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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), Gunnar Bendheim (ansatt), Anne. K.
Simonsen (ansatt), Marianne Vinje (vara ansatt), Torbjørn Eriksen Kravdal (vara ansatt), Espen
Munkvik (observatør SiT), Bjørg Næss Frost (observatør tilretteleggingstjenesten), Jorunn
Alstad (observatør UBiT), Kari Solfrid Jørgensen (sekretær uLMU Gjøvik), Heidi Hansen (uLMU
Ålesund)

Frafall:

Lindis Burheim (ansatt), Åse Berg (vara ansatt), Jørn Wroldsen (ansatt), Tove Havnegjerde
(ansatt), Hilde Apneseth (observatør AMU), Kjersti Møller, (sekretær)

Kopi til:

Avdeling for studenttjenester, Avdeling for utdanningskvalitet, Avdeling for
studieadministrasjon, Studenttinget, uLMU Gjøvik, uLMU Ålesund, Fakultetene

Møtetid:

13.11.2017 - 13:00-16:00

Signatur:

MSV

Møtested: Hovedbygget Gløshaugen Rom 201 (og Skype)

Referatet fra dette møtet er mangelfullt, fordi det ble gjennomført uten sekretær. Møtet ble likevel avholdt
fordi sak 33/17 ikke kunne utsettes.
30/17
31/17

Siste nytt fra studentene i et læringsmiljøperspektiv v/LMU-leder
Læringsmiljøundersøkelser på vei 2018 v/Kjerstin Tobiassen
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 ny læringsmiljøundersøkelse. Prosjektleder
Kjerstin Tobiassen presenterte hvordan NTNU bruker slike denne og andre
studentundersøkelser systematisk i sitt arbeid med oppfølging av studenters
læringsmiljø.
Fra diskusjonen:
Studentundersøkelser er viktige kilder til kunnskap om status i NTNUs systematiske
arbeid for LMU. LMU kom med ønsker til innhold, organisering og oppfølging. Saken tas
opp igjen i LMU våren 2018. Kort orientering om promotering avviksorientering (etter
spørsmål fra uLMU-Ålesund)
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NTNU – et helsefremmende universitet? v/professor Siw Tone Innstrand
Fagmiljøet ved Senter for helsefremmende forskning fremmet forslag for LMU om
NTNU som helsefremmende universitet, og hvordan best integrere en forpliktelse til og
visjon om helsefremming innenfor universitetets planer og politikk.
Fra diskusjonen:
LMU registrerer at saken ikke har vært del av NTNUs strategiprosess, og mener
prosjektet må gjøres mye tydeligere før LMU eventuelt kan ta stilling til saken.

33/17

Evalueringsskjema LMU
Evalueringsskjema fra Oxford Research ble gjennomgått og diskutert.
Fra diskusjonen:
Utfyllende informasjon fra LMUs arbeid og LMUs synspunkter vedrørende forestående
lovgjennomgang og evaluering av ordningen med læringsmiljøutvalg ble inkludert i
skjemaet, jfr vedlagte evalueringsskjema oversendt til Kunnskapsdepartementet.

34/17

Opplæring av studentrepresentanter i LMU og behov for lokalt budsjett ved uLMUÅlesund v/leder uLMU Jim Gjerde
Studentrepresentantene i uLMU Ålesund ønsker opplæring i LMU-arbeid slik at de blir
mer effektive i sitt arbeide. Det etterspørres kurs fra Universell med utgangspunkt i
Håndbok for studenter i LMU som er utviklet av Universell (universell.no). uLMU ønsker
også lokalt budsjett til å dekke lokale læringsmiljøtiltak i handlingsplan for læringsmiljø
ved NTNU Ålesund, samt lønnsmidler til studentrepresentantene.
Fra diskusjonen:
LMU NTNU er et strategisk og overordnet rådgivende organ, og utvalget skal være en
pådriver og premissleverandør som bidrar i planleggingen av NTNUs arbeid med utvikling
av et inkluderende læringsmiljø. Det daglige arbeidet og oppfølging av handlingsplaner,
skjer ute i organisasjonen på ulike nivå. LMU i NTNU har ikke eget budsjett, noe som
innebærer at vedtatte lokale læringsmiljøtiltak og handlingsplaner, i utgangspunktet må
forandres i lokalt i enhetenes budsjetter.
Når det gjelder opplæring fra Universell eller NTNU sentralt, kan studentene ta kontakt
med Avdeling for utdanningskvalitet eller Universell, som sammen kan bistå med
opplæring innen både læringsmiljø- og kvalitetsarbeid (avvikssystem). Saken følges opp.

