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Møtereferat – Læringsmiljøutvalget ved NTNU
Til stede: Marte Øien (student), Stig Martin Liavåg (student), Arild Julius Østrem (student), Julie
Heiberg (student), Jim André Gjerde (student), Anne Borg (ansatt), Lindis Burheim
(ansatt), Marianne Vinje (vara ansatt), Torbjørn Eriksen Kravdal (vara ansatt), Espen
Holm (vara observatør SiT), Bjørg Næss Frost (observatør tilretteleggingstjenesten),
Jorunn Alstad (observatør UBiT), Kjersti Møller, (sekretær), Kari Solfrid Jørgensen
(sekretær uLMU Gjøvik), Heidi Hansen Utstein (uLMU Ålesund)
Forfall:

Gunnar Bendheim (ansatt), Åse Berg (vara ansatt), Jørn Wroldsen (ansatt), Tove
Havnegjerde (ansatt), Hilde Apneseth (observatør AMU), Espen Munkvik (observatør
SiT)

Kopi til:

Avdeling for avdelingstjenester, Avdeling for utdanningskvalitet, Studenttinget,

Gjelder:

Møte i Læringsmiljøutvalget

Møtetid:

20.09.2017
09:00-12:00

Signatur:

KM

23/17

Møtested: Hovedbygget Gløshaugen Rom 201

Presentasjon av ny leder og nye studentrepresentanter i LMU – v/ leder Marte Øien
Ny leder av LMU: Marte Øien
Nye studentrepresentanter fra Gjøvik og Ålesund: Julie Heiberg og Jim André Gjerde
Presentasjonsrunde av tilstedeværende
Siste nytt fra Studenttinget i et læringsmiljøperspektiv v/Marte Øien
Se presentasjon på: https://docs.google.com/presentation/d/17OZzpCaVxUn3akg9o8fHxLqWoR5PMtUHXn2AOGMKbs/edit#slide=id.p4
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LMU berømmer Studenttinget for arbeidet, temaene vil bidra til å påvirke læringsmiljøet positivt i
mange sammenhenger.
NTNUs kvalitetsmelding for utdanning 2016-17 v/ seniorrådgiver Marit Skimmeli
Mål med saken: Orientere om kvalitetsmeldingsprosessen 2016-17 og LMUs rolle. En prosjektgruppe
med Utdanningsutvalget som referansegruppe har videreutviklet rektors årlige bestilling til fakultetene
Bestillingen fakultetene har fått i år er derfor ny. LMU har også nytt mandat. Hvordan få til god prosess
og oppfølging? Se vedlagt presentasjon.
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Fra diskusjonen:
LMU skal ha et helhetlig blikk på læringsmiljøet ved hele NTNU, og det er viktig at utvalget får den
input som det trenger for å kunne utøve sin «tilsynsrolle», samt ha god mulighet til å både rådgi og
utøve påvirkning der det er hensiktsmessig. Av mandatet fremgår det at LMU skal «være forankret i
NTNUs system for kvalitetssikring» og «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». LMU er usikker på om bestillingen slik den nå er utformet vil gi LMU
tilstrekkelig innsikt i læringsmiljøarbeidet ved enhetene slik det legges opp til i mandatet. I fjor var det
for eksempel eksplisitt spurt etter fysisk læringsmiljø, noe som ga verdifull innsikt i arbeidet videre opp
mot styret. Dersom det viser seg å ikke bli tilfelle, må LMU sterkere inn i prosessen for 2017-2018. Det
understrekes at LMU ikke har et operativt ansvar for læringsmiljøet, men skal ha en overordnet og
helhetlig tilnærming.
LMU forventer at NTNU ivaretar et godt læringsmiljø i forbindelse med samlokaliseringsprosjekt hvor
utdanninger flyttes i sin helhet, som for eksempel flytting fra Kalvskinnet til Gløshaugen for
ingeniørutdanningen. Tiltak forventes igangsatt der det er aktuelt.
Har det en hensikt at LMU har egne dialogmøter med fakultetene for å sikres god informasjon om
læringsmiljøet? Det arrangeres en rekke dialogmøter gjennom året, blant annet i regi av rektor,
prorektor for utdanning og eiendom. Snarere enn at LMU arrangerer egne dialogmøter anbefales det
at læringsmiljøspørsmål tas opp i disse møtene, og/eller at LMU-medlemmer (studentrepresentanter)
deltar i utvalgte dialogmøter. LMU anser spesielt prorektor for utdanning og eiendomsavdelingens
dialogmøter som spesielt relevante for å kunne utøve sin funksjon slik denne er beskrevet i mandatet.
