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Dato

Referanse

06.03.17

17/1353

Møtereferat
Tilstede:

Lars Bjørnar Vist (fra sak 09/17), Gunnar Bendheim, Lindis Burheim, Tove Havnegjerde,
Stig Martin Liavåg, Magnus Johannesen (sak 08/17), Lars Føleide, Ole-Jacob Oosterhof,
Bjørnar Belsvik, Anne-Elisabeth Holte, Espen Munkvik, Bjørg Næss Frost, Ingebjørg
Dahl, Jorunn Alstad, Kjerstin Tobiassen (sak 08/17), Kjetil Knarlag (sak 10/17)

Frafall:

Jørn Wroldsen, Torbjørn E. Kravdal, Nirjua Sivakumar

Om:

Møte i LMU

Møtetid:

03.03.17 13-15:30
KM

Signatur:

08/17

Møtested: HHiT, M43

Studiebarometeret i et læringsmiljøperspektiv
Se vedlagt presentasjon v/seniorrådgiver Kjerstin Tobiassen.
LMU tar gjennomgangen av resultatene til etterretning.
Momenter fra drøftingen:
LMU merker seg at studentene er minst tilfredse med muligheter for medvirkning (muligheter til
å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet og med hvordan kritikk og synspunkter følges
opp). Kan dette ses i sammenheng med hvorvidt studentene har tillitsverv eller ikke? Selv om
NTNU legger stor vekt på å sikre og tilrettelegge for studentrepresentasjon i råd og utvalg, samt
har innført systemer for avvik og deltagelse i referansegrupper synes det som om mange
studenter ikke oppfatter medvirkningen som reell. Dette kan skyldes flere forhold. For å sikre et
godt organisatorisk læringsmiljø mener LMU at NTNU må fortsette å vektlegge sitt arbeid med å
sikre reell medvirkning (studenters opplevelse av å bli hørt), samt påse at det gis informasjon til
involverte parter om de tiltak som iverksettes eller eventuelt grunngir hvorfor det ikke kan
iverksettes tiltak.
Det gis høy score til forelesningens betydning for læring og at det fremgår at dette er den mest
brukte undervisningsformen, noe som tilsynelatende virker motstridende sett i relasjon til NTNUs
satsning på innovative læringsformer. Her antas det at en blanding av flere undervisnings- og
arbeidsformer vil være et viktig bidrag til et godt pedagogisk læringsmiljø og at NTNU må
fortsette sitt arbeid med utvikling av nye læringsformer i kombinasjon med forelesningen som
undervisningsform.
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Resultatene fra Studiebarometeret viser også viktigheten av å se grenseflatene mellom det
pedagogiske læringsmiljøet med vektlegging av alternative læringsformer som igjen medfører
muligheter for tettere samhandling og sosiale møteplasser som har positiv effekt for det
psykososiale læringsmiljøet.

09/17

10/17

Tidsbruk avsatt til studier bør sees i sammenheng med NTNUs unike frivillighetskultur.
Nytt arbeidsprogram Studenttinget – informasjon
Presentasjon v/leder av læringsmiljøutvalget Lars Bjørnar Vist
Se vedlagt Arbeidsprogram 2017
LMU tar arbeidsprogrammet til etterretning og berømmer Studenttinget for sitt arbeid og de
prioriteringer som er gjort.
Digitalt læringsmiljø: Universell utforming av IKT ved NTNU – drøfting
Se vedlagt presentasjon v/leder av Universell Kjetil Knarlag
LMU takker for en god gjennomgang av utviklingstrekk og situasjonsbeskrivelse av universell
utforming av IKT både nasjonalt og lokalt ved NTNU.
Momenter fra drøftingen:
LMU merker seg at NTNU har som ambisjon å være ledende blant norske utdanningsinstitusjoner
i å utvikle og ta i bruk universelt utformet teknologi i studiesammenheng innen 2020. Dette er en
god ambisjon, men det er viktig at NTNU følger dette opp i praksis og at de prinsipper og
retningslinjer som skal ligge til grunn for arbeidet gjøres godt kjent og er forankret på alle nivå
ved NTNU. Er det for eksempel tilstrekkelig avklart og bekjentgjort hvor eierskapet til den lokale
politikken ligger?
LMU anser distinksjonen mellom system og innholdsproduksjon som viktig. Dersom man skal
lykkes med universell utforming (for eksempel ved ny læringsplattform) bør systemeier påse at
innholdsproduksjon blir universelt utformet uten at den som produserer innholdet nødvendigvis
har denne kompetansen og må gjøre dette selv. Det bør også tilbys egne kurs som gir en
innføring i universell utforming av IKT, både i bruk og i utforming av tjenestene.

11/17

LMU merker seg at Difi vil få tilsynsansvar for den nye lovparagrafen (ventet i april 2017).
Budsjett for LMU – sak innmeldt av uLMU i Gjøvik
Innledning ved leder Ole-Jacob Oosterhof
Det vises til mandat for LMU vedtatt av styret (7/16) og at det med grunnlag i dette er lagt opp til
at rektor skal avsette ressurser til å forvalte LMU. uLMU-Gjøvik ønsker i den forbindelse at det
skal avsettes driftsmidler til LMU (ikke aktivitetsmidler).
Vedtak:
LMU påpeker at det avsettes betydelige ressurser i form av arbeidsinnsats både fra studenter og
ansatte, inklusive sekretariat, og at det ikke har vært tradisjon for å sette av egne driftsmidler til
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12/17

utvalg som LMU i form av en egen budsjettpost. De kostnader som LMU-deltagelse medfører skal
i utgangspunktet dekkes av respektive enheters egne budsjett. LMU ser likevel verdien av å åpne
for at det stilles et lite driftsbudsjett til rådighet dersom dette knyttes opp mot konkrete
aktiviteter, for eksempel en samling eller lignende. Det bes derfor om at arbeidsutvalget legger
frem en sak til drøfting i LMU for 2018-budsjettet.
Fysisk læringsmiljø: luftkvalitet og romkapasitet ved NTNU i Ålesund – sak innmeldt av uLMU
Ålesund
Innledning ved leder Bjørnar Belsvik
Ved campus Ålesund opplever man gjentagende problemer knyttet til underdimensjonering av
lokaler og ventilasjonsanlegg sett i relasjon til antall studenter. Dette er rapportert inn ved ulike
anledninger uten at man opplever at situasjonen er bedret. Det er fra uLMU-Ålesunds side ønske
om at LMU gir sin tilslutning til at dette følges opp slik at studentene får et forsvarlig fysisk
læringsmiljø.
Momenter fra drøftingen:
LMU kan ikke gå inn og løse enkeltsaker på operativt nivå, men anser at dersom det er slik at det
er rapportert inn gjentagende avvik uten at disse er fulgt opp eller at det er ikke er kommunisert
med de som har rapportert inn tyder dette på at avvikssystemene ikke fungerer etter hensikten
og at kommunikasjon og informasjon til de som er berørt må bedres (jf også sak 08/17).
Studenter som melder inn avvik må få god informasjon om hva som gjøres for å følge opp saker,
også der oppfølging kan ta noe tid (for eksempel der NTNU ikke står som eier av egen
bygningsmasse).