35/17

Sammensetning av LMU
Oppnevning av nye ansattrepresentanter til LMU for perioden 01.01.2018 – 31.12.2019.
Fra diskusjonen:
LMU er opptatt av at utvalget har god geografisk representasjon både blant ansatte og
studentenes representanter. I forbindelse med nyoppnevning skal LMU det sikres at
LMU har følgende ansatt representasjon:
•

3 ansatte fra ledelsen ved NTNU i Trondheim
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•
•
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Referanse
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1 ansattrepresentant fra ledelsen ved NTNU i Gjøvik (oppnevnes av viserektor i
Gjøvik)
1 ansattrepresentant fra ledelsen ved NTNU i Ålesund (oppnevnes av
viserektor i Ålesund

Brev sendes enhetene med svarfrist 15.12.2017.
36/17

37/17

Orientering fra uLMU Ålesund og uLMU Gjøvik
Se vedlagte møtereferat.
Eventueltsaker
Studentprestene ønsker observatør-rolle i LMU.
Diskusjon:
I henhold til LMUs mandat kan utvalget invitere observatører inn som bidrar til at LMU
ivaretar nødvendige funksjoner ut fra formål, roller og oppgaver. Studentsamskipnaden,
AMU, bibliotektjenesten og tilretteleggingstjenesten er gitt fast observatørstatus. For å
holde antallet observatører nede, er LMUs praksis at observatører inviteres inn ut fra
behov og hvilke saker som står på agendaen.

NTNUs
kvalitetssystem
for utdanning

NTNUs kvalitetssystem for
utdanning
• NTNUs kvalitetssystem for utdanning
beskriver mål for kvalitetsarbeidet og
definerer roller, ansvar, oppgaver og
oppfølgingsprosesser.
• Målet er å utvikle kvaliteten i utdanningen
på alle nivå; bachelor, master og ph.d., og
å sikre kvalitet i prosesser og aktiviteter
som har betydning for utdanningskvaliteten
• Kvalitetsarbeidet skal bidra til at
studentene oppnår læringsutbyttet
som er definert for emner og
studieprogram, og at NTNUs utdanning
er preget av kvalitet på høyt
internasjonalt nivå, faglig og
pedagogisk
2

Kvalitetssystemet omfatter:
Kvalitet i
portefølje
Kvalitet i
program

Kvalitet i
emner
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– Spørreundersøkelse i alle emner minst
hvert 3. år
– 3 referansegruppemøter per semester
(oppstart, midt og mot slutten)
– Enmenansvarlig lager en emnerapport
etter hver gjennomføring av emnet
– Emnerapporter og
referansegrupperapporter legges i en
database (Doq) som er tilgjengelig for alle
studenter og ansatte ved NTNU
– Evaluering av alle studieprogram minst
hver 5. år
– Handlingsplaner for utvikling av alle
studieprogram og undervisning til alle
institutt godkjennes av dekanen hvert år
etter forslag fra hvert program og institutt
– Meld avvik - Si fra-side for studenter hvis
du opplever at det vanlige
kvalitetssikringssystemet ikke virker

Trondheim – Gjøvik – Ålesund

Hovedelement i kvalitetsystemet

April 2012
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Roller - Emneansvarlig
• Opprette referansegruppe, kalle inn til
tre møter
• Skrive emnerapport etter gjennomført
undervisning og avsluttende eksamen
• Sørge for at
referansegrupperapportene og
sluttevaluering er tilgjengelig for
nåværende og nest kull studenter.
• Sørge for at programleder og
instituttleder får emnerapporten
• Avholde spørreundersøkelse minst
hvert 3. år
• Utvikle emnet på grunnlag av
emnerapporten
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Roller - Studenter
• Delta i referansegrupper, skrive referansegrupperapport og gi
input til referansegruppen
• Svare på spørreundersøkelser
• Velge representanter til studieprogramråd, ledergrupper og
styrer på ulike nivå ved NTNU
• Sette seg inn i læringsmål for emner og program

