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1/21 Konstituering av Læringsmiljøutvalget - studieåret 2021/2022
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
29.09.2021

Saknr
1/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 29.09.2021 sak 1/21
Møtebehandling
Prorektor utdanning innleder, og forteller om da LMU først ble opprettet. Da var fakultetene
representert med faste medlemmer, men sakene føltes som veldig lite aktuelt for dem (f.eks.
misnøye med dopapir). LMU ble derfor omorganisert til dagens ordning der de ansatte
representeres av ulike enheter (én fra fagmiljøet, én fra IT, én fra Eiendom og én fra
Studentinord). Fakultetene er representert ved utvidet LMU, der tema er det pedagogiske
læringsmiljøet.
Det er ønskelig å få med flere fra fagsiden inn i ordinært LMU, men UH-loven sier at
studentene og institusjonen skal ha like mange representanter hver i utvalget. Det er allerede
vanskelig for SoN å få nok studenter til å fylle vara-plassene i LMU, og det anses derfor som
lite gunstig å skulle utvide LMU til å ha flere representanter enn dagens ti. Det foreslås derfor
at noen av dagens faste ansattemedlemmer (IT og Eiendom) fremover skal fungere som faste
observatører, og at man få inn to til fra fagsiden. Dette støttes av LMU.
LMU vil gjøre en evaluering av dagens ordning, og komme tilbake med sak på dette til et
kommende møte.
Det er også ønskelig at det i vedlegget fremkommer titler på de ansatte, og at tabell over faste
medlemmer også inkluderer observatører:
Navn
Levi Gårseth-Nesbakk
Gabriel Nygård Brunvoll
Markus André Sjaavag
Linn Marita Aglen Strandli
Per Sverre Singstad
Pernille Solberg Fredriksen
Rita Lundestad

Prorektor for utdanning
Student
Student
Student
Student
Student
Vitenskapelig ansatt

Rolle i LMU
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Tomm Sandmoe
Odd Asbjørn Halseth
Kirsti Grøtan

Eiendomssjef
IKT-sjef
Studentinord

Medlem
Medlem
Medlem

Mariell Opdal Jørstad
Karoline Wiik

Rådgiver
Rådgiver

Sekretær
Sekretær

Anne Ringen Pedersen
Margrethe Solli Mørkved

Studiedirektør
Ass. Studiedirektør

Observatør
Observatør
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Personlig vara
Ketil Eiane

Are Severin
Ingulfsvann
Tom Roar Henriksen
Randi Stemland
Bente Pettersen
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Jorun Fallin
Hanne Seljesæter

Bibliotek
Studentombud

Observatør
Observatør

Berit Eliassen

Videre er det ønskelig at tabell over utvidet LMU også blir synliggjort i vedtaket. HHN bekreftet
etter at saksliste ble sendt ut, at både Hanne Stokvik og June Borge Doornich fortsetter som
fakultetsrepresentant og vara fra HHN. Sekretær følger opp FBA, som ennå ikke har gitt
tilbakemelding om hvem de ønsker inn i utvidet LMU.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget konstitueres som følgende:
Leder for LMU 2021/2022 er Prorektor for utdanning Levi Gårseth-Nesbakk.
Nestleder for LMU 2021/2022 er student 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

Mariell Opdal Jørstad
Karoline Wiik

Rådgiver
Rådgiver

Sekretær
Sekretær

Anne Ringen Pedersen
Margrethe Solli Mørkved
Jorun Fallin
Hanne Seljesæter

Studiedirektør
Ass. Studiedirektør
Bibliotek
Studentombud

Observatør
Observatør
Observatør
Observatør

Personlig vara
Ketil Eiane

Are Severin
Ingulfsvann
Tom Roar Henriksen
Randi Stemland
Bente Pettersen

Berit Eliassen

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 Prorektor for utdanning Levi Gårseth-Nesbakk, Studiedirektør Anne
Ringen Pedersen og studentene Gabriel Nygård Brunvoll og Linn Marita Aglen Strandli. I tillegg
deltar sekretærene Mariell Opdal Jørstad og Karoline Wik.
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Utvidet LMU består av:
Navn
Levi Gårseth-Nesbakk
Gabriel Nygård Brunvoll
Markus André Sjaavag
Linn Marita Aglen Strandli
Per Sverre Singstad
Pernille Solberg Fredriksen
Rita Lundestad
Tomm Sandmoe
Odd Asbjørn Halseth
Kirsti Grøtan

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

Line Danielsen

Eiendomssjef
IKT-sjef
Studentinord
FBA
FLU, Faggruppeleder

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Maja Nilssen

FSV, Førsteamanuensis

Medlem

Ingjerd Gåre Kymre
Hanne Stokvik

FSH, Prodekan
Medlem
utdanning
HHN, Universitetslektor Medlem

Mariell Opdal Jørstad
Karoline Wiik

Rådgiver
Rådgiver

Sekretær
Sekretær

Anne Ringen Pedersen
Margrethe Solli Mørkved
Jorun Fallin
Hanne Seljesæter

Studiedirektør
Ass. Studiedirektør
Bibliotek
Studentombud

Observatør
Observatør
Observatør
Observatør
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Personlig vara
Ketil Eiane

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

Berit Eliassen
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2/21 Godkjenning av innkalling og saksliste til LMU-møte 15.09.2021
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
29.09.2021

Saknr
2/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 29.09.2021 sak 2/21
Møtebehandling
Følgende sak meldes inn til Eventuelt: Mulighet for stillerom (tilrettelegging) for studenter
som f.eks. har migrene.
Studentene oppfordres til å ta dette opp direkte med studieveiledere, men det er også
mulighet til å sjekke med eiendom om det er/finnes rom til dette.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget godkjenner innkalling og saksliste.
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3/21 Godkjenning av protokoll fra LMU-møte 16. juni 2021
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
29.09.2021

Saknr
3/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 29.09.2021 sak 3/21
Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra Læringsmiljøutvalgets møte 16. juni 2021.
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4/21 Møtekalender for Læringsmiljøutvalget høst 2021
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
29.09.2021

Saknr
4/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 29.09.2021 sak 4/21
Møtebehandling
Det presiseres at det er fredag, og ikke tirsdag 29. oktober, og at dette må rettes opp i endelig
vedtak.
Videre foreslår leder 14. desember, kl 12-15 som møtedato/tid for desembermøtet. Utvalget
støtter dette.
Oppsatte temaer (psykososialt og organisatorisk læringsmiljø) støttes av utvalget. Utvalget,
og spesielt studentene, oppfordres til å tenke over (og melde inn) saker det er ønskelig å ta
opp til disse tematiske møtene. LMU’s handlingsplan kan være en god plass å starte.
Som oppfølging av strategi 2030, har styret og rektor ytret ønske om at det utvikles en
handlingsplan for utdanning. Dette inkluderes også LMU. Utvalget må derfor komme frem til
noen få sentrale områder innenfor læringsmiljøet. Studentene oppfordres til å ta en runde på
dette, og melde inn til prorektor utdanning og studiedirektør (gjerne med sekretærene på
kopi). Frist er satt til 10. oktober for at man skal rekke og ha saken klar til styremøte 28.
oktober. Det skal være overordnede punkter som LMU må jobbe godt med for å få resultater
på.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Fredag 29. oktober kl. 12-15 (uke 43) – Teams – Psykososialt læringsmiljø
Tirsdag 14. desember kl. 12-15 (uke 50) – Teams – Organisatorisk læringsmiljø
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5/21 Endring i LMU’s mandat
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
29.09.2021

Saknr
5/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 29.09.2021 sak 5/21
Møtebehandling
Prorektor presenterer saken. Usikkerhet om eventuelle endringer er noe som må opp til styret
(selv om det står det i mandatet) eller om «tekniske endringer» kan vedtas av rektor under
fullmakt.
Det diskuteres hvordan man kan få koblet fagfolkene tettere på LMU, og at de bør ha et aktivt
eierskap til læringsmiljøutvalget. Det er nok vanskelig for fag å få eierskap til LMU når de kun
er med én gang i året ved utvidet LMU. Erfaring fra LMU ved gamle HiNT var at fagfolk hadde
vanskelig for å prioritere møtene i LMU da sakene ikke føltes relevant nok. Her skulle man
gjerne hørt fra fagsiden hva de tenker (fag har dessverre meldt forfall til dagens møte).
Diskusjon fra tidligere sak (1/21 konstituering av LMU) trekkes igjen frem: mulighet for at noen
av dagens faste ansattemedlemmer (IT og Eiendom) fremover skal fungere som faste
observatører, og at man få inn to til fra fagsiden.
LMU må jobbe med å få inn saker som kan være relevant også for fagmiljøet, i tillegg til at
fakultetene må bringe inn saker som de ser på som naturlig å ta opp. Studentene vil være godt
tjent med at fagmiljøet er med koblet på LMU.
Det foreslås derfor å gjøre en evaluering av sammensetningen til LMU, og det presiseres at
det er relevant å høre hva fagsiden tenker om dette. Det bør derfor opp på ledernivå i
fakultetene. Utvalget støtter dette.
Om det skal gjøres større endringer i LMU’s mandat som endringer i sammensetning, er nok
dette noe som styret bør mene noe om da det er tydelig i lovet at det er et overordnet
institusjonsansvar.
Oppsummert vil endringer i LMU’s mandat være:
- Prioritert vara for studentene i stedet for personlig vara.
- Legge til tilrettelagt læringsmiljø.
- Sammensetning: få inn flere fra fagsiden, og at noen av dagens faste medlemmer (IT
og Eiendom) endrer status fra medlem til faste observatører.

Votering
Enstemmig
Vedtak
LMU ber prorektor for utdanning ta med innspill fra diskusjon i møtet, og fremme de til
gjennomgang i rektors strategiske ledergruppe. Ny behandling av sak i påfølgende møte.
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6/21 Opplæring av studentrepresentanter i LMU
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
29.09.2021

Saknr
6/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 29.09.2021 sak 6/21
Møtebehandling
Saken presenteres, og administrasjonen får skryt for å ha klart å gjennomføre dette.
Studentene var positive til opplæringen, og mente det bl.a. var nyttig med
begrepsavklaringer, hjelp til å se sammenhenger mm.
Erfaringer fra årets opplæring vil bli tatt med videre, og Nord vi fortsette den gode dialogen
med studentene også fremover.
Votering
Enstemmig.
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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Saknr

Arkivsak

Tittel

1/21

21/03277-2

Nye retningslinjer for tilrettelegging ved eksamen

2/21

15/02692-267

LMUs adressering av handlingsplan - fysisk læringsmiljø

3/21

15/02692-273

Kompetansenettverket for studenters suksess i høyere
utdanning – Nord er tildelt den nasjonale
sekretariatsfunksjonen og har ansatt nytt sekretariat