Dette vil sikre at LMU har totalbildet til enhver tid. Det forventes at LMU involveres i forkant av disse
dialogene for å sikre at læringsmiljøperspektivet ivaretas, og at kan utgjøre et grunnlag for rapportering
til styret. Sekretær følger opp overfor prorektor for utdanning og eiendomssjef.
LMU kan også vurdere å legge sine møter til fakultetene på omgang.
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Læringsmiljøundersøkelser på vei v/ seniorrådgiver Kjerstin Tobiassen UTGIKK
Mål med saken: Orientering om kommende læringsmiljøundersøkelser. I kraft av LMUs mandat skal
utvalget sikres god informasjon om læringsmiljøet, samtidig som utvalget skal være en pådriver og
premissleverandør som aktivt deltar i planleggingen av NTNUs arbeid med utvikling av et inkluderende,
mangfoldig og universelt utformet læringsmiljø. I 2018 planlegger NTNU å gjennomføre sin egen
læringsmiljøundersøkelse (sist gjennomført i 2015), og prosjektleder Kjerstin Tobiassen ønsker å få
innspill fra LMU om ønsket innhold, organisering og oppfølging, samt gi en kort orientering om øvrige
undersøkelser som omhandler læringsmiljø.
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Sammensetningen av LMU fra 01.01.2018 v/leder Marte Øien
Mål med saken: LMU består av 10 faste medlemmer, hvorav 5 representanter fra studentene og fem fra
ansatte. LMU velger sin leder hvert år (vekselvis blant ansatte og studentenes representanter). I tillegg
skal LMU ha to underutvalg, jf mandat. Alle faste representanter skal ha en personlig vararepresentant
og alle studiesteder skal være representert. Ansatte i LMU fordeles på følgende vis:
Tre ansattrepresentanter fra ledelsen ved NTNU i Trondheim
En ansattrepresentant fra ledelsen ved NTNU i Gjøvik
En ansattrepresentant fra ledelsen ved NTNU i Ålesund
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Observatører skal bidra til at LMU ivaretar nødvendige funksjoner ut fra formål, roller og oppgaver.
Eiendomsforvaltning, SiT, AMU, bibliotektjeneste og tilretteleggingstjenesten skal være representert.
Det bør også kalles inn en observatør som arbeider i fellesadministrasjonen med NTNUs
kvalitetssikringssystem.
Nye ansattrepresentanter til LMU skal oppnevnes av rektor for 01.01.2018-31.12.2019. LMU bes drøfte
hvilken sammensetning som er ønskelig med henblikk på ivaretagelsen av LMUs mandat og funksjon.
Se vedlagt presentasjon.
Fra diskusjonen:
LMU slik utvalget nå er organisert kan ikke ta et operativt ansvar, men må ha et langsiktig og strategisk
blikk på læringsmiljøet ved NTNU. Sammensetning må sikre at utvalget har den forankring det trenger,
noe som understøttes av tung lederrepresentasjon. Det er viktig med gjennomslagskraft i LMU. I tillegg
til variasjon, bredde og kjønnsbalanse. En parallell til sammensetning er AMU hvor toppledelsen er
representert.
Sammensetningen slik den er nå synes fornuftig (med eiendom, prorektor for utdanning,
fakultetsledelse representert). Viktig at samtlige medlemmer i LMU har en genuin interesse for
læringsmiljø. Rektor oppnevner ansatte i Trondheim, viserektorene ved NTNU i Gjøvik og NTNU i
Ålesund oppnevner sine ansattrepresentanter etter delegasjon fra rektor (utvalgenes leder/nestleder
skal sitte i det sentrale LMU for å sikre den lokale forankringen).
LMU er enig om at prorektor for utdanning må sitte i LMU. Det er videre viktig å sikre
fagmiljøperspektivet, men for å påse at dette ivaretas på overordnet nivå foreslås det å beholde
seksjonsleder fra et fakultet i sammensetningen. Det understrekes at medlemmene i LMU har et felles
ansvar for oppgaven LMU er satt til å gjøre.
Med dagens sammensetning kan det være en utfordring å sette nye saker på dagsordenen, saker som
krever andre perspektiv enn de som man bringer inn i regi av sin funksjon. Dette må utvalget være
