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Sted, 14.12.2021
Møteleder: Levi Gårseth-Nesbakk
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13/21 Godkjenning av innkalling og saksliste til LMU-møte 14.12.2021
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
14.12.2021

Saknr
13/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 14.12.2021 sak 13/21
Møtebehandling
Utvalget påpeker at det er to saker i saklisten med saksnummer 18/21. Sekretær påpeker at
det er en tilfeldighet da vedtakssaker og orienteringssaker har to forskjellige
saksnummereringer, og at det derfor blir rett.
Følgende saker meldes til sak 23/21 eventuelt:
-

Nye koronarestriksjoner – eksamen
Orientering om rådgiving Studentinord
Studentdemokrati på Nesna

Votering
Enstemmig.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget godkjenner innkalling og saksliste.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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14/21 Godkjenning av protokoll fra Læringsmiljøutvalgets møte 29.10.2021
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
14.12.2021

Saknr
14/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 14.12.2021 sak 14/21

Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra Læringsmiljøutvalgets møte 29.10.2021
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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15/21 Læringsmiljøseminar
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
14.12.2021

Saknr
15/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 14.12.2021 sak 15/21
Møtebehandling
Saksbehandler la fram kort om bakgrunnen for det planlagte seminaret.
Læringsmiljøutvalget vedtok i sak 10/21 at det skal avholdes et seminar/workshop med
fokus på læringsmiljø, dette har bakgrunn i å få fagmiljøet mer påkoblet LMU og utvalgets
arbeid. Utvalget ønsker at seminaret skal være fysisk, men ser at det kan være behov for en
plan-B hvis Covid-restriksjonene tilsier at det må gjennomføres digitalt.
Utvalget ønsker at det nedsettes en programkomité som har ansvar til å ferdigstille et
program for seminaret og som legges fram for utvalgets første møte i 2022.
Sammensetningen av programkomiteen skal være følgende: faglig representant (sende ut
forespørsel til fakultetene), studentrepresentant, studentombud, Studentinord og sekretær
for LMU. Sekretær har ansvaret for å sende ut forespørsel til aktuelle personer som kan sitte
i komitéen.
Det er til nå kommet inn følgende forslag til innhold på seminaret som programkomitéen tar
med seg i det videre arbeidet med å ferdigstille programmet:
-

-

Mentorordning (pilot)
SHoT-undersøkelse
Studiebarometret
Tilrettelagt læringsmiljø – invitere Universell
Vinner av læringsmiljøprisen – Lars Garnvik
Invitere inn en meritert underviser
Kirsti Møller fra NTNU – ekspert på læringsmiljø
Rapporter i forhold til læringsmiljø fra KD eller/og NOKUT
Kulltillitsvalgte og deres ansvar i forhold til læringsmiljø
Ta utgangspunkt i ris/ros og ha en workshop på det
o Kommentar: kan være utfordrende da det er mye detaljorienterte saker, så her er
det viktig å fokusere på konkrete tilbakemeldinger som går på læringsmiljø.
Hvordan skape gode digitale læringsmiljø
o Kommentar: bakgrunn i at studenter mener foreleser oppleves som passiv i forhold
til å skape et godt digitalt læringsmiljø

Votering
Enstemmig

5

Vedtak
Læringsmiljøutvalget vedtar at det skal arrangeres et fysisk Læringsmiljøseminar 30.03.2022
på campus Levanger. Det settes ned en programkomité som har ansvar for å utarbeide et
program for seminaret, og programmet vedtas på utvalgets første møte i 2022.
Programkomiteen har også ansvar for å laget et alternativt program for seminaret hvis
Covid-restriksjoner tilsier at det må gjennomføres digitalt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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16/21 Møtekalender for Læringsmiljøutvalget 2022
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
14.12.2021