13/17

14/17

Studenter kan også melde inn avvik i HMS-systemet, se https://innsida.ntnu.no/hms. Dette er det
viktig at NTNU-studentene er tilstrekkelig informert om.
Status fra lokale underutvalg i Gjøvik og Ålesund
Møtereferat 15.02.17 uLMU (Ålesund) se vedlagt referat
Møtereferat 14.02.17 uLMU (Gjøvik) se vedlagt referat
Orienteringssaker
Ny sammensetning av LMU
Gunnar Bendheim, seksjonssjef, studie- og forskningsseksjonen, fakultet for økonomi
Åse Berg, seksjon for utdanning, fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, vara for Gunnar
Jørn Wroldsen, viserektor, NTNU i Gjøvik
Anne K. Simonsen, eiendomsutvikler, Eiendomsavdelingen, vara for Lindis
Arbeidsutvalget 2017:
Lars Bjørnar Vist, leder av LMU
Tove Havnegjerde, uLMU i Ålesund
Ole-Jacob Oosterhof, uLMU i Gjøvik
Kjersti Møller, sekretær, LMU
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Forslag til saker i neste møte
Organisatorisk læringsmiljø: Fra uLMU i Ålesund og Gjøvik: opplæring, oppfølging og bruk av
avvikssystemet og kvalitetssystemet.
Psykososialt læringsmiljø: Fra uLMU Gjøvik: Er det etablerte rutiner for rapportering fra SiT
rådgivere til sentralt LMU på typen saker, antall saker og hvilke problemstillinger disse
rådgivere må ta stilling til osv? Hvordan skal vi i lokalt LMU forholde oss til dette? Skal vi be
om/få rapport fra vår lokale rådgiver, eller kommer dette samlet sentralt fra?
Psykososialt læringsmiljø: Fra SiT v/Marianne Karlsen: Presentasjon av rapport om
lavterskeltjenestene og aktivitetene til Sit Råd. Deltagere på mestringskurs, besøk hos
helsesøster på campus – og hvilke emner studentene tar opp med helsesøster/rådgivere.
Pedagogisk læringsmiljø: Fra uLMU Ålesund: I dag er det uklart for studenter hvilke emner det er
mulig å ta på de aktuelle avtalene, og som kan bli innpassa/erstatte emner i graden. Studenter
selv er ikke i stand til å vurdere hvilke emner som kan erstatte emner i egen grad. De er
avhengig av at emneansvarlig har mulighet til å sjekke dette ut. Dette arbeidet bør ligge inne i de
avtaler om inngås. Dette kan bidra til å øke tallet på utreisende studenter.
LMU hadde ingen kommentarer til innmeldte saker, men det ble påpekt at når det gjelder
sistnevnte sak er dette er et saksfelt som ikke synes å falle inn under LMUs mandat, og følgelig
må rettes til andre instanser.

15/17

LMU ber arbeidsutvalget komme opp med en agenda til neste møte.
Eventuelt
Ingen saker

Studiebarometeret i et
læringsmiljøperspektiv
Kjerstin Tobiassen, Læringsmiljøutvalget 3.03.2017

HELHETLIG TILFREDSHET
OG TIDSBRUK

Studiebarometeret
Helhetlig tilfredshet

3

NTNUs mest og minst tilfredse studenter
Tilfredshet alt i alt
Bachelor i tegnspråk og tolking

5.0
4.9
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.7
4.7

Petroleum Engineering (Master's Programme)
Arkeologi - bachelorstudium
Ledelse av krevende maritime operasjoner
Marine Coastal Development (Master's Programme)
Master i matematikkdidaktikk 1.-7. trinn
Historie - masterstudium
Industrial Ecology (Master's Programme)
Bachelor i mediedesign
Bachelor i radiografi

3.1
3.0
3.0
3.0
2.9
2.8
2.8
2.7
2.5

Neuroscience (Master's Programme)
Bachelor i ingeniørfag - Elkraft
Engelsk - masterstudium
Telematics (MSTCNNS)
Bachelor i sykepleie
Medievitenskap - bachelorstudium
Geologi - bachelorstudium
Master in Interaction Design
Master i simulering og visualisering

2.0

Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) - masterstudium

0

1

2

3

Gjennomsnittsvurdering

4

4

5

Underviserundersøkelsen
Alt i alt-tilfredshet eget studieprogram

5

Studiebarometeret
Tidsbruk på faglige aktiviteter

6

Underviserundersøkelsen
Tidsbruk: Fordeling av arbeidstid

7

Underviserundersøkelsen
Tilfredshet med ressurser til undervisningen,
gjennomsnitt

8

Underviserundersøkelsen
Studieprogrammets styrker og svakheter (prosent)

9

Studiebarometeret
Hovedområder (indekser)

10

FYSISK LÆRINGSMILJØ

Studiebarometeret
Studie- og læringsmiljø

12

PSYKOSOSIALT
LÆRINGSMILJØ

Læringsmiljøundersøkelsen 2015

14

ORGANISATORISK
LÆRINGSMILJØ

Studiebarometeret
Medvirkning

16

Underviserundersøkelsen
Veiledning og tilbakemelding: Mener studentene i for
liten grad benytter seg av veiledningstilbudet

17

Underviserundersøkelsen
Veiledning og tilbakemelding: Ulik grad av tilfredshet
mellom utdanningstypene

18

Studiebarometeret
Forventninger

19

Studiebarometeret
Eget engasjement

20

Studiebarometeret
Studieprogrammets evne til å inspirere

21

Underviserundersøkelsen
Grad av tilfredshet med engasjement og innsats

22

DIGITALT LÆRINGSMILJØ

Studiebarometeret
Bruk av digitale verktøy/medier

24

PEDAGOGISK LÆRINGSMILJØ

Studiebarometeret
Eget læringsutbytte

26

Studiebarometeret
Undervisning og veiledning

27

Studiebarometeret
Eksamens- og vurderingsformer

28

Studiebarometeret
Undervisnings- og arbeidsformer

29

Studiebarometeret
Undervisnings- og arbeidsformer forts

30

Underviserundersøkelsen
Undervisnings- og arbeidsformer: Forelesning er mest
brukt

31

NOKUT: Variasjon i undervisningsformer
er viktigste bidraget til læring

32

MER INFORMASJON

Innloggingsinformasjon Studiebarometeret
Brukernavn: FAJETED
Passord: NTNU2016
results.dk
Nb! Ikke endre brukernavn og passord – det er felles for alle. Resultatene er
heller ikke offentlige før 6. februar når Studiebarometeret.no åpnes.
Resultatene kan distribueres internt.