ekstra bevisst på.
Vedtak
Til neste møte utarbeider sekretær et kort notat i samråd med prorektor for utdanning med forslag til
sammensetning basert på råd gitt i LMU-møtet.
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Fokusområde 2018 v/leder Marte Øien
Mål med saken: Læringsmiljøutvalget skal ha et helhetlig og overordnet blikk på NTNUs arbeid med
læringsmiljø og videre gi råd til styret og ledelsen i saker som vedrører læringsmiljøet ved NTNU. Selv
om utvalget skal diskutere og behandle saker innenfor de forskjellige aspektene av læringsmiljøet er
det foreslått å ha et fokusområde som utvalget skal legge et ekstra fokus på hvert år. Ved å løfte
enkelte aspekt ved læringsmiljøet vil det kunne være lettere å se en rød tråd i arbeidet og få rettet
fokus på de delene av læringsmiljøet som vi mener trengs å løftes.
For 2018 er fokusområdet som er forslått det psykososiale læringsmiljøet. Bakgrunnen til det er diverse
saker som har blitt satt på dagsorden nasjonalt og lokalt den siste tiden, som for eksempel, psykisk og
verbal mobbing i høyere utdanning (se vedlagt link), ensomhet blant studenter, seksuell trakassering
(se vedlagt link), positiv diskriminering, utfordringer for studenter med tilretteleggingsbehov (se
vedlagt link) med flere.
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https://khrono.no/2017/03/setter-mobbing-i-hoyere-utdanning-pa-dagsorden
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/student/forsker-mangler-regelverk-mot-seksuelltrakassering/a/24090068/
https://www.dagbladet.no/kultur/jeg-og-min-usynlige-sykdom-ble-en-kasteball-mellomkontorer/68590863
Det psykososiale læringsmiljøet er også foreslått med bakgrunn av at de andre aspektene ved
læringsmiljøet blir mer ivaretatt av andre råd/utvalg i forbindelse med campusprosjektet og
samlokaliseringen. Det er likevel opp til utvalget å diskutere om det er ønskelig med et spesifikt
fokusområde og hva det skal være.
Fra diskusjonen
LMU må til enhver tid sikre at utvalget svarer på oppgaven gitt i sitt mandat, men samtidig er
læringsmiljøbegrepet så omfattende at det vil være hensiktsmessig å plukke ut tema som kanskje ikke
får tilstrekkelig oppmerksomhet i andre sammenhenger.
Et fokusområde vil fungere som en rettesnor mtp dialogmøter og kvalitetsmeldingsprosess, samtidig
som det gir LMU en anledning til målrettet innsats.
Psykososialt læringsmiljø er et godt forslag og LMU anser det som viktig at dette settes på dagsordenen
ved NTNU i større grad enn tidligere. LMU berømmer studentene som har løftet denne tematikken.
Fokusområdet har også et verdiaspekt, i tillegg til å være et økonomisk anliggende (frafall). LMU bør
vurdere å be NTNU kartlegge det psykososiale læringsmiljøet ved fakultetene som ledd i arbeidet.
Finnes det tiltak som andre kan dra nytte av? Etterspørre de gode eksemplene – for eksempel NVfakultetets satsning på identitetsarealer.
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Vedtak
For 2018 er fokusområdet for LMU det psykososiale læringsmiljøet ved NTNU.
Orienteringer og saker fra uLMU Ålesund og uLMU Gjøvik v/leder av utvalgene Julie Heiberg og Jim
André Gjerde
Se vedlagt referat fra uLMU-Gjøvik
-Gjøvikstudentene har mangelfullt tilbud og muligheter for fysisk fostring
-avklare deltagelse referansegruppe campusutvikling i Gjøvik (har deltager)
uLMU i Ålesund:
- gymsal tilgjengelig fra januar 2018
- NMK2 fungerer godt
-Studentservices åpningstider ønskes utvidet
-Konkurranse om beste sykkeparkering
-Utvide campus K-bygg (med fremtidsrettede læringsareal)
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Eventuelt
LMU-møtet 03.11.17 flyttes til 13.11.17. Ny innkalling kommer. Det innkalles en halv time tidligere til
sekretærene LMU/uLMU for å sikre at møtefasilitetene er i orden.

