
fjerde emne da denne høsten, for å
kunne få fullført masterstudiet på en
ordentlig måte. Det skal da vel ikke
være nødvendig å måtte reise til
andre universitet, for å ta emner som
ikke er på stedet. En maserstudent
bør få holde seg i ro på et universitet,
for arbeidsmengden er stor nok, uten
å måtte tenke på å måtte reise for å
nå andre forelesninger. Jeg forstår
ikke konseptet i det hele tatt. Det er
altfor dårlig, og dere BØR gjøre noe
med dette. Dette provoserer meg og
irriterer meg meget! Få et ordentlig
studietilbud på plass her i Steinkjer
NÅ!

Oppdatering fra student: Hei!
Jeg har vært i kontakt med studieprogramansvarlig for det
masterstudiet jeg sikter til, så jeg tror det blir greit! Godt å
ventilere litt innimellom, for jeg er ikke alene om å mene, å
synes, at masterprogrammet på Steinkjer er ikke
gjennomtenkt. Men jeg har utsatt det til neste år, så jeg skal
bruke tiden frem til da å gå gjennom emner som jeg kan
trenge til min masteroppgave.
Mvh ●
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21 Studierelatert Levanger

Spesialpedagogikk, inkludering,
relasjoner og oppvekst
Første uka de skal dele seg i grupper,
noen blir utelat fra gruppene.
Skjønner ikke helt at dere som skole
godtar at noen blir utelat

22 Studierelatert Levanger

Hvordan kommer jeg meg inn på mitt En link en eller annen
nettbaserte kurs? Det står jo ingen
informert plass
plass

Hei! Det skal være lagt ut lenke i Canvas til undervisningen i
ZOOM. Jeg fikk i dag tilsendt denne lenka fra fagansvarlig
Runar Johannesen: ●lenke●. Oppfølging fra fagansvarlig: Takk
for videreformidlingen. Studenten har kommet seg inn i
studiet, og har vært med hele dag

23 Annet

Jeg registrerer med uro at mange av
studentene ikke overholder
anbefalingene ang smittevern.
Spriting av hender blir glemt og 1meters regelen ser ut til å være helt
glemt - spesielt hos de yngre.
Jeg opplever dette veldig
problematisk med tanke på egen og
andres helse!

Hei, ●!
Jeg har fått din bekymring via ris- og ros-systemet.

Steinkjer

Ganske logisk.. det skal
handle om inkludering, å de
klarer ikke inkludere alle i sin
egen klasse engang?

Jeg foreslår at skolen gjennom
alle ledd minner studenter og
ansatte på anbefalingene, og
krever at dette overholdes på
skolens område.
Gjennom forelesere, canvas,
mail osv bør det minnes på
disse anbefalinger. Sett i lys
av de siste dagenes
smittetrend i Norge bør dette
vurderes!

Hei, dette emnet gikk i vår. Alle var delt inn i grupper og ingen
sto uten gruppe. Dette må eventuelt være en student som
selv valgte å ikke delta i gruppa si. På canvas ligger
gruppeoppsett, hvor alle er i en gruppe.

Vi deler din bekymring! Jeg tror at det du observerer er et
bilde på at befolkningen generelt senker skuldrene med tanke
på smittevern.
Det er møte i ledergruppa som håndterer oppfølging av
koronasaker i dag (vi har ukentlige møter). Jeg bringer med
din melding til møtet.
Når det er sagt, så oppdaterer vi informasjon jevnlig på ulike
plattformer om gjeldene tiltak, og annen informasjon knyttet
til korona.
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24 Studierelatert Vesterålen Studerer ●. Vi har veldig lite
undervisning. Og når vi først har
undervisning i ● i er det veldig
ustrukturert og lite lærerikt. Det er
tydelig at læreren vår ikke kan
pensum, da ● kun leser opp og har
ikke muligheten til å forklare det vi
ikke skjønner, eller svare på spørsmål
knyttet til pensum. Når vi stiller
fagrelaterte spørsmål får vi til svar at
● skal undersøke det til neste
undervisning, som da er om 2 uker. Vi
har i timene lært om blødersykdom,
og at både kvinner og menn kan bli
syke av det. Noe som ikke stemmer.
Vi har også lært at Gen er en liten del
av et DNA som er oppskriften på et
karbohydrat. Noe som heller ikke
stemmer. Vi er redd for at vi skal lære
feil, og stoler ikke på informasjonen
lærer gir oss.
I forelesningen i dag har vi fått
oppgaver vi skal gå igjennom med
tidsfrist på kort tid. Det har ført til
mye gjettning. Når vi går igjennom
spørsmålene leser ● opp hva som er
rett, uten noe videre forklaring. Det
går også veldig tregt da ● må bla opp
og ned for hvert svar da ● ikke selv
vet hva svaret er. Dette er veldig lite
lærerikt. Og bortkastet tid.