Student og lærer samarbeider?
7

Roller - Referansegruppen
• Representerer studentene i tre møter med emneansvarlig
i løpet av semesteret.
• Skriver en selvstendig rapport som skal legges ved
emnerapporten
• Minst tre studenter deltar, men det bør være minst en
student for hvert program der studenter fra flere program
tar samme emne.
• I emner med få studenter kan alle studentene utgjøre
referansegruppen.
• Referansegruppen skal ha løpende dialog med emnets
øvrige studenter og representere disse på møtene med
emneansvarlig.
• Studentene skriver referansegrupperapportene.
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Prosess for rapportering og oppfølging

*Studieprogramleder rapporterer til dekan eller til instituttleder avhengig av hvor
oppgavene knyttet til kvalitetssikring av studieprogram er delegert. Der studieprogramleder rapporter til instituttleder, kan også oppfølging gjøres av instituttleder

Database for emne- og programrapporter

Si fra-side – meld avvik
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Mer informasjon
• Om utdanningskvalitet på NTNU:
http://www.ntnu.no/utdanningskvalitet/
• Beskrivelse av systemet på innsida:
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Kvalitetssikring+av+utdanning
• Si fra-side for avviksmelding:
https://innsida.ntnu.no/avvik
• Database for emne- og programrapporter:
https://spfarm.ntnu.no/system/doq/default.aspx
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Læringsmiljøundersøkelsen 2018
- eksterne krav og utviklingsbehov
Seniorrådgiver Kjerstin Tobiassen, Avdeling for
utdanningskvalitet, LMU 13.11.17

Oversikt undersøkelser
Kvalitetssystemet i dag
• Kandidatundersøkelsen
• Arbeidsgiverundersøkelsen
• Læringsmiljøundersøkelsen
NOKUT
• Studiebarometeret (årlig)
• Underviserundersøkelsen
(årlig)

Tilstøtende undersøkelser
• Målgruppeundersøkelsen
(hvert 3.- 4. år)
• SHoT (hvert 4.år)

• Studentundersøkelse om
helsefremmende
universitet (2017)
•
•
•
•
•

Digital tilstand
Undersøkelser Universell
LMU-undersøkelser
SSB levekårsundersøkelser
Annet?

Gjennomførte undersøkelser
2009: Kandidat
2010: Læringsmiljø, SHoT
2011:
2012: Læringsmiljø
2013: Kandidat
2014: SHoT
2015: Læringsmiljø, Arbeidsgiver
3

Planlagte undersøkelser
Mål: 3-årig syklus + årlige:
2017: Kandidat (16), Arbeidsgiver (18)
2018: Læringsmiljø, SHoT
2019: Kandidat
2020: Arbeidsgiver
2021: Læringsmiljø
2022: Kandidat, SHoT
2023: Arbeidsgiver
2024: Læringsmiljø
4

Endring og utvikling
• Læringsmiljø er i dag et kvalitetsområde i
kvalitetssystemet
• Mest sannsynlig må vi bli enda tydeligere på
læringsmiljø i systemet:
– Kvalitetsområdene skal være en integrert del av systemet
– Institusjonen skal systematisk innhente informasjon fra relevante
kilder for å kunne vurdere kvaliteten i alle studietilbud
– Informasjonen som innhentes skal være relevant vis-a-vis
institusjonenes kvalitetsområder
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Læringsmiljø i dagens kvalitetssystem
Hvor

Spørsmål

Referansegrupperapporter

Referansegruppens vurdering av
kvaliteten på læringsaktivitetene og
forslag til tiltak som kan øke
læringsutbyttet.

Emnerapporter

Emneansvarligs vurdering av kvaliteten i
emnet, herunder hvordan er
læringsmiljøet?

Studieprogramrapporter

Studieprogramleders vurdering av
kvaliteten i studieprogrammet, herunder
er læringsmiljøet i studieprogrammet
godt?
Studieprogramleder har også i oppgave å
bidra til å utvikle læringsmiljøet.
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Læringsmiljø i dagens kvalitetssystem
forts.
Hvor

Spørsmål

Periodisk evaluering

-

-

-

-
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Hvordan ser studentene på kvaliteten på
undervisning, tilbakemelding og vurdering i
programmet?
Stiller omfanget av organiserte læringsaktiviteter
krav til studentenes egeninnsats og tidsbruk som
er tilpasset normtallet på 1500 – 1800 timer per
år for heltidsstudier?
Hvordan er læringsmiljøet (fysisk, organisatorisk,
psykososialt, digitalt og pedagogisk) ved
programmet?
Hvordan fungerer studieveiledningstilbudet?
I hvor stor grad stimuleres studentene til faglig
engasjement, selvstendighet og kreativitet?
På hvilke måter medvirker studentene i
utviklingen av kvaliteten på læringsaktiviteter og
vurderingsformer i programmet?