4/21

15/02692-274

Mandat for mottaksordningen

5/21

15/02692-275

Orientering om studiestart

6/21

19/01860-17

Mentorordning - orientering om oppstart av
pilotprosjekt

7/21

15/02692-272

Ros og ris

8/21

15/02692-269

Tema for neste møte - Psykososialt læringsmiljø

9/21

15/02692-268

Eventuelt

Sak 1/21 Nye retningslinjer for tilrettelegging ved eksamen
Brynjar Jørstad. Kontorsjef for Eksamenskontoret, legger frem saken. Power pointpresentasjon legges ut i Teams.
Han er bl.a. inne på hva UH-loven og Likestillings- og diskrimineringsloven sier om
tilrettelegging, i tillegg til forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet. Avslutningsvis
er han inne på de nye retningslinjene for tilrettelegging ved eksamen, og hvilke justeringer
som er gjort:
- Søknadsfrist er endret
- Spesifisering av normal utvidet tid på kortere eksamener
- Presisering at det kun kan gis utvidet tid på individuell eksamen
- Presisering av hvilke typer vurderinger det normalt ikke kan gis utvidet tid til
Dersom det oppstår (akutte) forhold som gir studenten krav om tilrettelegging, kan det søkes
om etter fristen.
Det stilles spørsmål til hvorvidt studentene er godt nok informert om at fristen er forkortet,
og at det for nye studenter kanskje ikke vil være noe forskjell fordi det er samme frist som
resten av «fellesfristene». For gamle studenter derimot, som tidligere har forholdt seg til
fristen 15. september kan der derimot komme overraskende på.
Det kan ikke vært gjort noe målrettet informasjonskampanje mot de som tidligere har søkt
om tilrettelegging, men alle skal ved semesterregistrering bekrefte at man har sett og lest
studiekalender, som er en veldig viktig informasjonskilde.
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Søknadsfrist tar heller ikke hensyn til at det i år ble en forsinket studiestart, og søknader som
kommer etter frist vil i utgangspunkt til avslått. Det presiseres at det er mulig å klage, og man
kan da oppgi hvorfor søknaden evt kom for seint.
Utvalget mener at samkjøring av frister er fornuftig, men stilles spørsmål ved om dette kom
veldig brått på mange. Eksamenskontoret oppfordres derfor til å være oppmerksom på dette
spesielt i år da fristen er ny og studiestart ble forsinket. Det kan ta tid før studentene vet om
at de kan ha krav på tilrettelegging. Kanskje kan man i år være litt mer fleksibel.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Sak 2/21 LMUs adressering av handlingsplan – fysisk læringsmiljø
Kommunikasjonsenheten var invitert til å delta i møtet, men kunne ikke stille. De har derimot
gitt tilbakemelding via e-post, og bekrefter at de jobber med en overordnet
kommunikasjonsstrategi. Det gamle infoskjerm-prosjektet er børstet støv av, og skal
oppdaterer det etter ny kunnskap og nye krav. Her skal man bl.a. kartlegge dagens plassering
av skjermer (inkludert Studentinord sine), eier, administrering og programvare.
Kommunikasjonsenheten deltar gjerne på møte på nyåret, gjerne utvidet LMU, og kan da
informere nærmere om framdriften i arbeidet med kommunikasjonsstrategi og kartlegging av
infoskjermer
Studentene opplever at det er svært vanskelig å booke grupperom. Ofte er mange av
grupperommene på biblioteket booket av ansatte på vegne av studenter, og så blir ikke
rommene brukt likevel og blir stående utilgjengelig for resten. Tidligere var det kun studenter
som kunne booke akkurat disse rommene, og det stilles spørsmål ved hvorfor ansatte kan
booke disse. Dette må være mulig å finne ut av. Det er sterkt ønskelig med flere små rom
grupperom slik som biblioteket og iluk har (Bodø).
Blått bygg vil ikke nødvendigvis frigjøre så mye plass når FBA flytter over, da det er meningen
at lokalene FBA ligger i, skal gjøres om til simuleringsareal for sykepleie. Det vil kunne bli flere
grupperom i andre etasje. Videre vil det komme noen rom også på Blått bygg som studentene
vil ha tilgang til.
Studentene gjøres oppmerksom på at de også kan booke seminarrom, men de opplever det
som en større barriere å booke store rom til 4-5 studenter og at de dermed «tar rommene»
fra de større gruppene. Det presiseres derimot at om rommene er ledig, kan selvsagt også
mindre grupper booke seminarrommene som skal ha god kapasitet.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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Sak 3/21 Kompetansenettverket for studenters suksess i høyere utdanning – Nord er
tildelt den nasjonale sekretariatsfunksjonen og har ansatt nytt sekretariat
Prorektor orienterer om saken, og trekker frem at det er sterk overlapp mellom LMU og
nettverkets nedslagsfelt.
Utvalget mener det er veldig bra at Nord har tatt engasjement og søkt lederskap, og at man
allerede har en fagperson som har gått inn for å lede nettverket.
Det orienteres også om at man ved tidligere konferanser og nettsamlinger/arbeidsseminar har
satt av midler til å rekruttere studenter til å hjelpe til. Dette er også noe man ønsker å fortsette
med når Nord overtar sekretariatet.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Sak 4/21 Mandat for mottaksordningen
LMU orienteres om saken. Studentene ønsker helst at man skal ha mulighet til å ringe til nye
studenter. I år valgte Studentinord å ringe til studentene som skulle leie bolig hos dem.
Formålet var å informere om bolig og om Studentinord sine tilbud. Man opplevde derimot at
studentene også stilte spørsmål om universitetet, utdanning osv. Studentinord er usikker på
om de vil ringe studenter kommende år også, og at det i år bl.a. skyldtes at man prøvde å fylle
opp studentboligene.
GDPS er en av årsakene til at Nord har valgt å ikke ringe sine studenter, men også for å unngå
uheldige situasjoner der nye studenter får feil informasjon for eksempel om hvilket studie de
har kommet inn på. Noe som igjen vil gi problemer for universitetet. Det foreslås derfor at
man kunne hatt en liste over ting man ikke skal snakke/informere om, om man velger å gå
tilbake til å ringe studenter.
Studentene melder også inn at dørene til campus var låst en uke før studiestart, og at mange
studenter dermed ikke kom seg inn for å ordne studentkort.
Internasjonalt kontor hadde egne studenter som tok imot de internasjonale studentene, og
fikk oppgaver i forhold til å integrere de nye.
Prorektor utdanning sier at vi nå må prøve ut den nye mottaksordningen som er vedtatt, og
så får man heller komme tilbake til og gjøre eventuelle endringer senere. Vi må først gi den
nye modellen en sjanse.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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Sak 5/21 Orientering om studiestart
Utvalget orienteres om hvordan studiestart har gått ved de ulike studiestedene. I
utgangspunktet har studiestart gått fint, men har også vært påvirket av bl.a.
koronarestriksjoner.
I Bodø har studentene opplevd at det har vært vanskelig å motta lister fra fakultetene over
nye studenter. Utvalget er enig i at fadderperioden er viktig for en god start for nye studenter,
og det burde derfor ikke være utfordringer med å få lister over nye studenter. Det foreslås at
fakultetene kan få en dato for når de må ha lista klar slik at fadderne har mulighet for å
planlegge bedre. Det vises videre til at fagsiden er for dårlig påkoblet
studiestart/fadderperioden i Bodø.
I Levanger er fagsiden mer påkoblet, og man har for andre året på rad hatt fadderkontakter
for hver klasse. SPA har hatt ansvaret for å opprette kontakt med fadderkontaktene, og sammen
jobber de for en fin overgang mellom faglig opplegg og fadderperioden ved studiestarten. Både
fadderansvarlige, faddere og fagansatte gir tilbakemelding om at dette med fadderkontakt
fungerer veldig bra. Det gjør det lett å planlegge, gjøre endringer, tilpasse, få studenter som
ikke møter de første dagene inn i faddergrupper, for å nevne noe.
Videre trekkes rapport fra Fadderperioden på Levanger frem (vedlagt saksliste), hvor det
kommer frem at de har hatt dårlig erfaring med samarbeidet med Nord universitet. Utvalget
er enig i viktigheten av arbeidet fadderperioden gjør, og man må ta tak i de utfordringer som
man har møtt på. Det foreslås at studiedirektør ser nærmere på dette, og kommer tilbake til
LMU med vurdering og tiltak. Forslaget støttes av utvalget.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering

Sak 6/21 Mentorordning - orientering om oppstart av pilotprosjekt
Det orienteres om saken, og om at dette er en pilot. Målet er at alle nye studenter skal få
tilbud om en mentor, men først må piloten gjennomføres.
Man må også tenke mer på hvordan kommunisere ut til studentene, slik at man unngår
samme situasjon som i år som ved bachelor i internasjonale relasjoner der ingen møtte opp.
Dette skyldes kommunikasjonssvikt. Canvas foreslås, men man er kritisk til å bruke canvas til
alt mulig. Canvas skal brukes til informasjon som er relevant for alle studenter.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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Sak 7/21 Ros og ris
Utvalget blir orientert om status på meldinger mottatt via Ros og ris.
Prorektor utdanning poengterer at studentene skal få svar på sine henvendelser. Sekretær har
ved flere av sakene etterspurt tilbakemelding opptil fem ganger uten å få svar, også selv om
prodekan har vært påkoblet. Dette er ikke akseptabelt.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Sak 8/21 Tema for neste møte – Psykososialt læringsmiljø
Utvalget blir orientert om tema for neste møte, og oppfordres til å bidra mer. Forslag til saker
kan meldes inn til sekretær, AU eller eget notat i Teams.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Forslag til saker meldes til sekretær, AU eller
skrives i dokument i Teams.

Sak 9/21 Eventuelt
Følgende sak ble meldt inn: Mulighet for stillerom (tilrettelegging) for studenter som f.eks. har
migrene.
Studentene oppfordres til å ta dette opp direkte med studieveiledere, men det er også
mulighet til å sjekke med eiendom om det er/finnes rom til dette.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-293
Levi Gårseth-Nesbakk
Mariell Opdal Jørstad

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 29.10.2021

Møtedato
29.10.2021

LMU'S SAMMENSETNING - NY VARAREPRESENTANT
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til etterretning, og studentvararepresentanter i prioritert
rekkefølge er som følgende:
- 1.prioritert vara Adrian Kirkeby Reftun
- 2.prioritert vara Silje Simble Wennevik
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Saksframstilling
Bakgrunn
Ved konstituering av nytt Læringsmiljøutvag 29.09.2021 (vedtakssak 1/21), var kun en
studentvara på plass. Studentorganisasjonen Nord (SoN) ble derfor oppfordret til å fortsette
å jobbe med å få på plass resterende vararepresentanter for studentene.
SoN har nå hatt et suppleringsvalg, der Silje Simble Wennevik ble valgt inn som vara i LMU.
SoN vil holde sekretær for LMU oppdatert om de får inn flere vararepresentanter.
LMU’s tudentrepresentanter har ikke personlig vara, men vara i prioritert rekkefølge. Dette
fordi det har vært vanskelig å få personlig vara for alle fem studentene, men også fordi man
ser at man med prioritert vara er mindre sårbar enn om studentene har personlig vara som
kanskje heller ikke kan stille.
Vararepresentanter for studentmedlemmene er derfor som følgende:
-

1.prioritert vara Adrian Kirkeby Reftun
2.prioritert vara Silje Simble Wennevik
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-290
Levi Gårseth-Nesbakk
Mariell Opdal Jørstad

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 29.10.2021

Møtedato
29.10.2021

ENDRING I LMU'S MØTEFREKVENS
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget vedtar å endre møtefrekvens, og
- går fra seks til fire/fem årlige møter (2 møter i høstsemesteret og 2/3 møter i
vårsemesteret)
- møtelengden økes til 4 timer.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Læringsmiljøutvalget skal fremover gjøre en evaluering av utvalget og dets mandat. I
forbindelse med dette er det ønskelig at man også ser på utvalgets møtefrekvens. I henhold
til mandat skal LMU ha seks årlige møter, der alle møtene skal legges innenfor studentenes
studieår. I dag har derfor LMU tre møter per semester, hvor hvert av møtene tar for seg ett
læringsmiljø.
Det oppleves derimot som litt kort tid mellom LMU’s møter, spesielt i høstsemesteret som er
ett kortere semester. Det foreslås derfor å avholde færre, men kanskje lengre møter hvor man
kombinerer flere læringsmiljø/tema for å rekke over alle.
Drøfting
Læringsmiljøutvalget bes derfor drøfte
- Hvorvidt man skal ende møtefrekvens, og gå fra seks møter i året til fire/fem møter (to
møter i høstsemesteret og to/tre møter på vårsemesteret).
- Om møtene som i dag er tre timer, forlenges til 4 timer.
- Hvilke tema/læringsmiljø det er naturlig å slå sammen.
En eventuell endring i møtefrekvens må også tas med i det videre arbeidet med evaluering av
LMU og mandatet.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/03148-6
Levi Gårseth-Nesbakk
Karoline Amundsen Wik

Læringsmiljøutvalget 29.10.2021

Møtedato
29.10.2021

RUSPOLICY FOR STUDENTER OG ANSATTE VED NORD UNIVERSITET
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til etterretning og anbefaler rektor å vedta ruspolicy for
studenter og ansatte ved Nord universitet.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Nord universitet har på lik linje med andre lærersteder, ansvar for at ansatte og studenter skal
ha et trygt og inkluderende arbeids- og læringsmiljø. Dette inkluderer også å få på plass en felles
ruspolicy som signaliserer institusjonens holdninger og verdier. Per i dag har ikke Nord noen
ruspolicy, og LMU må dermed, i henhold til handlingsplanen, etterstrebe å få på plass dette.
En felles ruspolicy kan ses på som et verktøy og en støtte for rusforebyggende arbeid ved Nord,
og kan ta for seg temaer alt fra hvordan man kan tilrettelegge for et godt sosialt arbeidsbruk.
Den kan også si noe om hva man som kollega og medstudent kan gjøre dersom man er bekymret
for andre, og hvor man kan henvende seg for å få hjelp enten til seg selv eller på vegne av andre.
Det vises til tidligere VS-sak 10/20, OS-sak 7/20 og VS-sak 13/21 ruspolicy ved Nord universitet.
Hvor Læringsmiljøutvalget vedtok å nedsette en arbeidsgruppe som skulle jobbe fram et forslag
til felles ruspolicy for studenter og ansatte ved Nord universitet. Arbeidsgruppen besto av
representanter fra studieavdelingen, HR, Studentinord og studentene selv.
Det kom et forslag fra arbeidsgruppen om å inkludere spill og spillavhengighet i policyen.
Arbeidsgruppen jobbet fram et forslag til felles spill- og ruspolicy, hvor man har delt det inn i
studenter og ansatte hver for seg. Dette er gjort da det er praktiske og juridiske forskjeller på
student og ansatt, men det er tatt sikte på å ha en gjennomgående lik policy for begge parter så
langt det er naturlig.
Forslag til felles spill- og ruspolicy for Nord universitet ble lagt fram for LMU på møtet 27.04.21,
og LMU kom med innspill som ble tatt med videre til IDF og AMU for videre innspill. Som et
resultat av tilbakemeldingene fra LMU, IDF og AMU var det nødvendig å revidere policyen og
utvide arbeidsgruppen med en representant fra IDF. Arbeidsgruppen har nå revidert policyen
med grunnlag i tilbakemeldingene, og det er nå en ren ruspolicy som er forslaget fra
arbeidsgruppen. Å kombinere spill og rus kan ses på som uheldig, da det er to veldig forskjellige
områder og bør ikke settes sammen inn i en felles policy.
Vedlagt ligger revidert versjon ruspolicy for studenter og ansatte ved Nord universitet (se
vedlegg). Denne vil bli orientert om i LMU, IDF og AMU, før den sendes til rektor for et endelig
vedtak.