34

Lenker
Studiebarometeret:
http://studiebarometeret.no/no/

Underviserundersøkelsen (sammendrag og rapport):
http://www.nokut.no/no/Universitet-og-hoyskoler/Kvalitetssikringog--utvikling/Underviserundersokelsen/
Mer om Underviserundersøkelsen:
http://www.nokut.no/no/Nyheter/Nyheter-2017/Store-variasjoneri-norske-studenters-faglige-forutsetninger-ogstudieinnsats/#.WIjrMvnhC70
http://khrono.no/kvalitet/2017/01/fornoyde-med-seg-selv-ikke-safornoyde-med-studentene
35

Universell utforming av IKT
Utviklingstrekk og situasjonsbeskrivelse

LMU ved NTNU
3.3.2017
Kjetil Knarlag
Leder
Universell

Agenda
•
•
•
•
•

Hva er uu av IKT?
Krav til NTNU
Hvilke områder berøres?
Situasjonsbeskrivelse
Til diskusjon

Test av ppt mal for Universell/

2

Universell utforming?
Med universell utforming menes utforming eller
tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene,
inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik
at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest
mulig

Test av ppt mal for Universell/

3

Universell utforming av IKT

4

Lov og rammekrav
• UHL § 4-3 Læringsmiljø
• Krav til universell utforming av det fysiske læringsmiljø
• Gjelder også digitale læremidler

• DTL § 14: Universell utforming av IKT
• Nye IKT-løsninger skal være universelt utformet (overgangsregel)
• Eksisterende IKT-løsninger skal være tilgjengelige innen 2021
• Unntak for utdanning og opplæring

• NY LDL (2017)
• Utdanning og opplæring inkluderes i ny IKT-paragraf
• Nettsider, automater og digitale læringsressurser/
digitale læremidler

Test av ppt mal for Universell/

5

6

Nasjonal politikk

Test av ppt mal for Universell/

7

uu av IKT-løsninger i utdanning

Læringsplattformer

Digitale
læringsressurser

Nettsider

Direktoratet for forvaltning og IKT
10.03.2017

uu av digitale læringsressurser

Digitale læremidler

Pedagogisk
programvare/app

Nettsider med
læringsinnhold

Direktoratet for forvaltning og IKT
10.03.2017

Områder og avgrensninger
Nettbaserte løsninger og automater rettet mot allmennheten (studenter som sådan)
- Nettsider (også intranett)
- E-læringsplattformer (rammeverket)
- Digitale læremidler publisert på nett – og (NB!!) brukt på nett
-

-

-

Det som digitaliseres må digitaliseres på riktig måte
Innhold i e-læringsplattform: Video, fagartikler, publisert innhold, podcast, MOOC
Samhandlingsverktøy
Biblioteksdatabaser
Søknadsweb og liknende
Digital eksamen
Apper

Digitale læremidler brukt i undervisningen (som f.eks. sosial media, Kahoot, Today’s meet
osv.) er litt mer i gråsonen da det ikke nødvendigvis er en hovedløsning.
Dokumenter som er beregnet til nedlastning er ikke med
Dokumenter som sendes som e-post er unntatt
Programvare som sådan er unntatt

Test av ppt mal for Universell/

10

Lokal politikk
• NTNU skal innen 2020 sørge for universell utforming av all
informasjon og informasjons- og kommunikasjonsteknologi,
slik at alle studenter og ansatte har likeverdig tilgang til
informasjon og kan ta i bruk nødvendige IKT-baserte
støttesystemer til studier og arbeid ved NTNU

• NTNU skal være ledende blant norske utdanningsinstitusjoner
i å utvikle og ta i bruk universelt utformet teknologi i
studiesammenheng.

11

Prinsipper og retningslinjer
• Prinsipper for universell utforming av IKT ved NTNU
• Beskriver ansvar og roller for universell utforming og fastlegger de
overordnede prinsippene for ivaretakelse og vedlikehold av universell
utforming ved NTNU.

• Rutiner og retningslinjer for universell utforming av IKT ved
NTNU
• Beskrivelse for den som skal kjøpe eller utvikle IKT-løsninger, eller som
har ansvar for innholdet i løsningene.
• Krav ved innkjøp av IKT-løsninger
• Standarder for koding
• Utforming av innhold på nett
12

Status NTNU: Praktiske verktøy
•
•
•
•

Blackboard: Rammeverk og innholdsproduksjon
Kompendieprosjektet
Digital eksamen
Universitetsbiblioteket

Test av ppt mal for Universell/

13

Møteprotokoll

Læringsmiljøutvalget HiG

Dato: 14.02.2017
kl. 08:30 – 11:00
Sted: Møterom HiG B-314
___________________________________________________________________________
Faste medlemmer som møtte:
Funksjon:
Representerer
Ole-Jacob Oosterhof
Leder
Student – SP
Knut Wold
Medlem
Ansatt – IE-IES-G
Marianne Skistad
Medlem
Ansatt – MH-IHG
Tonje W. Aa. Fiskvik
Medlem
Student – AD-ID-G
___________________________________________________________________________
Faste medlemmer som ikke møtte:
Jørn Wroldsen
Viserektor

___________________________________________________________________________
Varamedlemmer som møtte:
Torbjørn Eriksen Kravdal
varamedlem
Ansatt – IV-IVB
___________________________________________________________________________
Andre/øvrige (observatører) inviterte:
Ove Asmund Putten
observatør
Campus service
Odd Thomas Olafsen
invitert
HR prosjekt AS
Mari Harby
invitert
HR prosjekt AS

__________________________________________________________________________
Saksliste:
___________________________________________________________________________

007/2017

Innkallingen til dagens møte, og møteprotokoll fra 06.01.2017 – godkjent
med liten bemerkning om å rette opp fakultets- og institutt-tilhørigheten.

008/2017

Referat fra møtet i sentralt LMU 20.01.2017 – tatt til etterretning.

009/2017

Møteplan for lokalt LMU – våren 2017:
Onsdag 5. April 2017 kl. 13:00 – 15:00
Onsdag 10. Mai 2017 kl 13:00 – 15:00
Rom avklares og kunngjøres i innkallingen til hvert møte.

010/2017

Budsjett for LMU
Leder av LMU redgjorde for behovet for å delta på ulike møter og arrangementer som er viktig for arbeidet i LMU.
LMU lokalt søker viserektor om budsjett, og summen fra tidligere år opprettholdes med kr 50 000.-

011/2017

Statusrunde/presentasjonsrunde for deltakere på dagens møte, spesielt
nye observatører og inviterte deltakere:
Odd Thomas Olafsen fra HR prosjekt – innleid for nybygget – brukerkoordinator
Mari Harby fra HR prosjekt – innleid for nybygget – interiør
Ove Asmund Putten – observatør campusservice
Status fra medlemmer:
Det meldes om alt for dårlig lydtetting mellom kontorene i bygg B. Det er
nesten umulig å unngå å høre hva som blir sagt i nabokontoret når folk
snakker sammen eller i telefonene. Veldig ubehagelig i fortrolige samtaler.
Undervisningspersonalet opplever at utstyr til undervisningen endres/flyttes
/byttes/gjøres om uten at det kommuniseres til dem. Spesielt i rom B210.
Her må orakel Gjøvik og EnTl være nøye med å informere når noe gjøres.
Fronter som LMS blir borte fra 15. juli Alle må huske å kopiere porteføljen de
måtte ha der, dersom dette skal tas vare på.
Hvilke faggrupper er piloter på Blackboard?
Det meldes om kalde undervisningsrom og et veldig kaldt Eureka auditorium.
Dette er avviksmeldt.
Statsbygg har ansvar for A – K – G – M og B bygg, Industribygg har ansvar for
Hc og Hd i tillegg til Eureka. Det meldes også om at det er for mye støy
mellom 1/3 og 2/3 dels Eureka, når det er undervisning i begge rom.
Det må informeres om E-vaktmester til ansatte og studenter, slik at avvik
kan fanges opp og utbedres. Hvordan kan dette gjøres best mulig? Via
instituttledere, via verneombudene, på personalseminaret???
Ole-Jacob orienterte litt om tildelingsbrevet fra KD, der det stilles større krav
om digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester, og at det er satt av en
ekstra pott til universell utforming.