Datakilder
Dimensjon
Fysisk læringsmiljø

Psykososialt læringsmiljø

Organisatorisk læringsmiljø

Digitalt læringsmiljø

Pedagogisk læringsmiljø

8

Definisjon
Utforming og bruk av bygninger og fysiske
omgivelser slik at det lager gode rammer for
læring og læringsaktiviteter hos alle
studenter.
Mellommenneskelige forhold i og rundt
læringsprosessene. Det berører trivsel og
samhandling mellom studenter og ansatte,
og i mellom studentene.

Forslag til datakilder
Campusundersøkelsen (2017)?

-

SHoT (2018)
Studentundersøkelse om
helsefremmende universitet (2017)

Systemer for tilbakemelding og medvirkning,
slik at utvalget sikrer studentenes innflytelse
og medvirkning i organisasjons- og
endringsprosesser som har innvirkning på
studentenes totale læringsmiljø.

-

Informasjon om medvirkningskanaler i
Kvalitetssystem for utdanning
Informasjon om avvikssystem
Studiebarometeret
Evaluering av Læringsmiljøutvalg

Bruk av teknologi som støtte for
studentenes læring, herunder bruk og
utforming av digitale læringsressurser og
læringsplattformer.
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.

-

-

-

Læringsstøttesenteret
Brukerforum Blackboard
Digital tilstand (2014)
Studiebarometeret
Informasjon om roller og ansvar i
Kvalitetssystem for utdanning
Informasjon om studieplanarbeid og
læringsutbyttebeskrivelser
Studiebarometeret
Underviserundersøkelsen

Spørsmål
• Hvordan kan Læringsmiljøundersøkelsen utvikles slik at
den best mulig bidrar til å belyse LMUs mandat og
definisjon av læringsmiljø?
• Hva slags informasjon ønsker LMU at
Læringsmiljøundersøkelsen skal gi?
• Forslag til flere datakilder for innhenting av informasjon
om læringsmiljøet ved NTNU.
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SAK 31/17
Læringsmiljøundersøkelsen 2018 – eksterne krav og utviklingsbehov
Spørsmål til LMU
Spørsmål til LMU:
-

Hvordan kan Læringsmiljøundersøkelsen utvikles slik at den best mulig bidrar til å belyse
LMUs mandat og definisjon av læringsmiljø?
Hva slags informasjon ønsker LMU at Læringsmiljøundersøkelsen skal gi?
Forslag til flere datakilder for innhenting av informasjon om læringsmiljøet ved NTNU.

Bakgrunn: Igangsetting av arbeidet med Læringsmiljøundersøkelsen 2018
I dagens Kvalitetssystem for utdanning er læringsmiljø et av aspektene som skal følges opp. I 2018
skal NTNU gjennomføre sin faste læringsmiljøundersøkelse. Formålet med undersøkelsen er å
forbedre læringsmiljøet for studentene ved NTNU.
I utgangspunktet ønsker vi å gjennomføre en undersøkelse som gjør det mulig å sammenligne
resultater før og etter fusjonen, dvs. å i størst mulig grad stille de samme spørsmålene i 2018 som i
2015. Samtidig ser vi at 2015-undersøkelsen har en viss overlapp med spørsmålene i
Studiebarometeret 2017, samt en liten overlapp med SHoT 2018.
Etter at 2015-undersøkelsen ble gjennomført, har LMU fått nytt mandat med en femdelt definisjon
av læringsmiljøbegrepet, samt at NOKUT i sin forskrift med tilhørende veiledere har lagt frem
tydeligere forventninger og forslag til hvordan læringsmiljø skal inngå i kvalitetssikringen av
utdanningen.
NTNU skal nå i gang med et arbeid knyttet til oppfølging av ny forskrift og veiledninger. Herunder må
vi se på hvordan NOKUTs krav til vårt kvalitetssystem dekkes i dag, og hvilke endringer vi må foreta i
systemet for å dekke de eksterne kravene. LMU inviteres i første omgang til å diskutere hvordan vi
skal utforme Læringsmiljøundersøkelsen 2018 i lys av NOKUTs og LMUs egen definisjon av
læringsmiljø.