Vedlegg:
Ruspolicy for studenter og ansatte ved Nord universitet.
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Ruspolicy for studenter og ansatte ved Nord universitet
Retningslinjer student
Rus og studie
 Som student ved Nord universitet er det nulltoleranse for bruk og omsetting av
ulovlige rusmidler.
 Det er ikke tillatt å møte ruspåvirket i studiesammenheng. Med studiesammenheng
menes praksis, gruppearbeid og undervisning/forelesning. Ruspåvirkning inkluderer
alkohol, narkotika og medikamenter som kan gi ruspåvirkning. Det understrekes også
at bakrus eller å lukte alkohol er heller ikke akseptabelt .
Sosiale arrangementer og representasjon
 Sosiale arrangementer utenom faglig aktivitet (eks. julebord, sommeravslutning,
gradsavsluttinger, kveldsarrangementer på fagdager, fadderperiode eller andre
lignende arrangementer) skal være inkluderende for alle. Alkoholservering skal aldri
være hovedaktivitet, og det skal legges opp til en god alkoholkultur. Det skal alltid
tilbys alkoholfrie alternativer.
o Se egne retningslinjer for skjenking av alkohol: retningslinjer-for-skjenking-avalkohol-ved-Nord-universitet.pdf
o Se engen retningslinjer for studenters bruk av areal ved Nord universitet:
retningslinjer-for-studenters-bruk-av-areal-ved-Nord-universitet.pdf
 I anledninger hvor man som student opptrer på vegne av Nord eller framstår som
synlig student ved Nord, er man å betrakte som en representant for universitetet. I
slike sitasjoner forventes det måtehold.
Ved bekymring, mistanke eller brudd på retningslinjer
 Som student ved Nord universitet skal det alltid være lav terskel å si ifra dersom
studenter sliter med rusavhengighet eller annen type av avhengighet.
o Studenter ved universitetet oppfordres til å ikke overse, bagatellisere eller
skjule egen, medstudenters eller ansattes rusmiddelmisbruk. Se retningslinjer
for varsling: Sei frå! (nord.no)
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Retningslinjer Ansatt
Rus og arbeid
 Som ansatt ved Nord universitet er det nulltoleranse for bruk eller omsetting av
ulovlige rusmidler.
 Det er ikke tillatt å møte ruspåvirket på jobb. Dette gjelder alkohol, narkotika og
medikamenter som kan gi ruspåvirkning. Det å komme i bakrus eller å lukte alkohol
på jobb er heller ikke akseptabelt.
o Ansatte som bruker medikamenter som kan påvirke atferd og jobbutførelse
anbefales å ta dette opp med nærmeste leder.
 Det er ikke akseptabelt å bruke rusmidler på fritiden slik at det påvirker
arbeidssituasjonen, f.eks. i form av fravær, at arbeidet ikke utføres tilfredsstillende,
at kravet til sikkerhet og kvalitet ikke oppfylles, eller at det går ut over universitetets
omdømme.
Sosiale arrangementer, vinlotteri og representasjon
 Sosiale arrangementer i universitetets regi, også utenfor arbeidstid skal være
inkluderende for alle. Dette kan for eksempel være julebord, sommeravslutning eller
ulike sammenkomster ved enhet. På disse arrangementene skal aldri alkohol regnes
som hovedaktivitet, og skal kun serveres i moderate mengder. Det skal alltid tilbys
alkoholfrie alternativer på samtlige av arrangementene i universitetets regi.
o Se egne retningslinjer for skjenking av alkohol: retningslinjer-for-skjenkingavalkohol-ved-Nord-universitet.pdf
 Ved representasjon, jobbreise og andre arbeidsrelaterte anledninger, er det en
forventing om måtehold da man er å betrakte som representant for universitetet.
 Det må vurderes hos den enkelte enhet om vinlotteri skal arrangeres. Dersom
vinlotteri skal arrangeres skal det være alternative premier som ikke er alkoholholdig
drikke.
Ved bekymring, mistanke eller brudd på retningslinjer
Universitetet ønsker å strekke seg langt for å hjelpe ansatte som sliter rusavhengighet eller
annen type av avhengighet. Ved bekymring, mistanke eller brudd på retningslinjene, har
nærmeste leder med personalansvar ansvaret for å snakke med og følge opp den det
gjelder. Alternativt kan også HR-sjef kontaktes. Ansatte ved universitetet oppfordres til å
ikke overse, bagatellisere eller skjule en kollegas rusmiddelmisbruk. Se retningslinjer for
varsling: Sei frå! (nord.no)
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-294
Levi Gårseth-Nesbakk
Mariell Opdal Jørstad

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 29.10.2021

Møtedato
29.10.2021

SHOT-UNDERSØKELSE - OPPFØLGING
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget nedsetter et stillingsavhengig team som skal jobbe med SHoT-relaterte
problemstillinger.
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Saksframstilling
Bakgrunn
LMU ba høsten 2018 de lokale førstesemesterutvalgene om å lage en tiltaksplan på bakgrunn
av SHoT-resultatene for sine respektive studenter. Tiltaksplanene ble presentert i LMU-møtet
6.desember 2018, og er vedlagt denne saken. Det ble vedtatt at LMU skulle lage en felles
tiltaksplan våren 2019 med vekt på tiltak for å redusere ensomhet og bedre den psykiske
helsen til studentene. Dette vedtaket har av ulike grunner ikke blitt fulgt opp. De lokale
førstesemesterutvalgene har derimot i ulik grad og på ulike måter arbeidet med å følge opp
sine planer.
Oppfølging av undersøkelser og veien videre
Viser til vedtakssak 23/21 fra juni-møtet (SHoT 2021 – Resultat og videre oppfølging), der man
fikk en kort oppsummering av funnene fra SHoT-tilleggsundersøkelse. Følgende vedtak ble
gjort i saken:
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.
LMU må se på resultatene fra SHoT-undersøkelsene (2018 og tilleggsundersøkelse 2021), og
også se på vedlagte tiltaksplaner fra de ulike studiestedene. Studiestedlederne ved Nesna og
Vesterålen ga i 2018 tilbakemelding om at de ikke har fått utviklet tiltaksplaner.
Tidligere har man bedt de lokale førstesemesterutvalgene om å lage lokale tiltaksplaner slik
at LMU kan jobbe videre ut i fra dette. Det foreslås nå å nedsette et fast «SHoT-team» som
skal ha ansvaret for SHoT-relaterte problemstillinger. Teamet skal ikke være personavhengig,
men stillingsavhengig, slik at man får sikret kontinuitet i det langsiktige arbeidet.
Teamet bør se på resultatene fra SHoT-undersøkelsen 2018, og se dette i sammenheng med
resultatene fra SHoT-tilleggsundersøkelse 2021. Teamet bør jobbe opp mot de lokale
førstesemesterutvalgene, men også kobles opp mot overordnet førstesemesterutvalg. Videre
bør teamet også jobbe forberedende mot SHoT-undersøkelsen 2022.
Drøfting
Med bakgrunn i det ovennevnte bes Læringsmiljøutvalget om å drøfte om oppnevnelsen av
et stillingsavhengig team, og ikke en arbeidsgruppe, kan være en god måte og jobbe med
SHoT-undersøkelsene på. Videre bes LMU om å drøfte hvem som kan være aktuell å ha med i
et team som skal jobbe med oppfølging av SHoT-undersøkelsene
Vedlegg
Vedlegg 1 - Sentrale full fra SHoT-undersøkelsen 2018
Vedlegg 2 – Tiltaksplan SHoT 2018 Bodø
Vedlegg 3 – Tiltaksplan SHoT 2018 Verdal
Vedlegg 4 – Tiltaksplan SHoT 2018 Levanger
Vedlegg 5 – Tiltaksplan SHoT 2018 Namsos
Vedlegg 6 – Tiltaksplan SHoT 2018 Stjørdal
Vedlegg 7 – Tiltaksplan SHoT 2018 Mo i Rana
Vedlegg 8 – Tiltaksplan SHoT 2018 Steinkjer
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Sentrale funn fra SHoT-undersøkelsen 2018
Nord universitet
Studentene ved Nord universitet samlet skiller seg ikke vesentlig fra tallene for hele landet på de
fleste områdene slik det framgår i rapporten fra Folkehelseinstituttet. Noen områder som er noe
annerledes er:
-

Nord har en lavere andel studenter som deltar i studentforeninger innen idrett, faglige
foreninger, kultur og interesseforeninger enn landet gfrenerelt.
Nord har færre antall studenter som rapporterer å ha brukt narkotika enn resultatet for
landet generelt.
Nord har en 7% større andel studenter som bruker snus daglig enn landet generelt.

Studiested
-

Et klart flertall (76 %) rapporterer at de er fornøyde med studiebyen/-stedet totalt sett
Majoriteten (88 %) angir at de opplevde å bli godt mottatt på nåværende studieprogram.

Psykisk helse
-

-

Mer enn 1 av 4 (29 %) studenter har alvorlige psykiske symptomplager. Det har vært en
betydelig økning blant både kvinner og menn, men er mer markant hos kvinner.
Én av fem svarer at de har skadet seg selv med vilje og like mange at har tenkt seriøst på å ta
sitt eget liv, men ikke faktisk forsøkt å gjøre det. Fire prosent oppgir å ha forsøkt å ta sitt eget
liv. Omfanget av selvskading er vesentlig høyere blant kvinner enn menn.
29 % av studentene svarer at de ofte/svært ofte er ensomme.

Studieprestasjon
-

Mange studenter skårer høyt på perfeksjonisme på tvers av kjønn, alder og region. Nær
halvparten svarer at de alltid/svært ofte har veldig høye mål for seg selv.
Totalt oppgir 14 % av studentene at de plages svært mye og 30 % at de plages en del av
eksamensangst. Eksamensangst eller redsel for å holde muntlige fremlegg eller å ta ordet i
faglige sammenhenger er over dobbelt så vanlig blant kvinner blant menn.

Fysisk helse
-

-

4 av 5 (79 %) av studentene oppgir at de har god eller svært god helse
En tredjedel av studentene har hatt mange helseplager siste uke. Følelse av trøtthet og lite
energi (45 %) er den vanligste helseplagen, men også søvnproblemer (25 %), nakkesmerter
(19 %) og hodepine (18 %) er utbredt.
Ca. en tredjedel (32 %) av studentene er overvektige (BMI > 25) eller har fedme (BMI > 30).

Søvn
-

Nesten én av tre studenter (31%) oppfyller de formelle kriteriene for en insomnidiagnose.
Mange studenter rapporterer problemer i tilknytning til bruken av sosiale medier, herunder
det vanligste opplevde problemet at mobilen alltid er tilgjengelig, også etter leggetid (63 %).

Alkohol og rus
-

Det er økning i andelen av studenter som rapporterer et risikofylt eller skadelig alkoholbruk
(44 %), sammenlignet med 2014 (41 %). Nivået er på linje med tallene fra 2010.
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-

-

Andelen studenter som rapporterer å ha brukt narkotika har steget fra 22-23 % i 2010/2014
til 27 % i 2018.
Få studenter rapporterer om jevnlig narkotikabruk (6 %) det siste år. 19 % av studentene sier
de har brukt narkotika siste år. Cannabis er det klart mest utbredte narkotiske stoffet, og 15
% av studentene har brukt cannabis siste år.
Det er en økning i andelen studenter som etterlyser flere alkoholfrie tilbud (62 %), og mange
studenter opplever at det drikkes for mye i studentmiljø (52 %).

Trakassering
-

Én av fire oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering. De hyppigst forekommende
formene er verbal trakassering og uønsket berøring, klemming eller kyssing.
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Tiltaksplan SHoT
Innledning
I forbindelse med resultatene i SHoT undersøkelsen for 2018 har Første semesterutvalget i
Bodø blitt bedt om å diskutere tiltak for Nord universitet avdeling Bodø. Vi gjennomførte et
møte i Første semesterutvalgsmøte den 2.10 hvor vi diskuterte resultatene samt, aktuelle
tiltak.
Det skal også sies at det allerede gjøres utrolig mye bra på Nord universitet avdeling Bodø,
og at eksisterende tiltak også blir belyst i denne tiltaksplanen.
Det er her tatt utgangspunkt i noen av punktene som er kommet fra den lokale rapporten fra
SHoT til Nord studentsamskipnad, og tiltakene blir besvart ut i fra det.