012/2017

Nybygget N bygget å campus Gjøvik
Ansatte i bygg B uttrykker frustrasjon over at det har vært dårlig
kommunikasjon ut til de som skal være nye brukere av bygget.
Odd T. Olafsen er innleid for «å holde tak i» det tekniske og «hjelpe oss»
med å flytte inn i dette nye flotte bygget. Han uttrykte forståelse for at
brukere av nybygget ønsket så mye informasjon som mulig, om både

uavklarte og allerede avklarte og igangsatte prosesser med bygget. Noe kan
fortsatt påvirkes, men mye er låst på nåværende tidspunkt i byggeprosessen.
Fagmiljøene i bygg B etterspør en mer detaljer oversikt over bruken av bygget
og hvilke miljøer som skal inn der.
LMU ønsker en gjennomgang av UU i bygget, og at LMU, tilretteleggingstjenesten og renholdsavd. inkluderes i respektive arbeidsgrupper.
Odd. T. Olafsen presenterte organisasjonskartet for jobbingen med nybygget,
og ba om innspill på personer og funksjoner som burde inkluderes i
prosessen. På spørsmålet om hvem som skal inn i bygget, så er det stedlig
ledelse som må kommunisere det.
Alle NTNU sine rammeavtaler brukes, og ferdigdato på bygget er planlagt
til september/oktober 2017, tas i bruk ca 01.01.2018.
Gangbruer mellom byggene vil «åpne» d.v.s. kalde gangbruer.
Det vil avholdes et informasjonsmøte for alle ressursgrupper fredag 24.02.17
kl 09:00 – 10:30 – innkallinger kommer til alle etter hvert som de inkluderes i
de ulike gruppene.
013/2017

Møtepunkt M/Gjøvik kommune, campusutvikling
UTGÅR på dagens møte – sette opp igjen den 05.04.17

014/2017

Eventuelt – saker til møtet 05.04.17
Studiebarometeret og rapportering fra rådgiver i SiT
Omgjøring/ombygging av K105 og K102 v/Ove A. Putten
Statsbygg har fått midler til ombygging av ventilasjonsanlegget i disse to
rommene og da renoveres også stol- og bordradene.

NTNU campus Gjøvik, 22.02.2017
Kari Solfrid Lauritzen
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Bente Alm

04/17

05/17

06/17
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REFERAT OG SAKSLISTE
Vedlegg 1: Referat frå møte i underutvalet til LMU i Ålesund 12.01.2017
Referatet og saksliste vart godkjent.
MØTEREFERAT LMU 20.01.2017
Vedlegg 2 og 3: Referat frå møte i LMU, Trondheim 20.01.2017, vedlegg frå
LMU-møtet.
STUDIEBAROMETERET 2016
Tala frå Studiebarometeret 2016 vart publisert 6. februar. Det har blitt publisert
på https://sykepleien.no/2017/02/her-trives-studentene-best at NTNU i Ålesund
har Noregs dårlegaste sjukepleieutdanning ut i frå trivsel. Bente Alm har vore
kontaktperson for undersøkinga ved NTNU i Ålesund og vil orientere uLMU om
saka.
Det vart hengt plakatar på toaletta, lagt ut informasjon på Innsida og til e-post til
dekanar om Studiebarometeret. Det var høg svarprosent for campus Ålesund.
Campus går tilbake på nesten alle område i forhold til 2105. AMO hadde dei mest
fornøgde studentane i 2016, medan AHF hadde dei minst fornøgde studentane.
Sistnemnte institutt skal ta opp resultatet med studentane for å kartlegge årsakar.
uLMU ber om at LMU etterspør ein handlingsplan frå «drift» om kva som blir gjort
angåande lokale og ventilasjonsanlegg ved campus. uLMU ønskjer
tilbakemeldingar på denne.

Postadresse

Org.nr. 974 767 880

7491 Trondheim
Norway

postmottak@ntnu.no
www.ntnu.no

Besøksadresse
Høgskoleringen 1
Hovedbygningen

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Telefon
+47 73595000

Saksbehandler
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MØTEPLAN VÅR 2017
Det vert møte i LMU 3. mars kl. 13-16, 5. mai kl. 9-12 og 2. juni kl. 9-12.
Videokonferanserom F313 er reservert til 3. mars og 5. mai. Det vert møte i uLMU
19. april kl. 13-15 og 15. mai kl. 12-14. KP2 Vest er reservert 19. april. Det er i
skrivande stund ikkje mogleg å reservere rom frå og med 15. mai.
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RAPPORT FRÅ NSO OG OBSERVATØRAR I LMU/UNDERUTVAL TIL LMU
NSO har laga ein rapport om LMU, sjå vedlegg 4. I samband med rapporten har
det kome spørsmål om talet på observatørar i LMU og om desse skal ha eigne
instruksar på kva rolla deira går ut på.
Observatørar skal ha talerett i uLMU.
Vedlegg 4: Rapport om LMU frå NSO.
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ENDRING AV SEKRETÆR I UNDERUTVALET FOR LMU
Bente Alm tek over rolla som sekretær i uLMU og vararepresentant Arne Styve er
spurt om å ta over som tilsettrepresentant. Bente Alm sit som sekretær ut juli til ny
organisering er bestemt.
Arne Styve vil sitte som ansattrepresentant til neste val. Rektor har delegert
myndigheit til viserektor ved NTNU i Ålesund til å utnemne ny vara.
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EVENTUELT
- Avvikssystemet, her bør det kome ei endring på korleis ein brukar
avvikssystemet.
- Korleis skal ein nå ut til studentane om LMU, og kven skal studentane
kontakte om saker? Bente Alm kan halde opplæring om kvalitetssystemet
for tillitsvalte.
- Sak til LMU: det må bli satsa på internasjonalisering og kome fleire
ressursar for å kunne auke kvaliteten/detaljnivået på utvekslingsavtalar.
Uklart for studentar kva emne det er mogleg å ta på dei aktuelle avtalane,
og som kan bli innpassa/erstatte emne i grada i Ålesund. Dette kan hjelpe
til å auke talet på utreisande studentar.

ÅRSRAPPORT FRA
LÆRINGSMILJØUTVALGET
VED NTNU
2016
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Bakgrunn
Styret ved NTNU har i henhold til lov om universiteter og høyskoler (UH-loven) det overordnede
ansvaret for studentenes læringsmiljø. Alle institusjoner skal ha et læringsmiljøutvalg (LMU) som skal
bidra til at styret følger opp sitt ansvar og gi råd til rektor om tiltak og oppfølging, jf. vedlagt mandat.
LMUs årsrapport gir en helhetlig og overordnet vurdering av læringsmiljøet ved NTNU.
Informasjonsinnhenting om NTNUs læringsmiljø er gjort med grunnlag i fakultetenes
kvalitetsmeldinger, Læringsmiljøundersøkelsen 2015, Studiebarometeret 2015, innspill fra de lokale
underutvalg i Gjøvik og Ålesund, samt egne drøftinger i utvalget.
I studentenes helhetlige læringsmiljø inngår fysiske, digitale, pedagogiske, organisatoriske og
psykososiale forhold som påvirker læring. Læringsmiljøet skal favne mangfoldet i studentmassen,
uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion eller funksjonsevne.