Saknr
16/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 14.12.2021 sak 16/21
Møtebehandling
Sekretær spør utvalget om det er behov for å ha fastsatte tema på læringsmiljø til hvert
møte, da dette kan oppleves som noe begrensende når man lager sakslisten.
Utvalget er enig i at man ikke har fått til en så god adressering av de forskjellige
læringsmiljøene som ønsket, men det er vanskelig å se om det blir bedre av å ikke ha denne
tematiske fordelingen.
LMU blir enige om å fortsette det tematiske oppsettet ut sittende periode og heller ta en ny
vurdering høsten 2022 når det er nytt utvalg.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget vedtar følgende møteplan for 2022:
Tirsdag 15.februar – kl. 10:00-14:00 – Levanger – Pedagogisk læringsmiljø (utvidet LMU)
Torsdag 30.mars – kl. 10:00-15:00 (med lunsj) – Fysisk seminar
Onsdag 15.juni – kl. 11:00-15:30 – Teams – Digitalt og tilrettelagt læringsmiljø
Torsdag 22.september kl. 11:30-15:30 – Fysisk – Fysisk læringsmiljø (evt et læringsmiljø til)
Mandag 12.desember – kl. 11:30-15:30 – Teams – (ett eller to læringsmiljø)

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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17/21 Årsrapport Læringsmiljøutvalget 2021
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
14.12.2021

Saknr
17/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 14.12.2021 sak 17/21
Møtebehandling
Saksbehandler legger fram utkast til årsrapport.
Det viser seg at det er samme problemstilling knyttet til oppfølging av ris/ros som har vært i
mange år – saksbehandler sender videre til rett instans, men sakene følges ikke opp. Derfor
må håndtering av ris/ros inn i ny handlingsplan, hvor man lager en klar plan på hvordan man
skal få til en bedre oppfølging av sakene.
Rapporten kan oppleves som noe positivt skrevet, det er viktig å ta med utfordringene også.
Eksempel på dette er utfordringer knyttet til samarbeid med fagsiden. Samtidig er det
ønskelig å se på strukturen i rapporten, noe av det som står nederst, bør stå i starten da
dette er interessant for leser og fanger oppmerksomheten tidligere i lesingen av rapporten.
Utvalget må se om det er de rette sakene som er valgt ut og om man må prioritere om hvilke
saker som blir løftet fram. Her er det viktig at utvalget kommer med innspill.
Sekretær vil sende ut endeling forslag til årsrapport på høringsrunde til utvalget før den går
til behandling til universitetsstyret i 2022.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar foreløpig årsrapport til etterretning, og ber sekretær om å
ferdigstille årsrapporten.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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18/21 Etablering av arbeidsgruppe som skal utarbeide ny handlingsplan
(2023-2025) for LMU
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
14.12.2021

Saknr
18/21

Læringsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 14.12.2021 sak 18/21
Møtebehandling
Saksbehandler legger fram saken, og påpeker at nåværende handlingsplan oppleves som
noe ambisiøs og at det ikke har vært nok kapasitet til å følge opp bra adresserte punkter i
planen. Prorektor påpeker at det er viktig at utvalget blir enig om ambisjonsnivået for
handlingsplanen – den kan være en ambisiøs eller komfortabel. Nåværende handlingsplan
tar blant annet for seg det vi allerede gjør.
Når nåværende handlingsplan ble utarbeidet var det en bred arbeidsgruppe som fikk
ansvaret for å utarbeide et forslag til utvalget – man må se om man skal ha en bred eller en
mindre arbeidsgruppe når den nye handlingsplanen skal utarbeides.
En eventuell arbeidsgruppe får følgende punkter fra LMU til å ta med seg inn i arbeidet:
-

Må se HP i sammenheng med HP for studiekvalitet – et av punktene i denne er læringsmiljø
Nord overtar sekretariatsfunksjonen til kompetansenettverket for studenters suksess i
høyere utdanning – se hvordan man kan implementere arbeidet til nettverket inn i HP.
Vurdere å ikke ha den kolonnen som går på «ansvar» - det er ofte ikke bare en
person/funksjon som har ansvar, men ofte mange