Tiltak
1.0 Forhold på studiestedet
1.1 Mottak på studieprogrammet.
87.4% av studentene i Bodø følte seg godt mottatt på studiestedet sitt i Bodø. I Bodø er den
første uken noe som vi i Første semesterutvalget jobber systematisk med. Samtlige av
fakultetene møter på et større møte i midten av april for å legge til rette for en mottakelse
som best mulig passer sammen med programmet til både fadderperioden og Studentinord.
Her er det viktig å understreke at helt siden Første semester utvalget startet i 2015, har det
vært et poeng å se fadderperioden og fakultetenes mottak av nye studenter i sammenheng.
Både fakultetene, studentorganisasjonen og samskipnaden har et ansvar for at en ny student
som kommer til oss blir tatt godt imot og raskt inkludert.
Tiltak:
- Meet and greet. En uoffisiell velkomst av studieveilederne på vært fakultet hvor nye
studenter blir møtt med litt mat og drikke og får muligheten til å bli kjent med hverandre før
den offisielle åpningen av universitetet.
- Lokal studieåpning med dekan hvor de blir introdusert til sitt fakultet, og blir introdusert til
sine faddere
- Pizzalunch i gråsonen dag 2
-Fokus på bli kjent aktiviteter den første uken. Det er ikke noe faglig fokus før uke 2.
1.2 Tilfredshet med studiebyen.
61% av studentene i Bodø er tilfreds med studiebyen totalt. Her er det ikke alle punktene vi
som universitet og samskipnad alene kan gjøre noe med. Her er det punkter som vi er
avhengig av å ha en kommunikasjon med både Bodø kommune og Nordland fylke for å
bedre, men det er noen av punktene som gjelder studiebyen det er verdt å belyse.
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1.2 Helsetilbudet. 64 av 100 poeng.
Det er Studentinord som drifter helsestasjon for studentene i Bodø. Åpningstiden er hver
onsdag fra 11-16.
Tiltak:
-Bedre åpningstider
En av Studentinords studentrådgivere får nå dekket utdanning til helsesøster. Slik at
åpningstidene kan utvides og tilbudet kan bli bedre.
-Økning av stillingsressurs til rådgivningstjenesten
Fra og med 2019 blir rådgivningstjenesten økt med en person for å bedre tilbudet til
studentene.
-Nye lokaler
For at Studentinord skal kunne gjøre sine oppgaver til det beste for studentene, er de helt
avhengige av å ha lokaler som best mulig ivaretar studentenes behov. I dag er lokalet alt for
lite og gjenspeiler ikke behovet.
1.3 Boligtilbudet 53 av 100 poeng.
Tallene for boligtilbudet kunne absolutt vært bedre. Det skal nevnes at når denne
undersøkelsen ble gjort så var ikke siste del av Mørkvedlia ferdigstilt. Den var innflyttingsklar
til studiestart, høsten 2018.
Tiltak:
- Ansette bomiljøkoordinator i 20prosent stilling
Studentinord har utlyst en stilling som bomiljøkoordinator i 20prosent stilling som skal ha
som jobb å bedre bomiljøet i alle av Studentinords studentboliger i Bodø. Det ble i
forbindelse med åpningen av første blokk i Mørkvedlia startet, det vi valgte å kalle
bomiljøutvalg. Bomiljøutvalgets oppgave skulle være å bedre bomiljøet i blokken ved å legge
til rette for sosiale arrangementer i fellesrommene og være studentboligens talerør til
Studentinord. Dette har vært en så stor suksess, at det nå skal ansettes en person som skal
ha som ansvar å legge til rette for bomiljøutvalg i alle av Studentinords studentboliger.

2.0 Fadderperioden
82% av studentene i Bodø rapporterer at de har deltatt på fadderperioden. Det er gode tall,
tatt i betraktning at vi vet at studenter som er aktive i en god fadderperiode har betydelig
større sjanse for å bli kjent med sine medstudenter, og deretter lykkes som studenter.
2.1 Opplevelsen av fadderperioden
For å sikre at flest mulig av våre studenter blir kjent med sine medstudenter og går inn i
studietiden med en god opplevelse og nye venner er hvordan vi gjennomfører
fadderperioden viktig.
2.1.1 De sosiale arrangementene. 70 av 100 poeng.
Her skal jeg være ærlig å innrømme at jeg hadde håpet på en bedre skår, siden vi har
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arbeidet systematisk med hvordan vi bidrar til gode sosiale arrangementer i fadderperioden
siden 2015. Vi kjører en grundig evaluering etter hver fadderperiode, så den siste
fadderperioden vil alltid være den beste.
Tiltak
- Pre Study barbeque
Arrangement hvor rektor og dekaner griller for nye studenter og ønsker dem velkommen til
vårt universitet på søndagen før åpning på tirsdag. Dette er et arrangement for alle nye
studenter, som er ment for å gjøre det mindre skummelt å møte opp på selve åpningen på
tirsdag.
- Meet and greet
Fakultetsvis velkomst for nye studenter før åpning av studieåret
- Bli kjent fest
Faddernes første fest på samfunnet for alle nye studenter. Nytt av året var at Studentinord
sto i et eget telt ved hovedkantinen og delte ut vann og mat til studentene. Dette ble godt
mottat.
- Pizzalunch
Samtlige av fakultetene deler ut gratis pizza i gråsonen på dagen etter bli kjent fest og
offisiell åpning.
- Gratis frokost til alle studenter
Studentinord arrangerer frokost på torsdags morgen til alle nye studenter og faddere
- Tour de Nord. Mørkved rebus
Nytt av året var at vi gjennomførte en stor rebus på Mørkved på torsdag fra 10.30 – 14.00
Målet med rebusen var at de nye studentene sammen i lag skulle bli kjent med hverandre,
universitetet og våre tilbud. Rebusen ble avsluttet i manjupåla ved futelva.
- Grilling og aktiviteter i Ausvika
Sosialt og alkoholnøytralt arrangement i Ausvika i regi av våre Peer supportere (Nevnes i 8.2)
- Her er det noen av fakultetenes aktiviteter som ikke er nevnt. Blant dem kan vi nevne FBAs
aktivitet hvor nye studenter den første uken må gjøre noe, eller dra på en utflukt til noe som
har sammenheng med hva studentene skal studere. Havbruks studentene måtte hoppe i
havet med redningsdrakt og animal science studenter dro på en bondegård.
- I tillegg kan det nevnes diverse fester på studentersamfunnet og turer og utflukter i regi av
Studentinord.
- Det vil bli diskutert eventuelle nye sosiale arrangementer når første semesterutvalget
møtes for å diskutere neste års fadderpriode, vinteren 2019.
2.1.2 Muligheten til å bli kjent med nye studenter. 72 av 100 poeng.
Muligheten til å bli kjent med nye studenter mener vi ligger i gode sosiale arrangementer og
en god dialog med alle fadderne som tar imot de nye studentene.
Tiltak:
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- God fadderopplæring med fokus på fadderens rolle som medhjelper for å gjøre nye
studenter kjent med hverandre, og kursing i bli kjent aktiviteter
3.0 Frivillig studentengasjement
Når det kommer til frivillig studentengasjement så kan det være litt utfordrende å forstå hva
som menes med de ulike betegnelsene. På faglige foreninger rapporterer 6 prosent av
studentene at de nå er aktive i en faglig forening, mens 3 prosent rapporterer at de har vært
engasjert tidligere. I Bodø så må faglig forening forstås som studentforening, siden hvert
fakultet har sin egen, og det blant annet jobbes med saker som omhandler studiekvalitet og
studenttillitsvalgte. Utfordringen kommer når vi kommer til punktet som handler om
studentdemokrati, siden det også der er studentforeningene som ivaretar dette. Der er det 5
prosent av studentene som rapporterer at de er aktive nå, mens 4 prosent har vært det
tidligere.
På interesseforeninger rapporter 6 prosent at de er aktive nå, mens 4 prosent har vært det
tidligere.
Tiltak:
- Utvalg for å se på tillitsvalgt ordningen
Det ble våren 2018 satt ned et utvalg som skulle gå igjennom tillitsvalgt ordningen på Nord
universitet. Dette er et viktig arbeid for å forbedre studentenes medbestemmelse. En god og
velfungerende tillitsvalgtordning vil uten tvil bedre studentengasjementet.
- Fortsatt støtte til engasjementshelgen til SoB.
I flere år har SoB (Studentorganisasjonen i Bodø) arrangert engasjementshelg for nye
studenter for å vise til hva du som student i Bodø kan engasjere deg i, og bidra til økt
engasjement på studiestedet. De siste årene har turen vært fulltegnet og SoB har rapportert
om gode tilbakemeldinger fra studentene.
- Arrangere SoBs dag andre uken etter oppstart.
SoBs dag er en dag hvor samtlige studentforeninger, interesseforeninger og andre er
tilgjengelig i gråsonen på universitetet. Dette er et viktig tiltak for å vise nye studenter det
mangfoldet av muligheter du kan engasjere deg i som student på Nord universitet.
Idrett
Kun 3 prosent av studentene i Bodø rapporterer om at de driver aktivt med studentidrett.
Med tanke på sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse er dette et bekymringstegn. I
en studie by som Bodø, burde absolutt forholdene ligge til rette for at enda flere studenter
var aktive i organisert trening i en eller annen form. I dag er det BoSI (Bodøstudentenes
Idrettslag) som er ansvarlige for studentidretten.

Tiltak
- Organisere møte med BoSI for å kartlegge hvordan vi sammen (Studentinord og Nord
universitet) kan legge til rette for at flere begynner med idrett, og legge til rette for et
system som i større grad kan fungere over tid og ikke er avhengige av enkeltpersoner.
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4.0 Studieferdigheter. 34 prosent av studentene i Bodø har strøket på eksamen en eller flere
ganger
En utfordring for Nord universitet er at det pr, dags dato ikke finnes en samlet plan for
gjennomføring av studieteknikk kurs. Dette var før noe Studentorganisasjonen i Bodø
gjennomførte som et samlet kurs. Sviktende påmelding gjorde at de for en del år siden
sluttet å gjennomføre kursene. Etter en diskusjon i Første semesterutvalget, virker det som
at det varierer i hvor stor grad nye studenter får et slikt tilbud.
Tiltak:
Avholde et samlet studieteknikk kurs som samtlige nye studenter får mulighet til å melde seg
på i løpet av høsten, hvert semester.

5.0 Eksamensangst. 46 prosent av Bodøstudentene føler svært mye eller en del
eksamensnerver
Dette var et punkt som kom litt overraskende på Studentinord. Vi kjører eksamensangst kurs
hver høst, og påmeldingen til det kurset synes ikke å stå i stil med den høye prosentandelen
som føler på eksamensangst.
Tiltak
Fortsette å gjennomføre eksamensangst kurs, og i enda større grad tydeliggjøre at det er
mange som sliter med det samme, og at det er helt normalt.
6.0 Alkohol
47 prosent av studentene i Bodø har en risikoatferd knyttet til alkohol. Da er det også
gledelig og bemerke seg at hele 65 prosent av Bodøstudentene ønsker seg flere alkoholfrie
studenttilbud. Dette er noe som vi mener samtlige som arrangerer eller tenker å arrangere
sosiale arrangementer for studenter bør merke seg.
Tiltak:
Gjennomføre flere alkoholnøytrale arrangementer for studenter gjennom hele studieåret.