Læringsmiljøutvalget ved NTNU 2016
LMU ble formelt opprettet 15. februar 2016 og har hatt to møter i 2016. Oversikt over
saksdokumenter og referat finnes på utvalgets nettside http://www.ntnu.no/adm/utvalg/lmu I
tillegg har rektor opprettet to lokale underutvalg i hhv Ålesund og Gjøvik.
Ansattrepresentant
Berit Kjeldstad, prorektor for utdanning, leder
Inge Fotland, studiesjef
Lindis Burheim, eiendomssjef
Gro K. Dæhlin, utdanningsleder
Tove Havnegjerde, dekan
Studentrepresentant
Magnus Skarpnes, læringsmiljøansvarlig
Jone Trovåg
Nirjua Sivakumar
Ole Jakob Oosterhof
Alida Midtbø
Observatør
Anne-Elisabeth Holte (AMU)
Espen Munkvik (SiT)
Reidar Angell Hansen (Tilretteleggingstjenesten)
Jorunn Alstad (Universitetsbiblioteket)
Sekretariat
Kjersti Møller
Lokalt underutvalg NTNU i Gjøvik
Ansattrepresentant
Gro K. Dæhling, utdanningsleder, leder av lokalt underutvalg
Knut Wold, førsteamanuensis
Marianne Skistad, universitetslektor
Studentrepresentant
Ole Jakob Oosterhof
Anders Martinsen
Tonje Wei Fiskvik
Observatør
Arne Mo (SiT)
Anne Anker Bolstad (studentprest)
Kai Robert Jakobsen (drift)
Marit Aileen Fjeld Brandsnes (Avd. teknologistøttet læring)
Sekretariat
Kari S. Lauritzen

Vararepresentant
Hallstein Hemmer, instituttleder
Gunnar Bendheim, studiedirektør
Christina Brødreskift, fagdirektør
Torbjørn Eriksen, universitetslektor
Marianne Vinje, studiedirektør
Vararepresentant
Stein Olav Romslo
Kristian H. Sjøli
Lars Føleide
Anders Martinsen
Jone N. Knoph

Espen Holm (SiT)
Harald Bøhn (SiT)

Vararepresentant
Torbjørn Eriksen Kravdal, universitetslektor
Randi Tosterud, førsteamanuensis
Vararepresentant
Randi Mykkeltveit Terjesen

Marte Tidemand Skappel (SiT)
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Lokalt underutvalg NTNU i Ålesund
Ansatterepresentant
Tove Havnegjerde, dekan, leder av lokalt underutvalg
Bente Alm, høgskolelektor
Mark Pasquine, førsteamanuensis
Studentrepresentant
Alida Midtbø
Stine Nordbø
Jone N. Knoph
Observatør
Ola Sture (drift)
Rolf Viddal (SiT)
Sekretariat
Marielle Ryste Hauge

Vararepresentant
Marianne Vinje, studiedirektør
Arne Styve, universitetslektor
Bente Schei Skagøy, seksjonssjef
Vararepresentant

Amanda Giske

Det fysiske læringsmiljøet
Fysisk læringsmiljø omhandler utforming og bruk av bygninger og fysiske omgivelser slik at det
lager gode rammer for læring og læringsaktiviteter hos alle studenter.
Innovative læringsareal
Viktigheten av et godt fysisk læringsmiljø med dertil egnet infrastruktur understrekes i
kvalitetsmeldingene fra fakultetene og fra NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund. LMU mener at det er
viktig å fortsette arbeidet med å skape hensiktsmessige og fleksible arealer for læring både på kort
og lang sikt. LMU har merket seg at NTNU har igangsatt flere piloter som skal legge til rette for nye
undervisningsformer og uformelle/formelle møteplasser. Tilrettelagte læringsareal fremmer et godt
læringsmiljø. LMU ser positivt på NTNUs satsning på innovative læringsareal, og oppfordrer til at slike
tiltak igangsettes ved samtlige campus. Tilgang til denne type læringsareal er også viktig for
studenter som har lange reiseavstander og som ikke har muligheter for å møtes fysisk utenom
campus, som for eksempel «baserom» som benyttes i Gjøvik.
LMU anser det som viktig å spre kunnskap om erfaringer som gjøres i disse pilotene, og at det
utvikles et godt støtteapparat rundt initiativene. Utvalget ser frem til den planlagte nettportalen, og
den systematiske evalueringen som starter i 2017, og ber om at studentene involveres i arbeidet.
Eksisterende læringsareal
LMU uttrykker bekymring for mange studenters og fagmiljøs til dels lave tilfredshet med
eksisterende fysiske læringsmiljø, og at dette synes å gå på bekostning av læringsmiljø og sosialt
fellesskap. Studiebarometeret viser at spesielt studentene ved campus tilhørende tidligere høgskolen
i Sør-Trøndelag og i Ålesund er til dels misfornøyde med eksisterende lokaler for undervisning og
øvrig studiearbeid, noe som bekreftes av kvalitets- og avviksmeldingene. Problemene er i hovedsak
knyttet til generell standard, sprengt romkapasitet, manglende ventilasjon, støy, lysforhold og dårlig
luftkvalitet.
En rekke utbedringstiltak er iverksatt, og LMU forventer at en del av problemene vil løse seg ved
flytting til nye bygg og planlagt systematisk oppgradering og håper at disse tiltakene vil bedre
læringsmiljøet. LMU anser likevel at det er nødvendig at det fysiske læringsmiljøet ved NTNU vies
særlig oppmerksomhet i tiden fremover.
Studentmedvirkning - campus
NTNU har en rekke større byggeprosjekter på gang, og det er spesielt viktig å påse at
læringsmiljøperspektivet ivaretas under pågående campusutvikling. Dette krever blant annet høy
grad av studentinvolvering for å sikre at studentenes behov blir hørt ved viktige stoppunkt i
3

byggeprosessene. Erfaringer fra tidligere byggeprosjekt viser at LMU ofte kommer for sent inn i
byggeprosjekter med sitt læringsmiljøperspektiv. NTNU bør vurdere å koble på LMU på samme
systematiske måte som AMU. Dette gjelder også de lokale underutvalgene for LMU i hhv Ålesund og
Gjøvik. LMU må ha reelle påvirkningsmuligheter underveis i prosessene og aktørene må selv aktivt
påse at LMU og de lokale underutvalgene involveres på riktige tidspunkt.
Det er også viktig å involvere LMU i arbeidet med det helhetlige rammeverket for campusprosjektet.
Dette gjelder spesielt i planlagt arbeid med kartlegging av arealbruk, utvikling av arealkonsepter og
modeller for læringsareal.
Skranketjenester
Trivsel og tilhørighet scorer ofte høyt i studenters beskrivelser av gode læringsmiljø. Et godt
læringsmiljø kan også være effektivt, og LMU har i sitt arbeid drøftet og konkludert med at NTNU bør
se nærmere på effektiv utnyttelse av skranketjenester og øvrige hjelpefunksjoner rettet mot
studentene. Dette er et tiltak som understøttes av tilbakemeldinger i Læringsmiljøundersøkelsen
hvor det fremgår at informasjonsskranke/studenttorg/servicesenter er den tjenesten som peker seg
ut i mest positiv forstand. Biblioteket har særlig erfart gevinster med samordning av tjenestetilbud i
utvalgte areal.