LMU vedtar at det skal settes ned en arbeidsgruppe som skal jobbe fram et forslag til ny
handlingsplan for utvalget. Studiedirektør får ansvar å invitere inn aktuelle personer inn i
gruppen, hvor frist for tilbakemelding om de ønsker å delta er midten av januar 2022.
o
o

Kommentar: Studentrepresentantene Gabriel og Adrian ønsker å delta i
arbeidsgruppen.
Kommentar: De samme silingsfunksjonene som er invitert inn i programkomite for
læringsmiljøseminaret kan være aktuelle her

Til første møte i 2022 skal LMU orienters om den nedsatte gruppen og hva gruppen har satt
som mål om videre prosess for utarbeidelsen av handlingsplanen.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget vedtar å nedsette en arbeidsgruppe som skal starte å arbeide med
utarbeidelse av ny handlingsplan for LMU. Studiedirektør får ansvar for å invitere utvalgte
silingsfunksjoner inn i arbeidsgruppen.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr

Arkivsak

Tittel

18/21

15/02692-298

LMU's adressering av handlingsplan - Organisatorisk
læringsmiljø

19/21

15/02692-313

Tillitsvalgt-system

20/21

15/02692-315

Oversikt over planlagte prosjektgjennomføringer Eiendomsdrift

21/21

15/02692-314

Orientering om oppfølging av saker fra tidligere møter

22/21

15/02692-299

Tema for neste møte - Pedagogisk læringsmiljø

23/21

15/02692-300

Eventuelt
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18/21 Adressering av handlingsplan – Organisatorisk læringsmiljø
Saksbehandler orienterer utvalget.
Det er ønskelig at man fortsetter denne typen orientering, men det er ønskelig med en
kolonne til i planen hvor man får beskrevet status HP på hver av de enkelte radene.
Utvalget kan bli enda bedre på å synliggjøre sitt arbeid – dette vil man gjøre gjennom å
arrangere seminar i 2022 og gjennom å være en del av Nord sin handlingsplan for utdanning.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
19/21 Tillitsvalgt - system
Studentrepresentant Gabriel orienterer utvalget. Etter evalueringsmøte av
tillitsvalgtopplæringen høsten 2021 ble det enighet at man måtte få på plass et bedre
system. Det er satt ned en gruppe som jobber med å få et bedre system på plass, og de
ønsker innspill fra LMU om hvordan man bør organisere og hvilke innhold en
tillitsvalgtopplæring bør ha.
Hovedansvaret for å sikre en god tilitsvalgtopplæring ligger på universitetet, så på
fakultetsnivå og så på SPA – høsten 2021 opplevdes det som usikkert om hvem som hadde
ansvaret. Høsten 2021 tok det helt til november før alle hadde på plass en kulltillitsvalgt –
det vil si helt i slutten av semestret. Derfor må det legges til rette tidlig slik at man får dette
på plass tett rundt studiestart – foreleser/fakultetet må ha økt fokus på dette på felles
møteplasser rundt studiestart.
Tillitsvalgte har opplevd at saker de melder inn ikke følges opp av fakultetene og at de ikke
når fram.
o

Kommentar:
▪ Arrangere kurs i student demokrati for de faglige ansatte – inntrykk at de
ikke kan nok om dette.
▪ Bruke studieveileder som en nøkkelperson inn mot fagmiljøene
▪ Lage en trinnmodell som viser til de forskjellige nivåene slik at det blir lettere
for tillitsvalgte å vite hvor de skal henvende seg.