Krav til læringsmiljø i lov og forskrift knyttet til Kvalitetssystem for utdanning
Jf. Universitets- og høyskoleloven § 1-6 skal universiteter og høyskoler ha et tilfredsstillende internt
system for kvalitetssikring som skal sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningen.
Studentevalueringer skal inngå i systemet for kvalitetssikring.
Studiekvalitetsforskriften § 2-1 (1) sier at: «Universiteter og høyskoler skal ivareta ansvaret for
kvaliteten i utdanningen gjennom systematisk kvalitetsarbeid som sikrer og bidrar til å utvikle
kvaliteten i studietilbudene. Videre skal institusjonene legge til rette for løpende utvikling av
utdanningskvaliteten, kunne avdekke sviktende kvalitet i studietilbudene og sikre tilfredsstillende
dokumentasjon av kvalitetsarbeidet. Institusjonene skal kvalitetssikre alle forhold som har betydning
for studiekvaliteten, fra informasjon overfor mulige søkere til avsluttet utdanning.»
Jf. Studietilsynsforskriften § 4-1(1) skal institusjonens kvalitetsarbeid være forankret i en strategi og dekke alle
vesentlige områder av betydning for kvaliteten på studentenes læringsutbytte. Det er institusjonen selv som
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fastlegger hvilke områder som er vesentlige for kvaliteten på studentenes læringsutbytte. Disse
kvalitetsområdene skal være integrerte i institusjonens system for kvalitetssikring, og institusjonens
kvalitetsarbeid skal fokusere på disse områdene. Eksempler på vesentlige områder av betydning for kvaliteten
på studentenes læringsutbytte finnes i NOKUTs veiledende dokument «Kvalitetsområder for studieprogram»:
kunnskapsbase, læringsbane, startkompetanse, læringsutbytte, utdanningsfaglig kompetanse, samfunn og
arbeidsliv, læringsmiljø og programdesign.

NOKUTs læringsbane
I sin veileder «Kvalitetsområder for studieprogram» skriver NOKUT: «NOKUTs utgangspunkt for alt
arbeid med å sikre og utvikle kvalitet i høyere utdanning er at studentene i løpet av avtalt tid skal få
et læringsutbytte som holder høyt faglig nivå, og som samtidig er relevant for et yrkesliv preget av
livslang læring. Resultatet av læringsprosessen vil som regel avhenge vesentlig mer av studentenes
evner, motivasjon og innsats enn av lærestedet. Når man vurderer utdanningskvaliteten ved en
institusjon, holder det følgelig ikke å bare se på sluttresultatet. I vurderinger av utdanningskvalitet
legger NOKUT derfor vel så mye vekt på hvordan lærestedene legger til rette for studentenes læring
og motiverer til innsats som på selve læringsutbyttet.»
For å illustrere dette, har NOKUT laget en modell av studentenes læringsbane:

Kilde: NOKUT

Formålet med læringsbanen er å illustrere hvordan studentenes læring inngår i et faglig og sosialt
fellesskap. NOKUT skriver: «I løpet av et studium blir studentene aktive deltagere i et inkluderende
fagmiljø, og tilegner seg kunnskap i samspill med fagansatte, støttetjenester, arbeidslivet, fag- og
yrkesorganisasjoner, og samfunnet for øvrig. I dette læringsfellesskapet får studentene økt
kunnskap, erfaring og dannelse.» NOKUT påpeker videre at gode læringsbaner skapes i samspill
mellom studenter, fagansatte, støttetjenester, arbeidslivet, fag- og yrkesorganisasjoner og
2

samfunnet for øvrig, gjør studenten bevisst på egen læring og gode læringsstrategier, har et
inkluderende og motiverende læringsmiljø og en velfungerende tilbakemeldingskultur, og innebærer
muligheten for mobilitet mellom læresteder i inn- og utland.