7.0 Trening og mosjon
Noen gledelige tall er at 72 prosent av Bodøstudentene trener 2 ganger i uken eller mer.
Fokus på den fysiske helsen fortsette å være et fokus.
80 prosent av studentene i Bodø rapporterer om å være i god eller veldig god fysisk helse.
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8.0 Psykisk helse og trivsel
8.1 Psykiske plager
26 prosent av studentene i Bodø rapporterer om alvorlige og mange psykiske
symptomplager. Dette er tall som vi må ta på alvor.
Tiltak:
-Temauke om mental helse
SoB arrangerte i høst temauke om mentalt helse. Første semesterutvalget mener første
prioritet er å ta bort tabuen rundt å slite med psykiske plager.
Det er ikke noe skam rundt å slite. Prat om det.
- Temadag om psykisk helse
I diskusjonen i Første semesterutvalget kom det frem at det kunne være en god ide å
arrangere en større dag rundt temaet psykisk helse. Hvor det blir belyst at alle sliter vi med
noe, og fokuset er at vi i større grad tør å prate om det. Temadagen skal være et samarbeid
mellom SoB, Studentinord og universitetet. Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe
med å få gjennomført en slik dag
- Rådgivningstjenesten øker med en ressurs.
Fra og med 2019 får rådgivningstjenesten inn en ekstra ressurs for å bistå studentene i Bodø
både med forebyggende arbeid, samt akutt hjelp. (se 1.2)
- Øke midlene til psykologsenteret
Studentinord har et godt samarbeid med psykologsenteret i Bodø. De siste årene har det
vært nødvendig å øke budsjettet til psykologsenteret. Noe som de også må fortsette med
fremover.
- Nye lokaler til rådgivningstjenesten
Pr i dag er det kun to lokaler som er forbeholdt to rådgivere. Med en økt stilling, vil det være
nødvendig med større lokaler for å best kunne ivareta studentenes behov. (se 1.2)
8.2 Ensomhet
30 prosent av studentene i Bodø føler seg isolert, eller savner noen å være sammen med.
Dette er noe vi på alle plan kan gjøre noe med.
Tiltak:
- Opprettelse av Peer Support
Peer support er et tilbud til studenter som trenger noen å snakke med, drevet av frivillige
studenter. Det er pr. dags dato 14 studenter som alle er trenet av rådgivningstjenesten til å
kunne prate med studenter som sliter. Studenter som føler seg ensomme eller trenger noen
å snakke med skal enkelt kunne ta kontakt med en av de 14 peer supporterne for å få lufte
sine bekymringer.
-Lavterskelarrangementer
Det er en utfordring og nå studenter som sliter sosialt og ikke finner sine nettverk. En løsning
som vi har tro på er å arrangere faste møtepunkter, hver uke som skal være lett og kunne
delta på. Vi blir derfor å arrangere tre ulike arrangementer på tre forskjellige dager i uken,
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for å gi flest mulig at de studentene som trenger det et tilbud.
Tirsdag- Brettspillkveld på universitetet.
Onsdag- Strikkekveld på stille rom
Torsdag- Lavterskeltur i området.
-Tillitsvalgtordningen
Jobben som allerede er startet med å få på plass et ordentlig tillitsvalgtprogram er viktig å få
med her. Det er den enkelte student i hver klasse som har best forutsetning for å se de
studentene som faller utenfor. Her vil det være viktig å fortsette arbeidet slik at samtlige
klasser får på plass en tillitsvalgt og også er klar over det ansvaret som ligger i å se de som
faller i fra.
Hvis vi på Nord universitet klarer å bygge opp robuste og solide studentmiljøer vil vi sammen
være bedre rustet til å gjøre noe med problematikken.

Avslutning
I denne tiltaksplanen er det belyst tiltak som er diskutert og noen som allerede er satt i gang.
Det er viktig å understreke at dette kun må sees på som en start og et begynnende innspill i
arbeidet som handler om å finne gode tiltak til SHoT undersøkelsen.
Mer også at det er en del temaer som ikke er belyst i dette svaret. Det er ikke tatt stilling til
det som går på Trivsel med studiet. Dette fordi det i første omgang er noe som fagansvarlige
på universitetene må ta stilling til. Det sitter ingen faglige i Første semesterutvalget.
Det er heller ikke nevnt tiltak rundt rus, som i snus og tobakk eller narkotika. Det er for øvrig
gledelig å merke seg at vi ligger under landsgjennomsnittet når det kommer til alkohol og
narkotika, men det betyr ikke at vi i Bodø ikke burde gjøre noe med det.
Det er heller ikke nevnt tiltak som handler om mobbing eller seksuell trakassering.

Det har vært både spennende og inspirerende å få være med på arbeide som nå er startet
rundt å finne gode tiltak for studentene i Bodø i forbindelse med SHoT undersøkelsen, og vi i
Første semesterutvalget ser frem til å ta del i det kommende arbeidet.

12/21 SHoT-undersøkelse - oppfølging - 15/02692-294 SHoT-undersøkelse - oppfølging : Vedlegg 3 - Tiltaksplan SHoT 2018 Verdal

Referat fra møte «Første semester-utvalget» i Verdal 17.10.18
Til stede: Mafalda Silva, Amanda Tunsberg, Kim Nilssen, Kirsti Grøtan
Forfall: Katrine Bruvold, Dag Skevik

Tiltak etter SHoT 2018 fra medlemmer i Linjeutvalget i Verdal.
Tema
Fysisk
læringsmiljø

Formål

Tiltak

Deltakere

Ansvar

Fellesskapsområder/uformelle Oppgradering/ommøblering av kjøkkenet
møtesteder for sosial- og
faglig aktivitet
Bruk av Møllehagen som spiseplass
- Avklare avtalen med Tindved
- Få på plass kjøkkenutstyr

Linjeforeninga
Studieleder

Nord
Studentinord

Linjeforeninga
Studieleder

Nord
Studentinord

Lett tilgjengelig psykososial
veiledning

Studentrådgiver tilstede i Verdal 1
ettermiddag pr. uke
- Vurdere behov for annen lokalisering
Informasjon fra studentrådgiver og
studieveileder i løpet av de første to ukene
etter studiestart

Linjeforeninga
Studentrådgiver
Studieleder
Studieleder
Studieveileder
Studentrådgiver

Studentinord
Verdal kommune
Nord
Studentinord
Nord

Forutsigbarhet/ avklaring av
forventninger til faglig
aktivitet

Fraværsgrense
- Hvilke regler gjelder?
- System for fraværsføring

Linjeforeninga
Studieleder
Studieveileder

Nord

Psykososialt
læringsmiljø

Pedagogiske
læringsmiljøet

Tidsfrist
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- Innsyn i fraværsoversikten
Permisjonsregler
- Hvilke regler gjelder?
- Hvor finner vi informasjon om
reglene?
System for kommunikasjon og informasjon
mellom studenter og ledelse/lærere o.a.

Helsetjenester

Økt tilgjengelighet

Tilgjengelige plasser – fastleger i Verdal
Helsestasjon for ungdom – gis som ordinært
tilbud til studenter opp til 25 år
- Avklare innhold
Legetjeneste for studenter uten fastlege i
Verdal
Tilbud om opplæring i anatomi/fysiskaktivitet
v/f.eks. fysioterapeut

Helsekassen

Tilskudd til linser – skuespill og briller er
utfordrende

Linjeforeninga
Studieleder

Nord

Studentrådgiver
Kommunelege
Studentrådgiver
Kommunelege

Studentinord
Verdal kommune
Studentinord
Verdal kommune

Studentrådgiver
Kommunelege
Linjeforeninge
Studentrådgiver
Studieleder

Studentinord
Verdal kommune
Nord
Studentinord
Strudentinord
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Første semester-utvalget i Levanger – Tiltaksplan pr. 23.10.18
Avholdte møter: 25.09.18, 15.10.18 og 23.10.18.
Inviterte: Studentorganisasjonsleder Trøndelag, studentrådsleder Levanger, studentveiledere, studieledere, faggruppeledere, dekan, studentvert,
kommunikasjons- og markedsrådgiver studentinord og studentrådgiver.
Utgangspunkt for arbeidet: Vedtak i LMU, resultater fra SHoT, Handlingsplan for læringsmiljøet ved Nord universitet og erfaringer fra
Kompetansedelingsnettverk for studenters suksess i høyere utdanning.
Tema
Fysisk læringsmiljø

Formål

Tiltak

Involverte

Ansvar

Tidsfrist

Fellesskapsområder/uformelle
møtesteder for sosial- og
faglig aktivitet i alle
undervisningsbygg

Ferdigstille innredning av stille
lesesal i Nylåna
- Lys og strømpunkt på hver pult
- Bedre interiør og innredning
Oppgradering/ommøblering av
åpen lesesal. Ønsker oss
”bokser” – skjermet
arbeidsplass (se Stjørdal).
Ferdigstille sosialt areal i 2. etg. i
Nordlåna, i form av møblering
(inkl. Kjøkkenkrok)

1.sem.utv.
Studentrådet
Drift

Eiendom

April
2019

1.sem.utv.
Studentrådet
Drift

Eiendom

April
2019

1.sem.utv.
Studentrådet
Drift
Studenter på samlingsbasert.
1.sem.utv.
Drift
Studentrådet
Fagansatte
Studentinord
Drift

Eiendom

April
2019

Eiendom

April
2019

Eiendomdirektør for
infrastruktur
og
digitalisering

Des
2018

Utreding av bruken av
kantineområdet i Hovedbygget i
samråd med fag og tillitsvalgte
Plan for utvikling av studiested
Røstad
- Hvem kan informere om
dette?
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Kantineområdet som sosial
arena

Oppgradering av skilting og
informasjon i alle bygg
Invitere drift og eiendom til
1.sem. utv- møte en gang pr.
studieår, fortrinnsvis
september- møtet
Avklaring av bruk av
kantinekjøkken i Hovedbygget

Digitale kaffeautomater i begge
kantinene
Sofa/uformelle sittegrupper i
kantina i Nylåna

Studentråd
1. Sem.utv
1. sem.utv
Drift
Eiendom

Eiendom
1. sem. utv

Våren
2019
Høst
2019

1.sem.utv.
Drift
Studentrådet
Fagansatte
Studentrådet
Studentinord
1.sem.utv.
Studentrådet
Drift

Nov.
2018

Studentinord

Nord

Nord

Nord
Studentinord
Studentrådet
Studentvert
Studentinord
Studentrådet

Nord
Srudentinord

Vår
2019

Studentinord

Kont.

Studentrådgiver
Studentvert
Studentråd
Studieveiledere
studieledere
Studentrådgiver

Studentinord

Høst
2019

Studentinord

Vår
2019

Eiendom

Vår
2019

Psykososialt læringsmiljø
Økt studiemestring/hindre
frafall

Styrke studieveilederrollen
gjennom økt tilgjengelighet og
fokus på forebyggende tiltak.
Forankre samlokalisering av
studentrådgiver sammen med
studieveilederne/adm.
Bedre kommunikasjon –
informasjon om
studentaktiviteter gjennom
Infoskjermen GO
Studiemestringskurs på
bestilling, og samarbeid om
kurs/grupper o.a.

Tiltakspott for studentrådgiver –
kurs og pop-up- aktiviteter
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Bidra til økt
studentdeltakelse, faglig- og
sosialt

Kunnskap om psykisk helse
- Akutte situasjoner
- Daglig samarbeid

Plan for kommunikasjon mellom
fagansvarlige og tillitsvalgte
studenter og mellom tillitsvalgte
og studenter
Øke antallet studenter som
deltar i studentforeninger –
legge til rette for nye
s.foreninger, både praktisk,
økonomisk og organisatorisk
Ukentlige lavterskel- tilbud i regi
av studentverten
Øke tiltakspotten for
studentverten
 Utarbeide rutiner for
psykososial førstehjelp
 Plan for samarbeid
 Kunnskap om varsling
og beredskap

Nord
Studentrådet
Studentrådet
Studentvert
Studentråd
Studentrådet
Studentvert

Nord

Vår
2019

Studentinord

Kont.

Studentvert
Studentrådet
Studentvert

Studentinord

Vår
2019
Vår
2019
Vår
2019

Tilbud om
avspenning/stressmestring i
eksamensperioden

Studentrådgiver i samarbeid
med ekstern aktør

Studentinord

Nov.
2018

Studentassistentprosjekt – søke
midler Helsedirektoratet –
psykisk helse

Studieleder barnehagelærer,
studieleder
sykepleierutdanningen og
tillitsvalgte studenter fra disse
utdanningene
Faggruppeleder Kroppsøving
Studentrådgiver
Studieveiledere

Nord
Studentinord

Nov.
2018

Studentinord

Studentrådgiver
Nord
Studieveiledere
Studentinord
Studieledere/faggruppeledere

Forebyggende helsearbeid

Pedagogiske
læringsmiljøet
Øke studentenes faglige
egenaktivitet på campus

Nord
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Helsetjenester

Økt tilgjengelighet

Fagansatte og koordinatorer
mer tilgjengelig for studenter
Residensplikt
Forutsigbarhet

Nord

Økt tilgjengelighet

Tilgjengelige plasser – fastleger i
Levanger

Studentrådgiver
Kommunelege

Helsestasjon for ungdom – som
ordinært tilbud til studenter opp
til 25 år
Legetjeneste for internasjonale
studenter og andre studenter
uten fastlege i Levanger
Informere om/oppgradere
tilgjengelig treningsrom på
campus
Jobbe for bedre treningstider
for LSI og deres medlemmer.

Studentrådgiver
Kommunelege

Fysisk helse

Økt kunnskap om rus
HAP-kurs
Oppstart/fadderordningen

Opplæring av faddere skal skje
innen april. Studentrådgiver skal
inn i opplæringen av faddere
Fadderopplegget skal involveres
i Nord Levangers planer omkring
studiestart og delta på møter

Studentrådgiver
Kommunelege
Studentråd
Nord
Studentinord
Levangerstudentenes
idrettslag
Studentråd
Studentrådgiver
Studieveiledere
Studentrådet
Regionsleder SON
Studentrådsleder
Fadderansvarlige
Studentrådgiver
Nord
Fadderansvarlige
1. sem. utv.

Studentinord
Nord

Studentinord
Levanger
kommune
Studentinord
Levanger
kommune
Studentinord
Levanger
kommune
Nord

På plass

Studentinord

Vår
2019

Studentinord
Nord?

Mars
2019

SON

Innen
april
2019

Nord

Vår
2019

På plass

Nov.
2018
Februar
2019
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med adm. og fag for å sikre en
god start.
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SHoT-undersøkelsen 2018 – Tiltaksplan – arbeidsmatrise
Nord, campus Namsos
Forbedringsområde
Studiestart

Synliggjøring av tilbud
i kommunen – lag og
foreninger,
deltidsjobb?
Kulturtilbud?

