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:
20/17

Innkalling til dagens møte , og protokoll fra 05.04.2017
Godkjennes.

21/17

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.

22/17

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

23/17

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.
25/17

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.

26/17

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.

27/17

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