Det psykososiale læringsmiljøet
Psykososialt læringsmiljø omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt læringsprosessene.
Det berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte, og i mellom studentene.
Systematisk tilnærming
Det psykososiale læringsmiljøet har stor betydning for studenters trivsel og læringsutbytte. Det
psykososiale læringsmiljøet ble kartlagt i den landsomfattende SHoT-undersøkelsen i 2014.
Undersøkelsen viste blant annet bekymringsfull stor andel studenter med alvorlige psykiske
symptomplager. På emosjonell ensomhet scorer Trondheim høyest i landet (19 % menn og 10 %
kvinner), men likevel rapporterer bare 11 % at de har søkt hjelp for psykiske plager det siste året.
LMU anser det som viktig at NTNU, SiT og studentorganisasjonene jobber systematisk med denne
problematikken og samtidig ser mulighetene som ligger i utvikling av faglige og sosiale møteplasser.
SiT tilsatte en lykkepromillekoordinator i 2013, og etter dette har studentorganisasjonene blitt mere
bevisst hvordan deres aktiviteter bidrar til alkoholkulturen blant studentene. Studenttinget mener
det er grunn til å tro at Lykkepromille har hatt en positiv effekt.
LMU mener det gjøres mye godt arbeid, men at det psykososiale læringsmiljøet kan styrkes gjennom
bevisstgjøring, insentiver og systematisk tilnærming på alle nivå i NTNU.
Helhetlig tilnærming til veiledning
Fusjonen utfordrer veiledningsfeltet, både med tanke på den store økningen i studenttall og
geografisk spredning. LMU har en forventning til at NTNU har en helhetlig tenkning rundt veiledning
og oppfølging av studenter. En godt utformet veiledningspolitikk for NTNU anser LMU for å være et
viktig bidrag i dette arbeidet. Det er også viktig at det jobbes for å harmonisere veiledningstilbudet
ved NTNU slik at studenter sikres likeverdige tilbud uavhengig av campustilhørighet. Dette fordrer
tett samarbeid og en gjennomgang av grenseflatene mellom ulike veiledningstjenestene ved NTNU.
LMU vil spesielt understreke hvor viktig det er å ivareta veiledningstilbudet der studenten har sin
primære faglige tilhørighet, nemlig ved studieprogrammet. Det er de som er tettest på studentene
og dermed har størst innvirkning på hvordan studentene opplever læringsmiljøet i studiehverdagen.
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Studentene må integreres bedre i det akademiske og sosiale fellesskapet, noe som vil ha positiv
effekt for trivsel i studiene.
Tilrettelegging
Et godt læringsmiljø skal være utformet etter prinsippene om universell utforming, at det legges til
rette for begge kjønn og at studenter med nedsatt funksjonsevne skal kunne studere ved NTNU.
Dette gjelder å arbeide aktivt med å bygge ned fysiske så vel som psykiske barrierer og sikre et
mangfold i studentpopulasjonen. Handlingsplanen «læringsmiljø for studenter med
funksjonsnedsettelser 2013-2017» må revideres når organiseringen av fusjonert NTNU nå er på plass
og LMU ønsker å holdes orientert om dette arbeidet og om tiltak iverksatt i oppfølgingen av denne.
Det blir viktig å sikre at alle studenter har et likeverdig tilbud, uavhengig av campustilhørighet.
Faglig tilhørighet
Resultatene fra Læringsmiljøundersøkelsen og Studiebarometeret 2015 bygger opp under
viktigheten av å arbeide for å skape gode faglige og sosiale miljø ved studieprogrammene. For å øke
faglig tilhørighet, og med dette tilfredshet og trivsel, viktige faktorer for god læring, bør NTNU
fortsette å sin satsning på å skape sosiale møteplasser, studieturer og faglige samlinger på
studieprogramnivå. Innovative læringsformer som stimulerer til samarbeid, kan også utvide mulige
arenaer for vennskap mellom studenter. LMU merker seg at flere fagmiljø ved NTNU er godt i gang
med dette arbeidet. NT-fakultetet tilbyr blant annet flere av sine studenter egne flerbruksrom som
igjen har gitt positive utslag for studenttrivselen.

Det digitale og pedagogiske læringsmiljøet
Digitalt læringsmiljø omhandler bruk av teknologi som støtte for studentenes læring, herunder
bruk og utforming av digitale læringsressurser og læringsplattformer. Pedagogisk læringsmiljø
omhandler rammene for den pedagogiske aktiviteten som påvirker studentenes læring. Dette
berører utforming av mål, innhold, aktiviteter og vurderinger, men avgrenses mot
kvalitetsvurdering av den enkelte læringskvalitet
Digital tilstand
Det er igangsatt en rekke utviklingstiltak som sammen skal styrke undervisningskompetansen
gjennom å utvikle undervisnings-, lærings- og vurderingsformer som skal lede til økt læringsutbytte
hos studentene. Det er også igangsatt en rekke initiativ i de fleste fagmiljø hvor flere emneansvarlige
har høstet erfaringer med bruk av digitale verktøy, noe LMU synes er positivt. LMU mener at det er
viktig at det fortsatt stimuleres til å arbeide med innovasjon i undervisningsformene for å tilpasse
læringsaktiviteter til intendert læringsutbytte. Digitale utviklingstiltak er ressurskrevende og ofte
preget av «ildsjeler». NTNU må påse at det settes av tilstrekkelige ressurser til oppbygging,
erfaringsdeling, evaluering og drift av slike tiltak, også etter at prosjektene fases ut.
Bruk av digitale verktøy med god pedagogisk kvalitet er spesielt viktig med tanke på studenter på
desentraliserte studier.
Skikkethetsvurdering
Studentrepresentantene i LMU har i 2016 vært spesielt opptatt av skikkethetsordningen ved NTNU
og mener at skikkethetsarbeidet ved NTNU ikke er systematisk nok og at dette kan negativt påvirke
studentenes psykososiale læringsmiljø. LMU har bedt om at det i den forbindelse iverksettes tiltak
for å bedre informasjon til studentene om skikkethetsordningen.
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Det organisatoriske læringsmiljøet
Organisatorisk læringsmiljø omhandler systemer for tilbakemelding og medvirkning, slik at
utvalget sikrer studentenes innflytelse og medvirkning i organisasjons- og endringsprosesser som
har innvirkning på studentenes totale læringsmiljø.
Tilbakemeldinger på læringsmiljøet
LMU registrerer at det fremdeles er få avvik som meldes inn i avvikssystemet som er et supplement
til kvalitetssikringssystemet. Dette kan skyldes at sakene er løst på lavest mulig nivå i organisasjonen,
men LMU har imidlertid også fått signaler fra studentene om at dette skyldes underrapportering og
at studentene er lite kjent med systemet. Det er færre avvik registrert i 2016 enn i 2015, til tross for
at studentmassen har økt betraktelig. LMU mener det er nødvendig med tiltak som sikrer god
meldingskultur og bedre informasjon om avvikssystemet.
Det er viktig at NTNU har en tilfredsstillende og godt etablert løsning for å fange opp henvendelser
institusjonen mottar fra studenter vedrørende sviktende læringsmiljø.
Studentstemmen
Med innføringen av et felles kvalitetssikringssystem er det viktig at studentene følges opp med tanke
på deres viktige rolle i referansegruppene. Det lokale underutvalget i Gjøvik fremhever behovet for
studenters opplæring og bruk av kvalitetssystemer, særskilt rettet mot studentenes
påvirkningsmuligheter når det gjelder undervisningsgjennomføring og faglig innhold. Studentenes
stemme skal høres i råd, grupper og utvalg som påvirker studentenes studiehverdag, noe NTNU har
en bevissthet rundt, likevel ser vi at studenter ikke er tilfredse med mulighet for medvirkning, jf.
resultat fra Studiebarometeret. LMU ber NTNU merke seg at studentene savner mulighet til å påvirke
undervisningsopplegg, samt mer oppfølging og tilbakemelding underveis i utdanningsløpet.
Etter LMUs syn er det viktig å ha et forsterket fokus på studieprogramleders rolle å utvikle et godt
læringsmiljø for studentene på det enkelte studieprogram.
LMUs rolle
Studentdemokratiet er et ansvar som må tas på alle nivå i NTNU. Studentrepresentasjon i LMU er
blant annet en vesentlig del av utvalgets unike sammensetningt, men LMU og de lokale
underutvalgene har fortsatt ikke helt funnet sin form som sikrer utvalgets funksjon, forankrede rolle
og legitimitet. Dette må LMU og de lokale underutvalgene systematisk jobbe videre med i 2017 slik
at LMU kan være en viktig bidragsyter i arbeidet med å ivareta og sikre systematikk og kvalitet i
NTNUs arbeid med å utvikle studentenes helhetlige læringsmiljø.