Innhente mer
kunnskap om egne
studenter

Kutt i undervisningstid
er ikke bra – mangel
på lærerkontakt virker
ikke fremmende, fører
til mindre

Mulige tiltak
Ansvar for tiltaket
Tidlig inkludering –
hvilke tiltak fremmer
det?
Mentorordning?
Utvikle videre mottak
og fadderordning
Synliggjøring av
studentsosiale tiltak
«Lære å bo på hybel»
Studentrabatter?
Formell dialog med
kommunen satt i
system
«Partnerskap» med
næringsforeninga?
By-app
Fagråd for helse i NNF
Faglige temakvelder for
å bygge faglighet,
trivsel, tilhørighet,
nettverksbygging
Avtale med
spesialisthelsetjenesten
og kommunehelsetj

Kommentarer

Egen undersøkelse!!
Årlig undersøkelse som
utvikles av
Nordstudenter, Nord,
StudentiNord, Namsos
kommune, næringsliv
osv?
«Hva skal til»? Mål om
å få opp gode
forslag/innspill
Synliggjøre
konsekvenser gjennom
å vise til forskning

Integreres i
samfunnsplanen til
Namsos kommune

Samarbeid mellom
Nordstudenter og NFF
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tilgjengelighet for
studentene

Boligsituasjonen
Dårligere standard på
Samskipsnadsboligene
enn på andre campus

Melde inn sentralt med
mål om å bli prioritert
som neste
utbyggingsprosjekt for
StudentiNord
Diskutere med private
utbyggere?
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Tiltak etter SHoT 2018 fra Stjørdal
Fremdriftsplan:




10. oktober: Studentrådsmøte med innspill til utkast til tiltaksliste.
23. oktober: oversending til LMU (Rikke Mo Veie)
1. november: presentasjon av tiltaksliste i LMU-møte, Levanger (Rikke Mo Veie)

SHoT-undersøkelsen er presentert i studentråd og for faggruppen, etterfulgt av gode diskusjoner og konkrete forslag tiltak. Kun 50 studenter på Stjørdal har
respondert på undersøkelsen. Dette gjør at hver enkelt studentstemme gir store prosentvise utslag.
Kommentarer til tiltaksplan:
Det er allerede iverksatt en rekke tiltak etter at SHoT- undersøkelsen ble gjennomført, eksempelvis ferdigstilling av universitetsbiblioteket og innredning av et
studentsosial rom. Spesielt biblioteket har ifølge studentrådet bidratt positivt til det fysiske læringsmiljøet.
Forebyggende tiltak mot ensomhet og bedre tilbud innen psykisk helse er ikke kommentert under, tiltak på dette anser vi ivaretatt av Nord universitet.
Under presenteres forslag til tiltak for studiested Stjørdal:
Tema

Formål

Tiltak

Deltakere

Ansvar

Tidsfrist

Fysisk læringsmiljø
Fellesskapsområder/uformelle
møtesteder for sosial- og
faglig aktivitet
Kantineområdet som sosial Gi studentene tilgang til
arena
kantinearealet på kveldstid

Eiendomsdrift
Studentinord

Høst 2019

Videreutvikle læringsareal
ved universitetsbiblioteket

Biblioteksjef
Eiendomsdrift
Førstesemesterutvalget

Høst 2019

Sofa/sittegrupper i arealet
rundt biblioteket
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Mulig ombygging av
tilstøtende areal for å skaffe
flere gruppearbeidsplasser
Kaffe- og snackautomat

Biblioteksjef
Eiendomsdrift
Førstesemesterutvalget
Studentinord
Førstesemesterutvalg
Eiendomsdrift
Studiestedsansvarlig

Høst 2019

Høst 2019

Økt tilgjengelighet/
universell utforming

Ferdigstille skilting og
informasjon av/på campus

Høst 2019

Økt studiemestring og
trivsel

Bedre samkjøring –
informasjon om
studentaktiviteter og
kulturtilbud gjennom
Infoskjermen GO
Samarbeid om
studiemestringskurs
Tilrettelegge for en levende
og inkluderende campus på
ettermiddag og kveld

Studentinord i samarbeid
med studentråd

Vår 2019

Studentrådgiver
Studentråd
Studentråd
Studiestedsansvarlig
Eiendomsdrift
Studentinord

Kontinuerlig

Videreutvikle studentaktive
læringsformer i
undervisningen (SI, case)

Faggruppeleder
Emneansvarlige

Kontinuerlig

Øke studentenes faglige
egenaktivitet på campus

Videreutvikle studentaktive
læringsformer (SI, case)

Vår 2019

Kvalitet på undervisning

God formidlings- og FoUkompetanse

Faggruppeleder
Studieprogramansvarlig
Emneansvarlige
Faggruppeleder
Studieprogramansvarlig

Psykososialt læringsmiljø

Bidra til økt
studentdeltakelse, fagligog sosialt

Pedagogisk læringsmiljø

Kontinuerlig
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Økt bevissthet på jevn
arbeidsbelastning gjennom
hele studieperioden
Bedre semesterplanlegging

Faggruppeleder
Studieprogramansvarlig
Emneansvarlig
Faggruppeleder
Studieprogramansvarlig
Emneansvarlig

Høst 2018

Tilgjengelige plasser –
fastleger i Stjørdal
Helsestasjon for ungdom –
som ordinært tilbud til
studenter opp til 25 år

Studentrådgiver
Kommunelege
Studentrådgiver
Kommunelege

Vår 2019

Studieveileder

Vår 19

Studiestedsansvarlig

Vår 19

Studentrådgiver

Høst 19

Høst 2018

Helsetjenester
Økt tilgjengelighet på
helsetjenester

Vår 2019

Diverse forhold
Bedre informasjon om
studiet før studiestart
Kollektivtransport
Nettbuss/AtB

Økt kunnskap om
narkotika

Undersøke mulighet for om
nattbussen til Trondheim
kan være inkludert i
busskortet
Kurse studentrådgiver og
faggruppeleder

12/21 SHoT-undersøkelse - oppfølging - 15/02692-294 SHoT-undersøkelse - oppfølging : Vedlegg 7 - Tiltaksplan SHoT 2018 MoiRana

Tiltaksplan Shot 2018 – studiested Mo i Rana
Utfordring – tiltak - forslag

Dato utført/
planlagt

Ansvarlig/
initiativtaker

Kommentarer

Distribuert alle ansatte
Studentinord - telefonmøte
Møte fellesadministrasjon
Studentforeningens styre
Førstesemesterutvalg
Fellesmøte ansatte
Resultat shot oversendt Rana Kommune
Rana kommunale studentråd

3.10.18
19.09.18
18.09.18
28.9.18
11.10.18
11.10.18
20.09.18
Ikke satt

Kjell
Kjell
Kjell
Kjell
Kjell
Kjell
Kjell
Studentinord

Pr. epost
Med Bente Pettersen – Studentinord

Møte med Rana Kommune

Ikke satt

Kjell

Gjennomgang og distribusjon av shot:

Fulltallig styre - 7 studenter
Med representanter fra Studentinord
Med representanter fra Studentinord
Ordfører og varaordfører - pr. epost
Bente Pettersen gjennomgår undersøkelsen.
Politikere representert i rådet.
Møte med Rådmann, ordfører, studenter,
studiestedsleder, og representant fra
førstesemesterutvalg (som også er lokalpolitiker!)

Tiltak for utvikling av studentmiljø Mo i Rana
Lokaler, botilbud og kantine

Nye og større lokaler til studentforeningens
aktiviteter

September
2018

Eiendomsdrift

Gjennomført. Behov møbler meldt, men
uavklart om drift prioriterer dette. Estimert
kostnad kr. 75.000.-. Studentinord har tilbudt
seg å forskuttere dette beløpet.
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Utvidet tilbud kantine

2019

Studenthybler

Høst 2020

Kollektivtransport

asap

Eiendomsavdelingen
Nord og kantineleder
studentinord
Studentinord

Studentinord
Nord universitet

Utvidelse av kjøkken tegnet og beregnet.
Oversendt eiendomsavdelingen for
prioritering på investeringsbudsjett.
Tildelt tomt. Pågående anbudsprosess. Hvis
realisert blir hybler klare til studiestart høst
2020.
Busselskap har også her månedskort for
studenter til en ok pris, men dette er lite kjent
blant studentene. Informasjonskampanje i
løpet av studieåret. Oppdatering websider
iverksatt.

Helsetilbud, aktiviteter og andre tiltak

Bedre informasjon om lokale helsetilbud for
studenter - utover fastlege.

asap

Studenter som sliter psykisk

Høst 2019

Studentinord
Studentforening
Kullansvarlige

Rana kommune tilbyr tilflyttede studenter å
bruke kommunale helsestasjon uten nærmere
avtale. Dette er for dårlig kjent blant
studentene. Informasjonskampanje i
samarbeid med Studentinord og
studentforeningen i løpet av vinteren for å
gjøre dette kjent. I tillegg informasjon under
«klassens time» eller andre egnede fora.
Tydeliggjøre hvilke tilbud studentinord har
innen de forskjellige områdene.
Oppdatere websider.
Forslag fra studentforeningen om å bruke
verdensdagen for psykisk helse 10.oktober for
alt det er verdt for å sette fokus på studenters
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Studentinord rådgivertjeneste

Høst 2019

Fadderordning

Før studiestart
2019

Fysisk aktivitet og treningstilbud

asap

Oppfølgingssamtaler studenter

asap

Etablere studentvert

Høst 2019

Aktiviteter i vertskommunen
«Bli kjent-kveld» på studiestedet.

asap

Studentinord
Nord universitet

psykiske helse. Lokale arrangement i
samarbeid med studentinord.
Har avtale med helsestasjon og tilbud om
oppfølging fra VOP.
Informasjon og oppdatering web.
Styrke tilbudet med supplerende ressurser av
type «studentvert» eller lignende i en gitt
%-stilling.
Lokal administrasjon og studentinord tar en
større og tydeligere rolle i forhold til å hjelpe
studentforeningen med å etablere
fadderarrangementer, og gjennomføringen av
disse. Samarbeid mellom studentforening,
Studentinord og universitet om aktiviteter i
perioden.

Studentforeningen

Søke å etablere lokalt studentidrettslag, og
søke treningstider i kommunale gymsaler.
Kullansvarlige
Gjennomføre jevnlige samtaler med alle
Studieleder/koordinator studentene.
Studentinord
Kostnadsdeling mellom Studentinord og Nord
Nord universitet
U.
Studentinord

«Aktivitetsløyper»: Avtale med lag og
foreninger, trenings og svømmehall, der
studentene får møte drivere og får korte
orienteringer om aktivitet
Og/eller
Utfordre kultkontoret i Rana kommune om å
utarbeide god informasjon (for studenter) om
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ulike aktiviteter som studenter kan benytte
seg av
«Engasjementsdag» i fadderperioden der lag
og foreninger blir invitert til campus for å
orientere/reklamerer for sine tilbud
Studentaktiviteter – studentforening generelt

løpende

Studentinord

Økonomisk bidrag fra Studentinord
Veiledning fra studentrådgiver om
organisasjonsarbeid
Samarbeid med evt. Studentvert og/eller
studentrådgiver om aktiviteter

Studiekvelder på Campus med felles
kveldsmåltid

Vårsemester
2019

Studentinord

Faglig person til stede – samarbeid med
kantine om mat

Bedre informasjonen på nettsidene der
Studentinord og universitetet linker til
hverandres tilbud/aktiviteter

asap

Studentinord

Samarbeid mellom web-redaktører hos
universitet og Studentinord

Intern dyktiggjøring

løpende

Studentinord

Hvordan bli bedre i møtet med studentene?
Strategier og bevissthet om egne signaler og
holdninger.
Spørre studentene
Lokal idemyldring

Opprettholde fokus og moment i
studentarbeidet

løpende

Studentinord

Månedlige samarbeidsmøter mellom ledelsen
i studentforening, universitet og Studentinord
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Tema

Tiltak

Ansvar/oppfølging

Trivsel på
studiestedet /

Videreføre studentvertstillingen ut 2019
(minst), kontaktpunkt og støtte til lag og
foreninger i en utfordrende periode, og sikre
kontinuitet inn i den nye tilværelsen på ICS

Nord, Studentinord

Øke tiltakspotten til studentverten

Nord, Studentinord

Sikre gode sosiale rom i myldreområde på ICS
(«lounge»)

ICS referansegruppe,
Studentrådet, studentinord

Prosjekt for ombygging av F-bygget til
studenthus (sosial sone) 2019

Studentrådet

Styrke studieveilederrollen. Ansett flere
veiledere eller fjern arbeidsoppgaver slik at
veilederrollen kan rendyrkes. Tenk forebygging,
ikke brannslukking.

Nord

Videreutvikle prosjektet ForVei (FBA). Alle
studenter kalles inn til veiledningssamtale i
andre semester

Nord

Styrke formidlingen av studentaktiviteter.
Appen Infoskjermen Go samler
aktivitetskalender, nyheter og arrangementer
for studenter på ett sted, uten støy.

