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Eventuelt:
1. Studiested Steinkjer v/Odd Asbjørn Halseth

Sted, 30.05.2017

Kevin Hovdahl Holmli
møteleder

2

Forut møtestart fikk Læringsmiljøutvalget en flott omvisning på studiestedet av
studiestedsleder Magne Elstad. LMU fikk sett både bibliotek, kantine og et utvalg
undervisningsrom. Bygningsmassen er fra ulike tidsepoker og enkelte deler fremstår som
slitt, mens andre er nyere og mer moderne.
Etter omvisningen fortalte Ingvild Sivertsen om hvordan det er å være student på Nesna.
Ingvild studerer ved lærerutdanningen og kunne fortelle om tidligere svært aktiv
studentmiljø, mens dagens høye andel av samlingsbaserte studier har ført til litt lavere
aktivitet. Videre nevnte hun at det er fint å være student på Nesna og de er spente på
utviklingen fremover.

14/17 Godkjenning av protokoll
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
30.05.2017

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra møtet 4.4.2017.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra møtet 4.4.2017.
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Saknr
14/17

15/17 Budsjett 2017 - Læringsmiljøutvalget
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
30.05.2017

Saknr
15/17

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget vedtar fremlagte budsjett med de endringer som framkom i møtet.

Møtebehandling
Saksbehandler gjorde utvalget oppmerksom på feil i saksframstillingen. Avsnittet om at det
er avsatt kr. 200.000,- til honorarer for LMU, UU og Klagenemnda medfører ikke riktighet.
Honorarer må dekkes av pkt. 5 i forslag til budsjett.
Utvalget ønsker en plan for bruk av de frie midlene slik at tiltak blir iverksatt.
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. LMU vedtar budsjettet for 2017 med de endringer som framkom i møtet:
a. Punkt 5 i tiltakslisten: Reiser, bevertning og honorar til studenter: kr 150.000 kr, da
det er ikke avsatt midler til honorar til studentene i en felles-post slik det fremgår i
saksutredningen.
2. LMU ber arbeidsutvalget å legge fram en plan for disponering av de frie midlene til
septembermøtet.
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16/17 Læringsmiljøseminar 2017/2018
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
30.05.2017

Saknr
16/17

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget ønsker å avholde et seminar om læringsmiljø. Dato, tema, målgruppe
og organisering bestemmes i møtet.

Møtebehandling
Læringsmiljøutvalget fikk liten tid til å bestemme tema, tidspunkt for konferansen og
målgruppen i møtet. Utvalget kom fram til at det burde nedsettes en egen gruppe for videre
arbeid med konferansen med bakgrunn i diskusjonen. LMU ønsker at hensikten og målet
med konferansen også kommer tydelig fram. Tidspunkt for konferansen ble drøftet uten
konklusjon.
Følgende aktuelle tema ble nevnt i møtet:






Det psykososiale læringsmiljøet
Ruspolicy
Tilrettelegging
Kvalitetssystem
Mobbing

Potensiell målgruppe:





LMU
Lokale LMU/studiestedsutvalg
Studieprogramansvarlige
Studentråd/Studentforeninger

Votering
Enstemmig
Vedtak
LMU ønsker å avholde et seminar om læringsmiljø. Det nedsettes en arbeidsgruppe som
lager et forslag til innhold og organisering av konferansen, samt aktuell målgruppe til
septembermøtet.
Arbeidsgruppe:
Kevin Hovdahl Holmli (leder)
Victoria Adelein Molland
Kristi Grøtan
1-2 representanter oppnevnes fra studieavdelingen
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Saknr

Arkivsak

Tittel

6/17

15/02692-69

Studiebarometer 2016

7/17

15/02692-65

Hvordan starte arbeidet med ruspolicy ved Nord
universitet

8/17

15/02687-13

Ros og ris per 19. mai 2017

9/17

15/02692-64

Kvalitetssikringssystem for utdanningskvalitet

10/17

15/02692-66

Seminar om psykososialt læringsmiljø og mobbing i
høyere utdanning

11/17

15/02692-68

Muntlige Orienteringssaker - LMU 30.5.2017

I behandlingen av sak 8/17 Ros og ris per 19. mai 2017 ble det en diskusjon omkring
tilgjengeliggjøring av tidligere eksamensoppgaver. LMU diskuterte seg fram til at det er viktig
for studentene at tidligere oppgaver blir tilgjengelig, ettersom de er et viktig element i
eksamensforberedelsene. Emneansvarlig må bli bevisst på at tidligere eksamensoppgaver
bør gjøres tilgjengelig i emnets «rom» i den digitale læringsplattformen (Fronter).
Vedtak
Orienteringssak 6/17 - På bakgrunn av diskusjon gjorde LMU følgende vedtak:
1. LMU ber om at resultatene fra studiebarometeret gjennomgås med utgangspunkt i
studiestedene, for å se om det er behov for oppfølging av studiestedsavhengige forhold.
2. LMU ber studieavdelingen om å legge til rette for at resultatene fra studiebarometeret
sorteres på studiested og at antall respondenter kommer fram i tallgrunnlaget.
3. LMU ber fakultetene bidra til å øke svarprosenten på studiebarometeret ved å sette av tid i
forbindelse med undervisningen, for at studentene kan svare på undersøkelsen

Orienteringssak 7/17 – På bakgrunn av diskusjon gjorde LMU følgende vedtak:
1. LMU ber prorektor om å ta med en henstilling til rektors ledergruppe, om at det utarbeides
en felles ruspolicy for studenter og ansatte ved Nord universitet

Eventuelt:
1. Odd Asbjørn Halseth tok opp sak om ombygging/nybygging på studiestedet Steinkjer. Den
forestående byggeprosessen vil få konsekvenser for studentene.
Vedtak:
LMU ber om orientering om hvordan læringsmiljøet blir sikret og ivaretatt ved studiested Steinkjer i
forbindelse med tilhold i midlertidige lokaler i tre semester – hele 2018 og vår 2019.
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