Man må også se fordelen med å ha tillitsvalgte som en langtidsinvestering i andre
studentpolitiske verv – de kan rekrutteres videre til å bidra inn i studentdemokratiet. Videre
trekkes det fram at man i en framtidig opplæring må legge til rette for at tillitsvalgtrollen blir
endret og trolig mer utfordrende i framtiden med mer fokus og satsning på digital opplæring
– hvordan skape et godt læringsmiljø digitalt må være fokus.
Arbeidsgruppen vil ta med ta med innspillene fra LMU i det videre arbeidet med å forankre
og videreutvikle ordningen. LMU vil våren 2022 bli orientert om planene for
tillitsvalgtopplæringen høsten 2022.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Eventuelle innspill tas med i det videre
arbeidet med å forankre og videreutvikle ordningen.
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20/21 Oversikt over planlagte prosjektgjennomføringer – Eiendomsdrift
Eiendomssjef legger fram saken og vier PowerPoint (legges i utvalgets felles Teams).
I denne saken tar man for seg prosjektgjennomføringer som berører studentene ved Nord.
Det fokuseres i hovedsak på prosjekter som eiendomsavdelingen er i gang med og vil være
ferdig senest neste høst.
Utvalget ga tilbakemelding om at denne typen for gjennomgang var svært nyttig og det er
ønskelig at dette gjøres oftere i utvalgsmøtene. Etter februar vil man også kunne gjøre en ny
oppdatering på porteføljen ifølge eiendomssjef.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
21/21 Orientering om oppfølging av saker fra tidligere møter
Studiedirektør orienterer.
Ruspolicy - må innom AMU og IDF som følge av endringene LMU har foreslått. Hvis den blir
vedtatt går den så videre til rektor for endelig vedtak.
LMU`s sammensetning – godkjent av SLG og tas opp som egen sak i utvidet LMU.
Første semesterutvalgene – jobbes med å få samordne de stedlige utvalgene og øke fokus på
hele studieåret og ikke bare første semester.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
22/21 Tema for neste møte – Pedagogisk læringsmiljø
Prorektor har følgende innspill til neste møte:
-

Studentenes mulighet til å påvirke i utarbeidelsen av utdanningsplan
Strategi 2030
Utfordre fakultetene – vi jobber med kvalitet på ulike nivåer. Hvordan jobber fakultetene
med å utvikle kvaliteten? – medskaping sammen med studentene.
o Vi har seks nivåer for utdanningskvalitet
▪ Veiledning og rom
▪ Tilrettelagte læringsnivåer
▪ Studieprogramrådene
▪ Fagmiljøene – hvordan jobbes det internt
▪ Andre formaliserte tiltak på fakultetsnivå
▪ Institusjonsnivå – UU, LMU, IU

Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Forslag til saker meldes til sekretær, AU eller
skrives i dokument i Teams.
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23/21 Eventuelt
Nye koronarestriksjoner - eksamen
-

-

Nord vil gjennomføre de siste eksamener som er planlagt fysisk, da de siste gjennomføres
gjeldene uke, og eksamensform kan ikke endres over natten. KD har bedt oss gjennomføre
eksamen som planlagt.
For de som ikke ønsker å møte til eksamen eller ikke kan så vil det gjennomføres konteeksamen februar-april, slik at det ikke berører ordinær eksamensperiode.
Det er også planlagt for digital undervisning pr. nå til og med 28 januar. Dette kan bli
forlenget hvis korona-situasjonen tilsier det.

Orientering om rådgivingstjeneste Studentinord
-

Studentinord vil tilby digitale samtaler med studierådgiver hele julen. Dette er første gang de
har et slikt tilbud i julen.

Studentdemokrati på Nesna
-

-

-

Det er kommet en oppfordring til LMU om å starte opp behandling av hvordan man skal få
opp et studentdemokrati på Nesna. Dette oppleves som utfordrende da det midt i en
reetablering av studiestedet og det er i hovedsak samlingsbaserte studier der – som gjør det
utfordrende å skape et studentmiljø.
Det er viktig at Nord får på plass et studentdemokrati på Nesna – dette må evt. settes opp
som en egen sak eller/og evt. sette ned en gruppe som kan jobbe med å videreutvikle
studentdemokratiet på Nesna.
Det er opprettet et lokalstyre i Pedagogstudentene på Nesna, så her er det viktig å få til et
samarbeid med dem.

Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar sakene som ble meldt inn til eventuelt til orientering.
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