Studentinord

Ha noen faddere som ikke er koblet til spesiell
gruppe. Kan ta seg av slengere og deltakere
som ikke er del av ei faddergruppe

Fadderansvarlige

Videreføre prosjektet Studentbyen Steinkjer

Steinkjer kommune,
Studentrådet, Tom K.

Gjøre fargeløpet under Fadderuka til
«folkefest» i Steinkjer

Prosjektet Studentbyen
Steinkjer

Gratis svømming for studenter i Dampsaga bad
en time i uka på ettermiddagstid

Prosjektet Studentbyen
Steinkjer, Studentinord

Jobbe for gunstigere treningstider i
Steinkjerhallen

Prosjektet Studentbyen
Steinkjer, Studentinord

Tilrettelegging for
godt studentliv

Tilfredshet med
studiebyen

Fysisk helse
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Eksamensangst /
studiemestring

Psykisk helse

Rus

Turer/aktiviteter med SSI, Brunstgropa,
Collegium Animalis (studentforeninger) som er
åpne for alle.

Studentvert, lag og
foreninger

Øke tiltakspott for studentrådgiver - større
fleksibilitet i kurstilbud (leie inn eller øke egen
kompetanse)

Studentinord

Samarbeid om mestringskurs

Sissel R., Ole C. T.
(Studentinord/Nord)

Mestringskurs «on demand», Hva vil
studentene ha?

Studentinord (rådgiver og
studentvert), Nord

Akutte tilfeller/beredskap: styrke kompetansen
blant studieveiledere og studentrådgiver.
Utarbeide klare rutiner: «hva gjør vi hvis…».
Psykososial førstehjelp.

Nord, Studentinord

Fortsette å jobbe forebyggende (Studentvert,
kurs, tilrettelegge for sosialt liv, lag og
foreninger)

Studentinord

Gjennomføre opplæring av faddere
(lykkepromille eller lignende)

Fadderansvarlige,
Studentinord

Flere alkoholnøytrale arrangement

Fadderansvarlige, Bodegan,
andre lag og foreninger

Styrke kunnskap om narkotika: trender,
bruksmønster, virkning

Studentinord, Nord
(studieveiledere)
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-289
Levi Gårseth-Nesbakk
Mariell Opdal Jørstad og Karoline Wik

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 29.10.2021

Møtedato
29.10.2021

LMU'S ADRESSERING AV HANDLINGSPLAN - PSYKOSOSIALT LÆRINGSMILJØ
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Læringsmiljøutvalget har utarbeidet en handlingsplan for 2020-2022. Ved dette
saksfremlegget forsøker man å orientere LMU om status på handlingsplanen når det kommer
til psykososialt læringsmiljø.
Psykososialt læringsmiljø
Psykososialt læringsmiljø omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt
læringsprosessene, hvor trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte og mellom
studentene er sentralt.

Det skal legges til rette for studentaktivitet og undervisnings- og forelesningsaktivitet, noe det
jobbes med kontinuerlig bl.a. ved å gi studentene tilgang til lokaler, teknisk utstyr, møteplasser
mm. Det er også satt fokus på å øke den sosiale inkluderingen av samlingsbaserte- og
deltidsstudenter. Tilbakemeldingene fra studentorganisasjonene er at samslingsbaserte – og
deltidsstudenter er ei heterogen gruppe, og at man derfor må justere tilbudet deretter. Under
kommenteres punktene i handlingsplanen med utfyllende:


Studentorganisasjonene differensierer ikke mellom heltidsstudenter og
samlingsbaserte- og deltidsstudenter f.eks. i fadderperioden. Det vil si at alle får tildelt
en faddergruppe, og man velger selv om man ønsker å delta eller ikke. Deres erfaring
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er derimot at svært få samlingsbaserte- og deltidsstudenter velger å delta, delvis fordi
de f.eks. ikke bor ved studiestedet, de er allerede godt etablert eller ikke har kommet
til studiestedet ennå.
Det er viktig at det velges tillitsvalgte også i studier hvor man ikke er campusbasert,
og at disse får god opplæring. De må på lik linje med de andre innmeldes slik at
studentforeningene får oversikt over dem. Det har tidligere vært problematisk å få
kontaktinformasjonen til tillitsvalgte til samlingsbaserte- og deltidsstudenter, men
studentorganisasjonene jobber for å bedre systemet og jobber kontinuerlig med å få
på plass alle navn.
Det skal være faglige og sosiale arrangementer også i samlingsukene. Det foreslås at
dette er noe faglærer kan legge opp til de første gangene. Dette foreslås finansiert av
søkbare midler hos Studentinord eller studentforeningene. Samlingsbaserte- og
deltidsstudenter er ikke veldig aktive hverken i studentforeninger eller i å opprette
sosial aktivitet. Det er derfor viktig å ikke glemme av denne gruppen, og
studentorganisasjonene er i en prosess for å finne en god løsning for inkludering. Hvor
langt man har kommet i denne prosessen, er derimot noe usikkert.
For å sikre god ivaretakelse av nye studenter i deres første semester og første studieår,
er det etablert førstesemesterutvalg ved de enkelte studiestedene. Utvalgene har
ansvar for arrangementer og tiltak som skal sikre at studentene på en god måte
integreres i studie- og studentmiljøet. Det er også etablert et overordnet
førstesemesterutvalg som består av lederne av de lokale utvalgene, prorektor for
utdanning, studiedirektør, samt ledere fra Studentorganisasjonene og
Studentsamskipnaden. Mandat for utvalget finnes i arkivsak 15/02692-202 eller i
orienteringssak 2/20 (fra LMU-møte 10.09.2020).
Oppfølging av resultater fra SHoT-undersøkelsen skulle etter planen starte vår 2020,
men av ulike årsaker utsatt flere ganger, og til slutt ble det bestemt at dette skulle man
ta tak i etter at den interne covid-evalueringen var gjennomført.
I 2020 ble det satt ned en arbeidsgruppe som skulle jobbe fram et forslag til felles
ruspolicy for studenter og ansatte ved Nord universitet. Arbeidsgruppen har jobbet
fram et forslag til felles ruspolicy, se vedtakssak 11/21. Denne skal videre sendes til
rektor for endelig vedtak, og forutsatt at rektor vedtar det forelagte forslaget vil Nord
ha en ruspolicy innen kort tid. Videre må det jobbes med hvordan policyen skal
implementeres blant studenter og ansatte.
Ved Nord har vi varslingsrutiner for kritikkverdige forhold, og disse omhandler blant
annet varsling av seksuell trakassering. I tillegg har Nord en «veileder for behandling
av varsel om kritikkverdige forhold» som gir en nærmere beskrivelse av hvordan
innkomne varsel skal behandles. Høsten 2021 ble det satt ned en arbeidsgruppe som
har i oppgave å blant annet jobbe fram forebyggende tiltak mot seksuell
diskriminering. Det er i gang en prosess å utarbeide postere og informasjonshefter om
seksuell diskriminering og hvordan man varsler, Nord sin webside vil også bli
oppdatert.
Våren 2021 skulle det jobbes med å få på plass etiske retningslinjer ved å utarbeide et
felles dokument og plan for implementering. Hvorvidt dette faktisk er gjort, er usikkert.
Siste punkt i handlingsplanen tar for seg studentenes psykiske helse, og å lage rutiner
for psykososial førstehjelp og rutiner for samarbeid i enkeltsaker, samt økt kunnskap
om varsling og beredskap. Status på dette arbeidet er uklart, men psykisk helse er noe
som vil ha særlig fokus for eksempel i oppfølging av SHoT-undersøkelsen.
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Arkivsak-dok.

21/05259-1

Saksbehandler

Jorun Fallin

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 29.10.2021

Møtedato
29.10.2021

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET LEVANGER - OMMØBLERING HØST 2021
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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Sammendrag
Planlagt ommøblering og opprusting av lokalene krever en del arbeid med montering,
flytting av bøker og bokhyller samt elektrikerarbeid. Det er også behov for å reparere
gulvbelegg, male noen vegger og sette opp en dør til et grupperom/undervisningsrom. Dette
vil tidvis medføre en del støy i lokalet, det vil også medføre at studentarbeidsplasser og deler
av samlingen vil være utilgjengelig i en periode på 2-3 uker.
Planlagt ommøblering og opprusting av lokaler ved UB Levanger høst 2021
Studiested Levanger har de siste årene fått flere nyoppretta studier, samt studier flyttet til
Levanger fra Steinkjer. Dette har ført til at det er behov for mer hylleplass til bøker og
omorganisering av boksamlingen. Det er også planlagt en modernisering av møblementet for
øvrig, og det legges til rette for flere og bedre studentarbeidsplasser i biblioteket.
Plan for arbeidet
- Eksisterende hyller gjenbrukes i stor grad, men plassering og oppstilling endres. Noen
nye hyller kommer til.
- Antall studentarbeidsplasser øker med ca 14. Kvaliteten på arbeidsplassene
forbedres med nye møbler. Det legges til rette for varierte arbeidsplasser for grupper
på 4-5, noen bord for to og arbeidsplasser for enkeltpersoner.
- Det gjøres grep for å forbedre lyd- og støynivået i lokalet, ved at det brukes lamper,
skjermer og andre møbler i lydabsorberende stoff.
- En gjennomarbeidet møbleringsplan og fargepalett vil gjøre biblioteket til et fint og
behagelig rom å besøke og å arbeide i.
Uke
44-45

Gjøremål
Skjønnlitteratur, barnelitteratur på norsk og
engelsk merkes om og pakkes ned.

46-47

Pakke ned bøker i gruppene læremidler,
bildebøker, filmer, samisk, 000-200, 800900 for å gi plass til nye hyller og ny
oppstilling av hyllene.
Pensum i disse gruppene er fortsatt
tilgjengelig.
Arbeid med å demontere og sette opp
hyller i ny oppstilling starter.

47-48

Konsekvens for brukere
Deler av samlingen utilgjengelig.
Pensum* i disse gruppene er
fortsatt tilgjengelig.
Deler av samlingen utilgjengelig.
Pensum i disse gruppene er
fortsatt tilgjengelig.

En del støy og rot i lokalet. Det
meste av samlingen fortsatt
tilgjengelig.
Studentarbeidsplasser ikke
tilgjengelig
49-50
Montering av hyller, el-arbeid, reparasjon
Biblioteket er stengt.
av gulvbelegg, maling, snekkering,
Innlevering av utlånt materiale
tilgjengelig. Enkel bestill- og
møblering og arbeid med å få litteraturen
på riktig plass.
hentløsning etableres hvis mulig.
Kontakt på e-post besvares.
*)Pensum= all litteratur som er angitt på pensumlistene, både obligatorisk og anbefalt.
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Det pågår noen eksamener på Levanger ennå i uke 49-50, men erfaringsmessig er behovet
for å låne bøker nokså lite på dette tidspunktet på året. UB vil informere i forkant slik at
brukerne i størst mulig grad kan skaffe seg litteraturen de trenger før biblioteket blir stengt i
to uker. En bestill- og hentløsning blir forsøkt etablert, for å hjelpe dem som måtte ha behov
f.eks knyttet til eksamen.
Konklusjon
Universitetsbiblioteket ber om forståelse for at arbeidet som skal gjøres vil medføre lavere
servicenivå i denne perioden.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
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Klikk her for å skrive inn tekst.
Kirsti Grøtan