NOKUTs definisjon av læringsmiljø
NOKUT skriver at «[e]t læringsmiljø er summen av alle de forhold som virker inn på studentenes
muligheter til å tilegne seg kunnskap, og som er av betydning for studentenes fysiske og psykiske
helse.» Videre er kvalitetsområdene viktige for læringsmiljøet på ulike måter.
NOKUTs definisjon av et helhetlig læringsmiljø er: «…fysiske, organisatoriske og psykososiale forhold.
Med læringsmiljø mener NOKUT, både hvordan disse faktorene virker inn på studentens velferd, og
hvordan de legger til rette for god læring, studentinvolvering, studentdemokrati og studentenes
eierskap til læring.»
I rapporten «Hva vet vi om kvalitet?» (2016) angir NOKUT følgende kilder som aktuelle for å måle
dimensjonen læringsmiljø: Studiebarometeret, Universell sin nasjonale undersøkelse fra 2012-2013,
Lærestedenes egne LMU-undersøkelser (ligger tilgjengelig på Universell sine nettsider),
Lærestedenes egne studentundersøkelser, Norgesuniversitetets digital tilstand, SHoT – Studentenes
helse- og trivselsundersøkelse, SSBs levekårsundersøkelse blant studenter.

LMU’s definisjon av læringsmiljø
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:
Dimensjon
Fysisk
læringsmiljø
Psykososialt
læringsmiljø
Organisatorisk
læringsmiljø
Digitalt
læringsmiljø
Pedagogisk
læringsmiljø

Definisjon
Utforming og bruk av bygninger og fysiske omgivelser slik at det lager gode
rammer for læring og læringsaktiviteter hos alle studenter.
Mellommenneskelige forhold i og rundt læringsprosessene. Det berører
trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte, og i mellom studentene.
Systemer for tilbakemelding og medvirkning, slik at utvalget sikrer
studentenes innflytelse og medvirkning i organisasjons- og endringsprosesser
som har innvirkning på studentenes totale læringsmiljø.
Bruk av teknologi som støtte for studentenes læring, herunder bruk og
utforming av digitale læringsressurser og læringsplattformer.
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.

Datakilder
I dagens datakilder inngår rapportene i kvalitetssystemet, data fra undersøkelser som
Studiebarometeret, SHoT og læringsmiljøundersøkelsen, samt FS og DBH.
Under er en oversikt over mulige datakilder. Spørsmålet er hvilke data som er nødvendige for å
belyse de ulike dimensjonene i definisjonen av læringsmiljø, og hvilke data det er nødvendig å
innhente i Læringsmiljøundersøkelsen.
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Dimensjon
Fysisk læringsmiljø

Psykososialt læringsmiljø

Organisatorisk læringsmiljø

Digitalt læringsmiljø

Pedagogisk læringsmiljø

Definisjon
Forslag til datakilder
Utforming og bruk av
- Campusundersøkelsen
bygninger og fysiske
(2017)?
omgivelser slik at det lager
gode rammer for læring og
læringsaktiviteter hos alle
studenter.
Mellommenneskelige forhold
- SHoT (2018)
i og rundt læringsprosessene.
- Studentundersøkelse om
Det berører trivsel og
helsefremmende
samhandling mellom
universitet (2017)
studenter og ansatte, og i
mellom studentene.
Systemer for tilbakemelding
- Informasjon om
og medvirkning, slik at
medvirkningskanaler i
utvalget sikrer studentenes
Kvalitetssystem for
innflytelse og medvirkning i
utdanning
organisasjons- og
- Informasjon om
endringsprosesser som har
avvikssystem
innvirkning på studentenes
- Studiebarometeret
totale læringsmiljø.
Bruk av teknologi som støtte
- Læringsstøttesenteret
for studentenes læring,
- Brukerforum Blackboard
herunder bruk og utforming
- Digital tilstand (2014)
av digitale læringsressurser
og læringsplattformer.
Rammene for den
- Informasjon om roller og
pedagogiske aktiviteten som
ansvar i Kvalitetssystem
påvirker studentenes læring.
for utdanning
Dette berører utforming av
- Informasjon om
mål, innhold, aktiviteter og
studieplanarbeid og
vurderinger, men avgrenses
læringsutbyttebeskrivelser
mot kvalitetsvurdering av den
- Studiebarometeret
enkelte læringsaktivitet.
- Underviserundersøkelsen

I tillegg til faste datakilder, kan det også være ønsker om spesielle tema som skal belyses.
Studenttinget har bla. tidligere tatt initiativ til å undersøke omfanget av uønsket seksuell
oppmerksomhet.