Anbefalinger og råd til ledelsen ved NTNU
Årsrapporten viser at det legges ned mye godt arbeid ved alle enheter for å opprettholde et godt og
forsvarlig læringsmiljø for studentene, men LMU ber NTNU likevel merke seg de anbefalinger som er
gitt underveis i rapporten. I tillegg har LMU noen råd som utvalget ber NTNU rette ekstra
oppmerksomhet mot.
Selv om utviklingen er positiv, er det fremdeles variasjon mellom de ulike studiestedene når det
gjelder grad av tilfredshet med forhold som angår studie- og læringsmiljøet, jf. Studiebarometeret.
NTNU er fremdeles i startfasen av en omfattende integrasjonsprosess. Fra å være samlet i en by er
studentene nå spredt over flere campus, studentantallet har økt betraktelig, nye og andre typer
studier med større innslag av praksis og profesjonsinnretting har kommet til, og det eksisterer
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fremdeles mange ulike tilnærminger til informasjon og oppfølging som kan synes fragmentert og
uoversiktlig og som av den grunn til dels kan virke forvirrende og hemmende for studenters trivsel,
mestring og læring. Endringene gjør det derfor ekstra viktig at NTNU fremstår helhetlig og
systematisk i sin kommunikasjon med og i oppfølging av studentene der de til enhver tid befinner seg
(studentperspektivet), enten det skjer via digitale tjenester eller i samling av ulike tjenestetilbud i
form av for eksempel servicesentre. Dette krever samhandling og samarbeid mellom ulike enheter
ved NTNU slik at studenter opplever at de får samme oppfølging, råd og veiledning uavhengig av
campus- og studieprogramtilhørighet.
LMU ber NTNU intensivere sin satsning på innovative læringsareal og involvere studentene i
arbeidet. Studiebarometeret fremhever faglig tilhørighet og opprettelse av møteplasser i krysningen
mellom læring og sosiale relasjoner som avgjørende for studenters trivsel og læring. LMU mener
innovative læringsareal vil være identitetsskapende, samlende og øke følelsen av en faglig tilhørighet
i et NTNU som for mange kan oppleves som stort og skremmende. Slike møteplasser vil dermed
utgjøre et viktig bidrag til det pedagogiske, så vel som det psykososiale læringsmiljøet.
LMU berømmer NTNUs omfattende satsning på digitale verktøy som gir nye muligheter for å tilegne
seg læring og kunnskap. LMU ber i den forbindelse om at det rettes særlig oppmerksomhet mot
universell utforming av NTNUs digitale tjenestetilbud. Selv om universell utforming av IKT-løsninger i
Norge er nedfelt i regelverk, mener LMU at NTNU må satse mer offensivt på universell utforming slik
at det digitale læringsmiljøet fremstår som likeverdig og tilpasset for alle, uten at det er behov for
tilrettelegging eller spesielle tilpasninger. Her kan NTNU gå foran som et godt eksempel.

***
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NTNU Mandat for LMU
Vedtatt av NTNUs styre 15.02.2016

1. Formål
Styret ved NTNU har det overordnede ansvaret for å sikre studentene et godt og fullt forsvarlig
læringsmiljø i tråd med universitets- og høgskolelovens § 4-3, punkt 1 og 2. Læringsmiljøutvalget
(LMU) rapporterer direkte til styret, og skal gi råd til styret og ledelsen i saker som vedrører
læringsmiljøet ved NTNU. Begrepet læringsmiljø definerer Læringsmiljøutvalgets arbeidsområde:
Begrepet «Læringsmiljø» forstås som de fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og
pedagogiske kontekster der studentenes læring skjer, og som påvirker studenters læringsutbytte.
Dette utdypes på følgende vis:
Fysisk læringsmiljø omhandler utforming og bruk av bygninger og fysiske omgivelser slik at det lager
gode rammer for læring og læringsaktiviteter hos alle studenter.
Psykososialt læringsmiljø omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt læringsprosessene. Det
berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte, og i mellom studentene.
Organisatorisk læringsmiljø omhandler systemer for tilbakemelding og medvirkning, slik at utvalget
sikrer studentenes innflytelse og medvirkning i organisasjons- og endringsprosesser som har
innvirkning på studentenes totale læringsmiljø.
Digitalt læringsmiljø omhandler bruk av teknologi som støtte for studentenes læring, herunder bruk
og utforming av digitale læringsressurser og læringsplattformer.
Pedagogisk læringsmiljø omhandler rammene for den pedagogiske aktiviteten som påvirker
studentenes læring. Dette berører utforming av mål, innhold, aktiviteter og vurderinger, men
avgrenses mot kvalitetsvurdering av den enkelte læringsaktivitet.
Ut fra denne forståelsen av begrepet skal Læringsmiljøutvalget ved NTNU ha et helhetlig og
overordnet bilde på NTNUs arbeid med læringsmiljø. På bakgrunn av dette avgir LMU rapport til
Styret og gir innspill i Kvalitetsmeldingsprosessen.