Få en lærer som kan pensum
Få en lærer som viser
interessen av å lære bort
stoffet
Mer strukturert undervisning

Studenten har mottatt svar fra fakultetet (eget dokument
som ikke legges ved her). For øvrig har dem også allerede
startet tiltak som er formidlet på Canvas.
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25 Studierelatert Bodø

26 Studierelatert Levanger

Flere dager den siste perioden har vi
vert flere studenter som opplever
fortvilelse i forhold til
tilgjengeligheten til grupperom.
Mange studenter samler seg på
campus for å studere sammen, men
vi opplever at forelesere/studie
booker flere rom samtidig. Dette tar
opp mye av plassen, ofte på de mest
attraktive studietiden å samles på. I
håp om ledig grupperom tross av at
alt er fullbooket, har vi gått for å se
om der er noen ledige rom. Vi finner
da rom som står ledige selv om de er
booket på nett. At vi ikke kan
planlegge å møtes for å studere på
grunn av mangel på rom er en stor
fortvilelse.
● nettbasert. Jeg har skrevet
praksisplan med fikk den ikke
godkjent. Så skrev jeg en ny, og får
ikke noen tilbakemelding på den som
er skrevet. Så status for praksisplanen
står fremdeles som ikke godkjent, så
nå vet jeg ikke om jeg gidder å satse
på videreutdanningen.

Ikke tillate forelesere/studie å * Anonym, så får ikke gitt tilbakemelding til studenten.
booke flere grupperom for
studenter. Dette bør vær
studentgruppens eget ansvar.

Tilgjengelige veiledere i det
minste på E-post
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-269
Levi Gårseth-Nesbakk
Mariell Opdal Jørstad

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 29.09.2021

Møtedato
29.09.2021

TEMA FOR NESTE MØTE - PSYKOSOSIALT LÆRINGSMILJØ
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Forslag til saker meldes til sekretær, AU eller
skrives i dokument i Teams.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Formålet med saksfremlegget er å informere Læringsmiljøutvalget om tema for neste møte –
psykososialt læringsmiljø. Med dette håper man å oppnå mer engasjement fra utvalgets
medlemmer hva gjelder saker til kommende møte.
Dersom utvalget har forslag til saker til kommende møte, kan disse meldes inn til sekretærene
eller skrives rett inn i dokument i LMUs Teams (se dokument LMU 2021-2022 Saker til
kommende møter). Saker kan også meldes inn til LMUs arbeidsutvalg.
Psykososialt læringsmiljø
Psykososialt læringsmiljø omhandler jamfør LMUs handlingsplan mellommenneskelige
forhold i og rundt læringsprosesser, hvor trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte
og mellom studentene sentralt.
Under er et utklipp fra LMUs handlingsplan. En nærmere adressering av handlingsplanen
(psykososialt læringsmiljø) vil bli presentert under neste møte.

9/21 Eventuelt - 15/02692-268 Eventuelt : Eventuelt

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-268
Levi Gårseth-Nesbakk
Mariell Opdal Jørstad

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 29.09.2021

EVENTUELT
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget ..

Møtedato
29.09.2021

9/21 Eventuelt - 15/02692-268 Eventuelt : Eventuelt

Saksframstilling
Dersom det dukker opp saker som ikke allerede står på sakslisten, tas det opp her.