Kvalitetsmelding 2016-17
Læringsmiljøutvalget 20.09.17

Mål med saken:
Orientere om kvalitetsmeldingsprosess 2016-17 og LMUs rolle

Frister kvalitetsmelding 2016-17
Januar 2018:
Fakultetene (senest 15.1) og utvalgene
(29.1) sender kvalitetsmelding til rektor

Oktober 2017 (ultimo):
Rektor sender datagrunnlag til
bruk i kvalitetsmelding
(DBH-rapportering 15.10)

September 2017 (medio):
Rektor sender bestilling på
kvalitetsmelding for
2016-17

Mars 2018:
Rektor legger fram NTNUs
kvalitetsmelding for styret
14. mars
Prorektors utdanningsdialogmøter med fakultetsledelsen
om kvalitet og portefølje (mars)

2

Ny bestilling - viktigste endringer
• Vi går bort fra målepunktene ramme-, prosess og
resultatkvalitet
• Vi har hovedfokus på fakultetets:
–
–
–
–

systematiske kvalitetsarbeid, og eksempler
periodiske studieprogramevalueringer
hovedutfordringer og tiltak
innspill til fellestiltak
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LMUs rolle - fra mandatet
• «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».
• «Læringsmiljøutvalget rapporterer til styret i en egen
årlig rapport. Dette er en overordnet rapport om NTNUs
helhetlige arbeid med læringsmiljø»

Hvordan få til god prosess og oppfølging?
5

Rolle og funksjon
Dialogmøter med
fakultetene

Gi innspill i
kvalitetsmeldingsprosessen
Tilbakemelding fra enhetene
(kvalitetsmeldingsprosessen)
Pådriver og premissleverandør (delta
aktivt i planleggingen av NTNUs arbeid
med utvikling av et inkluderende,
mangfoldig og uu-formet læringsmiljø)

Data
læringsmiljøundersøkelsen
(og andre)

LMU

INPUT

Rapportere direkte til
styret (egen årsrapport)

OUTPUT

KONTINUERLIG
FORBEDRING AV FYSISKE,
PSYKOSOSIALE OG
ORGANISATORISKE
FORHOLD (Nokut)

Egne saker tatt opp i
LMU/uLMU/AU

Gi uttalelser vedrørende klager på
læringsmiljøet (overordnet nivå)

Rapporter fra avviks og
tilbakemeldingssystem

Innspill fra
studentorganene

uLMU

Skal gi råd til styret og
ledelsen ved NTNU

Følge utviklingen i spørsmål
om studentenes helse,
sikkerhet og velferd (m/SiT)

Hvordan skal LMU ivareta og sikre systematikk og
kvalitet i NTNUs arbeid med å utvikle studentenes
helhetlige læringsmiljø?

Føringer for sammensetning av LMU
10 faste medlemmer med personlig vara (5 ansatte og 5 studenter)
Ansatte:
• Trondheim, Gjøvik og Ålesund skal være representert
• 3 ansatte fra ledelsen ved NTNU
• 1 ansatt fra ledelsen ved NTNU i Ålesund
• 1 ansatt fra ledelsen ved NTNU i Gjøvik

Observatører:
• Eiendomsforvaltning, Studentsamskipnaden, AMU, Bibliotektjenesten og
tilretteleggingstjenesten må være representert. Det bør innkalles en som arbeider med
kvalitetssikringssystem fra fellesadministrasjonen.

Sammensetning ved andre studiesteder – et
utvalg
UiO: en fra rektoratet, studiedirektør, studiedekan (på omgang mellom fakultetene), direktør eiendom
UiB: viserektor for utdanning, avdelingsdirektør (studieadministrativ avdeling), avdelingsdirektør IT-avdelingen,
dekan, seniorkonsulent (tilretteleggingstjenesten)
UiA: viserektor for utdanning, studiekvalitet og læringsmiljø, førstelektor (institutt for psykososial helse),
førsteamanuensis (institutt for informasjonssystemer)
UiN: prorektor for utdanning, eiendomssjef, IKT-sjef, studentrådgiver, universitetslektor
HiL: prorektor for utdanning (dekan som vara), økonomi- og driftsdirektør ((studiedirektør vara), en faglærer