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 29.10.2021

Møtedato
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HODEBRA-STUDENT
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. LMU ønsker at erfaringene fra Levanger legges
fram som en sak våren 2022 slik at en kan vurdere om Hodebra eller tilsvarende tiltak bør i
gansettes ved flere studiesteder.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Som et eksempel på hva en kan gjøre for å bidra til mer kunnskap om faktorer som fremmer
god psykisk helse og hvordan en kan arbeide for mer inkluderende læringsmiljø og
studentforeninger ønsker vi å presentere Hodebra-student.
Hodebra Student er en del av prosjektet ABC for mental sunnhet i Trøndelag 2019 -2022. De
har invitert Studentorganisasjonen i Trøndelag og Studentinord med på å lage tiltak som skal
bidra til bedre helse og trivsel for studentene i Levanger.
Kampanjen Hodebra handler om å fremme mental sunnhet for befolkningen i hele Trøndelag.
Bak Hodebra står Folkehelsealliansen i Trøndelag, og den ledes av Røde Kors i Trøndelag.
Satsingen bygger på et konsept som heter ABC, som er den første forskningsbaserte innsatsen
for å fremme psykisk helse i hele befolkningen.
ABC står for act, belong, commit, som på norsk omskrives til; gjør noe aktivt, gjør noe sammen
og gjør noe meningsfylt (for seg selv og andre). Dette er med å fremme psykisk helse på mange
plan.
ABC ble utviklet av forskningsmiljøer i Australia og Danmark og er tatt til Norge av Norsk HPH
(Health Promoting Hospitals) ved Akershus Universitetssykehus, som også har utformet
informasjonsbasen abcmentalsunnhet. Her finner du gode forskningsbaserte artikler om
hvorfor ABC virker.
A – GJØRE NOE AKTIVT
Hvis du holder deg aktiv, vil du føle deg gladere. Det blir også lettere å håndtere hverdagens
utfordringer. Å være i aktivitet er Hodebra!
Hvorfor virker det?
Forskning viser at mennesker som holder seg fysisk, mentalt, sosialt og spirituelt aktive, har
bedre mental helse enn dem som ikke gjør det. Når vi holder oss aktive føler vi oss gladere, og
det blir samtidig lettere å håndtere dagliglivets utfordringer. I tillegg kan det lindre psykiske
lidelser som angst og depresjon.
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B – GJØR NOE SAMMEN
Når du er med på sosiale aktiviteter og bygger gode relasjoner til andre, så gir det en følelse
av å høre til. Å være en del av fellesskapet gir støtte i hverdagen. Å engasjere seg er Hodebra!
Hvorfor virker det?
Det er avgjørende for vår psykiske helse at vi har en følelse av å hører til og er en del av et
fellesskap. Når vi involverer oss i sosiale aktiviteter øker vi sjansene for å bli kjent med nye
mennesker, og dermed bli en del av et felleskap. Jo flere gode sosiale relasjoner en person
har, jo bedre vil han eller hun være i stand til å klare de utfordringene, som livet rommer. I et
fellesskap er det lettere å få støtte.
C – GJØR NOE MENINGSFYLT
Å jobbe for en god sak (frivilligheten f.eks) gir noe å brenne for, å være stolt av. Å hjelpe andre
gir takknemlighet og livsglede. Å gjøre noe meningsfylt er Hodebra!
Hvorfor virker det?
Å gi seg selv utfordringer, og nå sine mål, selv de små målene, gir en følelse av å ha utretta
noe og en sterkere selvfølelse, Alt dette er viktig for at vi skal ha god psykisk helse. På samme
måte har frivillig arbeid og ting man gjør for å hjelpe andre, samt bidrag til fellesskapet en
positiv effekt i forhold til å gjøre både seg selv og andre glade. Det øker følelsen av mening og
formål i livet.
Hva har vi gjort i Levanger i 2021?
 Etablert Prosjektgruppe med leder i Studentorganisasjonen i Trøndelag i spissen.
 Arrangert Hodebra- verksted for styrene i studentforeningene, fadderstyret og
studentrådet
 Engasjert studenter til produksjon av filmer til bruk i Hodebra – verksteder:
https://we.tl/t-ov1JZ9pOHT
 Ansatt studenter som Hodebra – Ambassadører
 Gjennom Første semester – utvalget har fagansatte og andre ansatte i universitet fått
informasjon om prosjektet
 Ansatte ved alle Fakultet har sluttet opp om prosjektet og lagt Hodebra – verksteder
inn i timeplanen i tilknytning til undervisning og aktivt markedsført dette
 Opplæring av Hodebra – ambassadører i gjennomføring av Verksteder med tema: Hva
gjør meg bra? Hvordan bygger vi et godt klasse-/lærings- og studiemiljø?
 Sju Hodebra – verksteder for nye studenter er planlagt og delvis gjennomført i oktober
 Evalueringsskjema besvares før verkstedet avsluttes
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Vurdering
Det finnes flere ulike verktøy for å arbeide med det psykososiale studiemiljøet. Ved studiested
Namsos har universitetet i samarbeid med studentinord og kommunen tilbudt alle nye
studenter en kursrekke med tema Tankevirus denne høsten. I Bodø er det lang tradisjon for
at studentforeninger i samarbeid med studentinord arrangerer temadag om psykisk helse. Det
finnes sannsynligvis flere slike arrangement i regi av studenter o.a. for å spre kunnskap om
psykisk helse og sette tema på dagsorden. Det er grunn til å tro at kampanjer/arrangement
som er nært knyttet til den faglige aktiviteten og der en får til et samarbeid mellom studenter,
universitet og samskipnad har effekt. To viktige faktorer i prosjektet Hodebra er at det bygger
på forskningsbasert kunnskap og studentenes eierskap og deltakelse både i utforming og
gjennomføring.
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INNLEGG UTDANNINGSEMINARET 2021
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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29.10.2021
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Saksframstilling
Bakgrunn
17-18 november 2021 arrangeres det årlige Utdanningseminaret ved Nord universitet, som i
år avholdes i Stjørdalen. Seminaret vil ta for seg temaene læringsmiljø, studentaktive
undervisnings- og læringsformer og internasjonalisering.
Da et av temaene er læringsmiljø er det viktig at Læringsmiljøutvalget er inkludert i seminaret.
Derfor vil nestleder i LMU Gabriel Brunvoll være en av foredragsholderne under seminaret.
Tittelen på innlegget er: «Hjelp, jeg er student igjen». Hvordan få studentene tilbake på
campus etter korona?
Gabriel har sammen med sekretærene i LMU startet planleggingen av innlegget, men det er
lagt opp til at utvalget, spesielt studentrepresentantene, kan komme med innspill til
innleggets innhold. Foreløpig plan til innlegg vil bli orientert om i møtet.
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SAMMENFATNING AV AV COVID-UNDERSØKELSEN, STUDENTENES HELSE- OG
TRIVSELSUNDERSØKELSE OG STUDIEBAROMETERET
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Nord universitet har fått gjennomført en evaluering av universitetets pandemihåndtering. I
tillegg til denne har det vært gjennomført to nasjonale undersøkelser – Studiebarometeret og
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (tilleggsundersøkelse). Selv om det er ulike
undersøkelser, målgruppe og spørsmål, ser vi at flere temaer går igjen. Vi har derfor forsøkt å
se sammenhengen mellom disse tre undersøkelsene, hva er likt, hva er forskjellig og hva kan
forklare eventuelle forskjeller.

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

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

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

Sekretariat for SHoT-undersøkelsen vet ikke nøyaktig hor mange som mottok undersøkelsen, men tall som
Lånekassen sendte dem viste at det var 5568 studenter som oppfylte inklusjonskriteriene. Gitt at 1590
studenter deltok i undersøkelsen, gir dette en svarprosent på 28,56.
1
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Den interne covid-undersøkelsen ble besvart av både studenter og ansatte, mens de andre to
undersøkelsene bare ble sendt ut til studenter. Notatet vil derfor ha hovedfokus på studentene, og
følgelig ikke gå nærmere inn på temaene som kun omhandler de ansatte, eksempelvis forskning i den
interne covid-undersøkelsen.
Notatet tar for seg følgende hovedtemaer og undertemaer:
-

Informasjon og smittevern.

-

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

-

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

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

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

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

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

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

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

Både ansatte og studenter ved Nord svarer relativt likt, med henholdsvis 79 prosent og 76 prosent
som mener smittevernstiltakene for å redusere smitte har vært dårlig. Man har også forsøkt å se
nærmere på datamaterialet (den interne covid-undersøkelsen) fra disse spørsmålene, for å se om det
eksempelvis er forskjeller på fakultetsnivå. Det synes det ikke å være. Det er ingen av fakultetene
som skiller seg ut hverken positivt eller negativt i forhold til de andre. For ansatte ved Studentinord
mener hele 93 prosent av ansatte at smittevernstiltakene har vært dårlige. Det er ikke urimelig at
ansatte ved Studentinord er mindre fornøyd. Som en del av sin jobb, har eksempelvis kantineansatte
og renholdere sannsynligvis en større risiko for å komme i kontakt med smitte, og kan derfor tenkes å
være mer kritiske til smitteverntiltakene.

2

økelsen, Studentenes helse- og trivselsundersøkelse og Studiebarometeret - 15/02692-292 Sammenfatning av av Covid-undersøkelsen, Studentenes helse- og trivselsundersøkelse og Studiebarometeret : 25.10.21 Sammenfatning av undersøkelsene

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

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

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

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

økelsen, Studentenes helse- og trivselsundersøkelse og Studiebarometeret - 15/02692-292 Sammenfatning av av Covid-undersøkelsen, Studentenes helse- og trivselsundersøkelse og Studiebarometeret : 25.10.21 Sammenfatning av undersøkelsene

Høst

Vår

2018

2019

200

102

2018/2019

302

Høst

Vår

2019

2020

185

84

2019/2020

269

Høst

Vår

2020

2021

219

83

2020/2021

302

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oppsummering
Av de tre undersøkelsene, er det hovedsakelig den interne covid-undersøkelsen som tar for seg
smittevern og informasjon under pandemien. Resultatene i undersøkelsen kan tyde på at Nords
informasjon har vært relativt god. Videre mener ca. to tredjedeler at det har vært nok tilgjengelig
smittevernutstyr og at oppfølging av etterlevelse av smitteverntiltak har vært god. Samtidig mener
bortimot 80 prosent av respondentene at smitteverntiltakene har vært dårlige, noe som drøftes
nærmere i notatet.
Digitalisering er et tema i alle tre undersøkelsene. Resultatene for digital undervisning er noe
sprikende, med mer positive resultater i Studiebarometeret og den interne covid-undersøkelsen enn
i SHoT-undersøkelsen. Savn av kontakt med medstudentene utpeker seg som den største
utfordringen studentene opplever med digital undervisning. I Studiebarometeret er tilbakemelding
og veiledning områdene der studentene er minst fornøyd, som ser ut til å samstemme med
resultatene fra SHoT-undersøkelsen. Det store flertallet av studenter som skulle ha praksis, fikk
gjennomført den, men i stor grad med justeringer og delvis avlysninger. Kun den interne covidundersøkelsen tar for seg tilrettelegging. Her kan det se ut som Nord har et potensial til å forbedre
I rapporten til den interne covid-undersøkelsen (s. 36) oppgis det at 47 prosent av respondentene er uenig i
påstanden Jeg vet hvor jeg kan finne informasjon om psykososiale tilbud, og at 32 prosent er enig i påstanden.
Ved en gjennomgang av datamaterialet ser vi at korrekt tall er 32,67 prosent som er uenig i påstanden, mens
47,43 er enig og 19,9 prosent er nøytrale.
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informasjon om tilrettelegging for studenter med særskilte behov. Studiebarometeret og covidundersøkelsen viser at studentene jevnt over synes at gjennomføring av ulike eksamensformer har
fungert godt, men at de ikke føler de er like godt forberedt til eksamen som før pandemien.
Ikke overraskende, ser det ut som pandemien har hatt en negativ effekt på arbeids-, student- og
læringsmiljøet, noe som belyses i alle de tre undersøkelsene. Det kan se ut som studentenes
egeninnsats har blitt redusert. Mange studenter har kjent på ensomhet. Den interne covidundersøkelsen peker på at Nord og Studentinord kan ha et forbedringspotensial for å tilrettelegge for
alternative sosiale aktiviteter og tilrettelegging for interaksjon og samarbeid på tvers av
fakulteter/studieprogram.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

21/05138-3
Levi Gårseth-Nesbakk
Mariell Opdal Jørstad

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 29.10.2021

Møtedato
29.10.2021

ORIENTERING TIL LÆRINGSMILJØUTVALGET OM HANDLINGSPLAN FOR
UTDANNING 2021-2025
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

entering til Læringsmiljøutvalget om handlingsplan for utdanning 2021-2025 - 21/05138-3 Orientering til Læringsmiljøutvalget om handlingsplan for utdanning 2021-2025 : Orientering til Læringsmiljøutvalget om handlingsplan for utdanning 2021-2025

Saksframstilling
Bakgrunn
Studieavdelingen har utarbeidet Handlingsplan for utdanning for perioden 2021-2025. Styret
får denne til orientering på sitt møte 28.10.2021.
Handlingsplanen presenteres i møtet til Læringsmiljøutvalget 29.10.2021.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-288
Levi Gårseth-Nesbakk
Mariell Opdal Jørstad

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 29.10.2021

Møtedato
29.10.2021

TEMA FOR NESTE MØTE - ORGANISATORISK 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 –
organisatorisk 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 LMU’s kanal i Teams (se dokument LMU 2021-2022 Saker til kommende
møter). Saker kan også meldes inn til LMU’s arbeidsutvalg.
Organisatorisk læringsmiljø
Som en del av et godt læringsmiljø ved Nord universitet må det være et system for tilbakemelding og
medvirkning, gjerne som en del av institusjonens kvalitetssystem. Med organisatorisk læringsmiljø
menes blant annet forhold relatert til hvordan studiene er organisert, ulike studieadministrative
systemer, struktur og organisering av arbeidet med læringsmiljø.
Under er et utklipp fra LMUs handlingsplan om organisatorisk læringsmiljø. En nærmere av
adressering av dette vil bli presentert under neste møte.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-287
Levi Gårseth-Nesbakk
Mariell Opdal Jørstad

Saksgang
Læringsmiljøutvalget 29.10.2021

EVENTUELT
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Møtedato
29.10.2021
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Saksframstilling
Om det dukker opp saker som ikke allerede står på sakslisten, vil det være rom for å ta det
opp her.