4

Vedlegg
1. Spørreskjema Læringsmiljøundersøkelsen 2015
2. Spørreskjema Studiebarometeret 2017

Kilder
Digital tilstand, Norgesuniversitetet 2014 https://norgesuniversitetet.no/digitaltilstand
Hva vet vi om kvalitet? NOKUT (Glasser, Hamberg, Lid), desember 2016
http://www.nokut.no/no/Fakta/NOKUTs-publikasjoner/Utredninger-og-analyser/Norskutdanning/Hva-vet-vi-om-kvalitet/
Kvalitetsområder for studieprogram, NOKUT 12.12.16
http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Norsk_utdanning/Utdanningskvalitet/K
valitetsomrader_for_studieprogram_300816.pdf
Levekår blant studenter, SSB 2012 https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-ogpublikasjoner/studenters-inntekt-okonomi-og-boutgifter
Læringsmiljøundersøkelser, Universell http://www.universell.no/lmu/laeringsmiljoeundersoekelser/
Læringsmiljøutvalget – LMU https://innsida.ntnu.no/wiki//wiki/Norsk/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8utvalget+-+LMU
NTNUs kvalitetssystem for utdanning https://innsida.ntnu.no/wiki//wiki/Norsk/Kvalitetssystem+for+utdanning
NTNU Læringsmiljøundersøkelsen 2015 https://innsida.ntnu.no/wiki//wiki/Norsk/Unders%C3%B8kelser+om+utdanning
Universitets- og høyskoleloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15
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SAK 32-17
NTNU - et helsefremmende universitet?
Betegnelsen "helsefremmende universitet," ble utviklet av Verdens helseorganisasjon (WHO)
i 1995 som en av flere settinger for helsefremming og har et helhetlig syn på helse, herunder
fysisk, mental og sosial velvære, og ikke bare fravær av sykdom eller svakhet (Orme &
Dooris, 2010). En helsefremmende campus er definert som en campus som " skaper et
læringsmiljø og organisasjonskultur som forbedrer helse, trivsel og bærekraft i samfunnet og
setter folk i stand til å oppnå sitt fulle potensial" (www.healthyuniversities.ac.uk). Denne
definisjonen har klare paralleller til LMUs fem-delte definisjon av Læringsmiljøet ved NTNU
som kan beskrives 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.

Trondheim by har allerede et helsefremmende sykehus. Som landets største universitet og
med en visjon om å bli kjent som Nordens beste studieby mener vi NTNU også bør ta sikte på
å bli et helsefremmende universitet, og gå foran som et godt eksempel for hvordan jobbe
systematisk for å sikre et godt læringsmiljø og en organisasjonskultur som forbedrer helse,
trivsel for ansatte og studenter og bærekraft i samfunnet. Samlokalisering av NTNU og
utviklingen av et nytt campus danner et ypperlig utgangspunkt for å sette helsefremming på
agendaen. Vi ønsker derfor å drøfte med LMU muligheten for å fremme et forslag om NTNU
som et Helsefremmende Universitet og se på hvordan kan man integrere en forpliktelse til og
visjon om helsefremming innenfor universitetets planer og politikk.

Hvorfor bør NTNU bli en helsefremmende campus?
Konseptet helsefremmende universitet eller campus har de siste årene fått en økende interesse
ettersom flere og flere ikke bare ser de direkte helsemessige og produktive fordelene (i.e.
bedre mental helse, høyere akademisk prestasjon, motivasjon, engasjement), men også på

grunn av de indirekte fordelene som kommer fra en institusjon som verdsetter helse og trivsel
hos sine medlemmer (Dooris & Doherty, 2009). Helsefremmende campus er derfor helt i tråd
med NTNUs Strategi om at:
”NTNU skal ha en moderne forskningsinfrastruktur og et lærings- og arbeidsmiljø som
tiltrekker seg de dyktigste studentene og medarbeiderne. Trondheim skal være kjent som
Nordens beste studieby”.