Møteprotokoll

Læringsmiljøutvalget HiG

Dato: 28.08.2017 kl. 12:15 – 14:30
Sted: Møterom A-132
___________________________________________________________________________
Faste medlemmer som møtte:
Funksjon:
Representerer:
Julie Heiberg
Medlem, leder h17/v18
SP-leder
Anders Martinsen
Medlem
SP-AD-ID-G
Jørn Wroldsen
Medlem, nestleder 2017
viserektor
Knut Wold
Medlem
Ansatt-IE-IES-G
___________________________________________________________________________
Faste medlemmer som ikke møtte:
Marianne Skistad
___________________________________________________________________________
Varamedlemmer som møtte:
___________________________________________________________________________
Andre/øvrige: Ingen observatører møtte.
Spesielt inviterte: Avgått leder SP Ole-Jacob Oosterhof
___________________________________________________________________________
Saksliste:
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Innkalling til dagens møte , og protokoll fra 05.04.2017
Godkjennes.
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Presentasjonsrunde – Ny leder av SP og dermed ny leder av LMU.
Julie Heiberg
Takke avtroppende leder Ole-Jacob Oosterhof for innsatsen i lokalt
LMU.
Fikk en symbolsk gave som takk.
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Møteplan for LMU – Gjøvik høsten 2017.
Mandag 9. oktober 2017 kl 12:15 – 14:30 i rom K 2.etg. Kråkereiret
Mandag 11. desember 2017 kl 12:15 -14:30 i G-bygget G-303
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Gjøvikstudentenes tilbud og muligheter for fysisk fostring – bruk av
storhall.
Studentene har ikke fått tilfredsstillende antall timer eller treningssteder. Ugunstige tider som enten kolliderer med undervisning, eller
er så seint på døgnet at det ikke er aktuelt for en student å gjennomføre treningen, gjør at det er stor fare for frafall av studenter og ned-

leggelse av enkelte studentlag og foreninger. Det er inngått kontrakter
som skulle gi studenter adgang til Campus Arena som treningssted.
NTNUI (idrett) er under etablering, og leder av lokalt LMU skal i møte
med SiT vedr. oppstart av NTNUI (idrett) avd. Gjøvik, hvor dette vil
bli en del av det som må tas tak i for Gjøvikstudentene sin del.
Det gjøres en henvendelse til Gjøvik kommune om saken rett etter
nyttår 2018.
Leder orienterer om status på neste møte.
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Studenters tilgang til å låne piano for å spille/praktisere sin hobby.
Etter litt drøfting ble forslaget om å kunne booke G-303 (Ørneredet)
etter kl 16:00 via en «booking-bok» i Studenttorget konklusjonen.
LMU ber Orakeltjenesten om 3 lånekort, som etter et bookingsystem
lånes ut via Studenttorget til studenter som ønsker å spille piano.
Leder sender en skriftlig henvendelse til Orakeltjenesten om 3 lånekort.
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Oppsummering av uavklarte/uavsluttede saker fra vårsemesteret.
Medlemmers funksjonstid:
Studenter: Julie sender over oppsett på nye studentrepresentanter,
med den enkeltes funksjonsperiode.
Ansatte er oppnevnt for to år f.o.m. rektorvedtak 20.04.2016.
Budsjett for lokalt LMU:
Siden dette ikke er avklart i sentralt LMU, sendes en forespørsel
til viserektor om dekking av utgifter derom noen i LMU har behov for
dette i LMU-sammenhenger ut høstsem. 2017. Lokalt LMU Gjøvik
etterspør konklusjon på budsjettdiskusjonen.
SP på Gjøvik ønsker å være deltager i møtene som referansegruppe
for campusutvikling har, v/Lindis Burheim. SP sender en forespørsel til
L.B. om deltagelse der.
Sak 018/17 Initiativ til endring av UHL loven v/Ole-Jacob
Dette arbeidet ble overtatt av Lars Bjørnar Vist, og oversendt NSO,
som har jobbet med dette sentralt.
Vedr. punkter fra fjorårets Kvalitetsseminar, så er disse tatt opp og
kvittert ut i møte med leder av seksjon for utdanning Gunn M. RognRognstad og instituttlederne.

EnTL må velge ny observatør til lokalt LMU. Sekretær gjør en
henvendelse om det.
Den nye NTNU-bussen.
Det er ønske om at denne koordineres bedre med ankomster og avganger for Oslotoget. Det er også ønskelig at denne går om Sørbyen
studenthjem, der bl.a. flesteparten av internasjonale studenter bor.
Leder av LMU skal i et møte om dette, og tar opp saken der.
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Eventuelt:
Det skal lages en ny hovedstrategi for NTNU. Dette er godt forankret faglig i fakultetene. Hva som er viktig for læringsmiljøet
på campus Gjøvik, må vi lokalt utrede og sette mål for.

NTNU i Gjøvik 04.09.2017
Kari Solfrid Lauritzen
sekretær

