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Sted, 01.11.2018

Møteleder: Tor Flåm

25/18 Godkjenning av protokoll fra LMU-møte 12. september
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
01.11.2018

Saknr
25/18

Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra møtet 12. september.

Vedtak
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra forrige møte.
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26/18 Godkjenning av innkalling og saksliste til LMU-møte 1. november 2018
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
01.11.2018

Saknr
26/18

Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget godkjenner innkalling og saksliste til møtet 1. november 2018.

Vedtak
Læringsmiljøutvalget godkjenner innkalling og saksliste til møtet 1. november 2018.
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27/18 Oppfølging av SHOT 2018- tiltaksplaner
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
01.11.2018

Saknr
27/18

Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget tar de lokale handlingsplanene til orientering, og tar stilling til
hvilke tiltak som er aktuelle å ta inn i handlingsplanen til LMU.
2. Læringsmiljøutvalget reviderer handlingsplanen basert på innspill og diskusjon i
møtet.

Møtebehandling
Gjennomgang av alle lokale tiltaksplaner ved lokal studiestedsleder. Studiestedsleder for
hvert studiested gjennomgår de vedlagte tiltaksplanene.
Stjørdal: Bruke kantineareal på kveldstid er et sterkt ønske fra studentene. Studentene
ønsker mer informasjon om aktiviteter og arrangementer- bruke infoskjermen. Ønsker også
en mer levende campus på ettermiddag og kveld.
Ønsker å forbedre semesterplanleggingen.
Informasjon om rus og narkotika- kursing av studentrådgivere. (Kirsti Grøtan nevner HAPkurs i regi av St. Olavs hospital, som er aktuelt for studentrådgivere å delta på.)
Namsos: Samarbeid med kommune og næringsforening om tilbud i byen og synliggjøring av
dette. Ønsker å lage egen undersøkelse for å finne konkrete områder for forbedring- som er
mer innspillorientert. Studentene har vært invitert med inn i møtene. Fokuserer på psykisk
helse og ensomhet og tiltak rettet mot dette.
Steinkjer: Videreføring av studentvertordning. Sikre gode fellesarealer. Styrke
studieveilederrollen. Sikre god formidling av studentaktiviteter. Faddere som er «uavhengig»
av gruppe. Prosjektet ForVei. Forbedre fadderuka- videreutvikling. Mestringskurs.
Studieveiledere må få tid til å være veiledere (problem med oppgavefordeling).
Levanger: Studentene må inkluderes i utforming av nye områder på campus.
Studentassistentprosjekt. Søke tilskuddsmidler til arbeid med psykisk helse
(helsedirektoratet). Helsestasjon- tilbud til studentene. Tidligere hatt midler fra Hdir, men
dekkes av kommunene fra 2018.
- Muligheter for gruppearbeidsplasser/møteplasser (gjerne uformelt utformet) i all tre
undervisningsbygg.
Studentrådet og studentinord/1.semester- utvalget ber om å bli involverte i
planlegging og gjennomføring
- Samlokalisering og samarbeid mellom studieveiledere (Nord) og studentrådgiver
(studentinord) bør forankres i LMU sin handlingsplan.
- Legge til rette for studentassistenter/mentor – ordninger spesielt for 1.årsstudenter
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Verdal: Få på plass kjøkkenfasiliteter (har ikke kantine). Ønsker studentrådgiver en dag i uka
på ettermiddag/kveld- ønsker bedre egnede (ikke nødvendigvis egne) lokaler for
studentrådgiver
Vesterålen: Vanskelig å knytte kontakt og få samlet tilbakemelding fra studentene.
Samlingsbaserte studier gjør at alle studentene aldri er samlet på et sted samtidig. Heller
ikke særlig tilknytning til studiestedet siden de fleste er tilreisende. Lokalt samarbeid mtp.
tilgjengelige kurs og sosiale tiltak for studentene. Prøver å tilrettelegge for tiltak til
studentene (sosiale arrangementer ved oppstart, turdag o.l.). Savner felles stemme fra
studentene- kun hver enkelt klasse som samles.
Nesna: Ønsker å etablere ordning med studentvert (20% stilling). Studentrådgiver to ganger i
uken. Samlingsbaserte studier. Opprettet lokalt LMU som skal følge opp SHoT og første
semesterprosjektet. Fokus på mottak av studentene. Opplæring av tillitsvalgte (ønskelig,
men kan ikke legges til praksisperioden).
Bodø: Spesielt viktig å ha fokus på hvordan studentene møtes første året. Derfor er det stort
fokus på mottak. Helsestasjon onsdager fra 11-16- ønsker å utvide tilbudet. Det er også stort
behov for nye lokaler til samskipnaden. Nye studentboliger ferdigstilt, men ønsker boligvert.
Har startet BMU (boligutvalg), får midler som skal brukes på sosiale aktiviteter (6000 kr i
semesteret). Skal ansette en student i 20 % stilling. Legger mye vekt på fadderordning i
Bodø. Første uken er det kun fokus på å bli kjent (eks. rebusløp). Viktig å fokusere på
alkoholnøytrale arrangement (lykkepromilleprosjektet).
Peer support- Lavterskeltilbud til studenter hvor studenter kan ta kontakt for samtaler. 14
studenter som er kurset og «jobber» for peer support.
Lavterskelaktiviteter- som tiltak mot ensomhet (brettspillkveld, strikkekveld, turgruppe) på
faste tidspunkt.

Vedtak
Internasjonale studenter må tas med i utvalget. Hane Reistad sender inn studentenes forslag
til tiltak, og det blir inkludert i saken her.
Vedtak:
1. Tiltaksplanene tas t. o.
2. AU jobber med tiltak til LMU handlingsplan og legger frem forslag til neste møte 6.
desember.
3. De lokale tiltaksplanene følges opp i LMU gjennom 2019. Første gang på LMU-møte i
februar.
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28/18 Tilskuddsmidler: Studenter- psykisk helse og rusmiddelbruk
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
01.11.2018

Saknr
28/18

Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
2. Læringsmiljøutvalget tar en beslutning om videre arbeid med ruspolicy, og hva som
skal gjøres med tilskuddsmidlene.

Møtebehandling
Samskipnaden har fått ny frist til mai 2019 med å utarbeide ruspolicy i tråd med søknad om
tilskuddsmidler til dette formålet. Foreslår å leie inn person i 40 % stilling til å jobbe med
dette.
Jobbe med å utarbeide rusmiddelpolicy, og så jobbe med implementering av denne.
Studentinord har søkt på midler til studentvertordning. Vurdere å slå sammen til en felles
søknad for å få midler til dette ved alle studiesteder?.
Vedtak
1. LMU tar saken til orientering.
2. LMU ber studentinord om å jobbe videre med utvikling av ruspolicy. Utarbeide plan
for ruspolicy og arbeidet videre. Bente Pettersen og Hanne Solheim Hansen blir enige
om arbeidsgiveransvar.
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Saknr

Arkivsak

Tittel

13/18
14/18

15/02692-116
15/02692-115

15/18

15/02687-36

Presentasjon av nytt studentombud
Samling for studenttillitsvalgte 29.-31. okt
Orientering fra samlingene i Bodø, Mo i Rana og
Levanger. Saken tas opp igjen på neste LMU med forslag
til opplæring av tillitsvalgte.
Ros og ris per 1. november 2018
Saken tas til orientering.
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