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

Møtedato
16.06.2021

Saknr
18/21

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

Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget godkjenner innkalling og saksliste

4

19/21 Godkjenning av protokoll fra Læringsmiljøutvalgets møte 27.04.2021
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
16.06.2021

Saknr
19/21

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

Møtedato
16.06.2021

Saknr
20/21

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

Møtedato
16.06.2021

Saknr
21/21

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

8

tilgjengelig. Åpne læringsressurser er på veg inn i den store debatten. Vi må jobbe med dette
selv i tillegg til å se hva sektoren gjør.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget ber Nord universitet om å ha økt fokus på universell undervisning.
Nord universitet har vedtatt opprettet studieprogramråd. Studieprogramrådene bes om å ta
et ansvar for å drøfte oppfølging og tiltak knyttet til universell utforming av sine
studieprogram.
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22/21 Godt læringsmiljø i digital undervisning - oppfølgingssak
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
16.06.2021

Saknr
22/21

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

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

Møtedato
16.06.2021

Saknr
23/21

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

Møtedato
16.06.2021

Saknr
24/21

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

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

Arkivsak

Tittel

10/21

15/02692-249

Studiebarometeret 2020 - resultater

11/21

19/02471-6

Studentombudets årsrapport 2020

12/21

15/02692-255

LMUs adressering av handlingsplan - fysisk og tilrettelagt
læringsmiljø

13/21

20/03148-5

Spill - og ruspolicy for studenter og ansatte ved Nord
universitet

14/21

15/02692-256

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

15/21

21/01084-3

Orientering om rekkevidden av
tilretteleggingsbestemmelsene i Universitets- og
høyskoleloven

16/21

15/02692-222

Eventuelt

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

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

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