2. Roller og funksjoner
Læringsmiljøutvalget ved NTNU skal ivareta roller, funksjoner og oppgaver presisert i Universitets- og
høgskolelovens § 4-3, punkt 3. For LMU ved NTNU betyr dette:
1. Læringsmiljøutvalget skal være forankret i NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning.
Kvalitetssikringssystemet skal beskrive roller, ansvar og oppgaver i organisasjonen når det gjelder
læringsmiljø, slik at enhetene kan rapportere på læringsmiljøet som en del av kvalitetsmeldingen.
Rapportene skal behandles i LMU, slik at utvalget kan påvirke sentrale organisasjons- og
endringsprosesser, og videre prioriteringer av det som berører studentenes læringsmiljø.
2. Læringsmiljøutvalget skal sikres god informasjon om læringsmiljøet. Dette skjer for eksempel
gjennom
a. Innsikt via kvalitetssikringssystemet og tilbakemeldinger fra enhetene
b. Data fra læringsmiljøundersøkelsen og andre studentundersøkelser
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c. Dialogmøter med fakulteter
d. Innspill fra studentorganer
e. Rapporter fra tilbakemeldings- og avvikssystemet når det gjelder læringsmiljø og HMS-avvik som
gjelder studentenes læringsmiljø.
f. Egne saker tatt opp i møter i utvalget, underutvalgene eller arbeidsutvalget
3. Læringsmiljøutvalget rapporterer til styret i en egen årlig rapport. Dette er en overordnet rapport
om NTNUs helhetlige arbeid med læringsmiljø, og bygger blant annet på innsikt utvalget har fått
gjennom arbeidet beskrevet i punkt 2.
4. Læringsmiljøutvalget skal gi uttalelser vedrørende klager på læringsmiljøet. Dette skal skje
gjennom innsyn i studentenes avviks- og tilbakemeldingssystem, eller via tilbakemeldingen fra
fakultetene. LMU skal kunne se på klager på overordnet nivå, og avvik som ikke lukkes eller
gjentakende klagesaker.
5. Læringsmiljøutvalget skal være en pådriver og premissleverandør som aktivt deltar i planleggingen
av NTNUs arbeid med utvikling av et inkluderende, mangfoldig og universelt utformet læringsmiljø.
6. LMU skal nøye følge utviklingen i spørsmål som har med studentenes helse, sikkerhet og velferd å
gjøre. Dette skal gjøres i forståelse med Studentsamskipnaden. LMU skal holde seg orientert om
pålegg og enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer vedrørende studentenes læringsmiljø.

3. Sammensetting
LMU ved NTNU består av 10 faste medlemmer, hvorav fem representanter fra studentene og fem fra
ansatte. LMU velger selv sin leder hvert år, vekselvis blant ansattes og studentenes representanter.
Alle de faste representantene skal ha personlig vararepresentant. Alle studiesteder skal være
representert i LMU, og det gjelder både studentene og ansatte. Ledere/nestledere fra lokale
underutvalgene sikrer lokal forankring.
Studentene
Studentrepresentanter velges av sentralt og lokalt studentdemokrati med personlige vara, og slik at
alle studiesteder er representert. Alle studentene oppnevnes fra samme tidspunkt uavhengig av
campustilhørighet, og for et år av gangen. Studentenes representanter fordeles på følgende vis:
• Tre studentrepresentanter fra NTNU Trondheim (to fra sentralt studentdemokrati, en åpen plass)
• En studentrepresentant fra NTNU Gjøvik (velges av lokalt studentdemokrati)
• En studentrepresentant fra NTNU Ålesund (velges av lokalt studentdemokrati)
Ansatte
Ansattes representanter oppnevnes av rektor med personlige vara slik at alle studiesteder er
representert. Ansattes representanter oppnevnes for to år.
Ansatte i Læringsmiljøutvalget fordeles på følgende vis:
• Tre ansattrepresentanter fra ledelsen ved NTNU Trondheim
• En ansattrepresentant fra ledelsen ved NTNU Gjøvik
• En ansattrepresentant fra ledelsen ved NTNU Ålesund
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Observatører
LMU inviterer observatører med møte- og forslagsrett, og velger observatører som bidrar til at LMU
ivaretar nødvendige funksjoner ut fra formål, roller og oppgaver.
Eiendomsforvaltningen, Studentsamskipnaden, AMU, bibliotektjeneste og tilretteleggingstjenesten
må være representert. Det bør innkalles en observatør som arbeider i fellesadministrasjonen med
NTNUs kvalitetssikringssystem. Utover dette kan observatører kalles inn fast eller etter behov.
Lokale underutvalg
Det sentrale læringsmiljøutvalget skal ha to underutvalg, ett ved NTNU Gjøvik og ett ved NTNU
Ålesund. Underutvalgene skal ivareta studenter ved regionale campus, og arrangere møter senest to
uker før LMU har sitt møte. En statusoppdatering fra underutvalgene skal være fast post på
programmet ved LMU-møtene. Underutvalgene ved NTNU Gjøvik og NTNU Ålesund skal ha følgende
oppgaver:
- Sikre kontakt mellom studenter og lokal ledelse for å følge opp læringsmiljørelaterte
oppgaver og bidra til at lokale tiltak blir iverksatt.
- Dokumentere utvalgets arbeid og rapportere til LMU og lokale ledelsesnivåer i tråd med
kvalitetssystemet.
Sammensetning
De lokale underutvalgene skal bestå av 3 studentrepresentanter og 3 representanter fra ansatte med
personlig vararepresentanter. Studentenes representanter oppnevnes av studentdemokratiet, hvorav
minst en student skal være medlem av øverste studentorgan for å sikre god kommunikasjon. Rektor
delegerer ansvaret med å utnevne representanter for ansatte i underutvalgene til viserektorene ved
NTNU Gjøvik og NTNU Ålesund. Utvalgenes leder eller nestleder skal sitte i det sentrale LMU for å
sikre den lokale forankringen.

4. Sekretariatsfunksjon
Rektor skal sørge for at sekretariatsoppgavene for LMU og underutvalgene ivaretas på en effektiv og
hensiktsmessig måte. Det skal etableres et arbeidsutvalg (AU) i tilknytning til LMU bestående av leder
av LMU, sekretær, en ansatt- og en studentrepresentant som forbereder sakene før møtene og i
oppfølgingen i etterkant av møtene. Funksjonen organiseres inn i stab til prorektor for utdanning.
LMU-sekretær har særlig ansvar for koordinering og kontakt mellom LMU og de lokale underutvalg.
De lokale underutvalgene må også tilstås sekretariatsfunksjon ved de lokale studiesteder.

5. Arbeidsmåte
LMU skal ha 6 årlige møter, og alle møter skal legges innenfor studentenes studieår. Alle fakulteter
skal besøkes i løpet av en toårig syklus gjennom et dialogmøte, dette gjelder også for lokale
underutvalg.
LMU konstituerer seg selv med leder og nestleder, som velges for et år av gangen, vekselvis blant de
ansattes og studentenes representanter. Leder kaller inn til møtene og innkalling med saksliste skal
være skriftlig. Referat fra møtene skal være tilgjengelig på nett. LMU er beslutningsdyktig når minst 7
medlemmer er på møtet. Ved stemmelikhet får lederen dobbel stemme, og det er ikke tillatt å
stemme blankt. Der medlemmer i utvalget anses som inhabile og ved konfidensialitet, gjelder vanlige
regler.

6. Endring av mandat
Endringer i LMUs mandat vedtas av NTNUs styre.
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