Prinsipper
Overordnet mål for helsefremmende universitet/campus er (I) å integrere innenfor
universitetets kultur, prosesser og strukturer en forpliktelse til helse og å utvikle sitt
helsefremmende potensial og (II) å fremme helse og trivsel for ansatte, studenter og
samfunnet forøvrig. Innenfor disse overordnede målene for helsefremmende universitet er det
utarbeidet arbeidsmåter eller prinsipper som tilsammen danner en bred handlingsagenda som
skal legge til rette for (se figur):
1. å integrere en forpliktelse til og visjon om helsefremming innenfor universitetets
planer og politikk
2. å støtte en helsefremmende/sunn personlig og sosial utvikling hos studenter
3. å utvikle universitetet som en støttende, myndiggjørende og sunn/helsefremmende
arbeidsplass
4. å skape helsefremmende og bærekraftige fysiske miljøer
5. å øke forståelse, kunnskap og engasjement for tverrfaglig helsefremming
på tvers av alle universitetets fakulteter og institutt
6. å støtte jobben med å fremme bærekraftig helse innenfor samfunnet som helhet

Figur 1: Figuren viser hvordan en tenker at de 6 ulike arbeidsmåtens skal virke
sammen.

I dag jobbes det aktivt innen flere av disse områdene. LMU og Studentskipnaden jobber for
eksempel virksomt for å fremme studenters helse og sikre et godt læringsmiljø og kartlegger
dette via ulike verktøy slik som Studiebarometeret og Læringsmiljøundersøkelsen. På samme
møte jobbes det systematisk for å fremme de ansattes helse gjennom ARK (Arbeids miljø og
klima undersøkelsen). Her ligger det et stort potensial for utvikle NTNU til et
helsefremmende universitet, men vi mangler fortsatt en forpliktelse til og visjon om
helsefremming innenfor universitetets planer og politikk som er styrende for utviklingen av
alle disse arbeidsmåtene.

Kilde: Dooris, M. (2001). Health Promoting Universities: Policy and Practice – A UK
Perspective
http://www.gesundheitsfoerderndehochschulen.de/Inhalte/E_Gefoe_HS_internat/2001_Dooris_HPU_policy_practice.pdf
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Evaluering av ordningen med læringsmiljøutvalg
Kunnskapsdepartementet har gitt Oxford Research i oppdrag å gjennomføre en evaluering
av den nasjonale ordningen med læringsmiljøutvalg. Gjennomgangen av ordningen er
varslet i Meld. St. 16 (2016 – 2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Problemstillingene i
denne evalueringen vil belyse læringsmiljøutvalgets relevans og egnethet som et middel for
å forankre og styrke institusjonenes arbeid med læringsmiljø, organisering og praksis, og
utvalgenes arbeid. Evalueringen skal gi kunnskap og innspill til neste lovgjennomgang.
Det understrekes at det ikke er de enkelte læringsmiljøutvalgene som er gjenstand for
evalueringen. Evalueringen er likevel avhengig av et bredt kunnskapsgrunnlag, og forutsetter
at det samles inn data om hvert læringsmiljøutvalg.
Oxford Research skal i forbindelse med evalueringen gjennomføre intervjuer med hvert
læringsmiljøutvalg i perioden oktober – desember 2017. Intervjuene vil foregå på telefon eller
videokonferanse. Det er ikke nødvendig at hvert enkelt medlem i utvalget stiller, men det
ønskes at leder for utvalget, sekretariatet og eventuelle medlemmer med lengst fartstid i
utvalget er tilgjengelige for intervju. Læringsmiljøutvalgene bes også fylle ut et kartleggingsskjema som vil bli sendt ut i november.
Videre vil Oxford Research gjennomføre case-studier av utvalgte læringsmiljøutvalg. Casestudiene gjennomføres i januar – februar 2018 og vil baseres på dokumenter, observasjon av
et møte i læringsmiljøutvalget og intervjuer med blant annet medlemmene i læringsmiljøutvalget, medlemmer i styret ved institusjonen, ansatte i administrasjonen og studenter.
For å sikre et godt kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med læringsmiljøutvalgene,
oppfordrer Kunnskapsdepartementet til at universitetene og høyskolene bistår Oxford
Research i evalueringen.

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
872 417 842

Avdeling

Saksbehandler
Borghild Abusland
22 24 77 20

Spørsmål om mandatet for dette oppdraget kan rettes til Kunnskapsdepartementet.
Spørsmål om praktiske forhold og gjennomføringen av evalueringen rettes til Oxford
Research.
Kontakt i Oxford Research:
Ass.dir Stine Meltevik, Oxford Research.
Epost: stm@oxford.no
Tlf.: 45 23 00 24
Med hilsen

Ingvild Marheim Larsen (e.f.)
fagdirektør
Borghild Abusland
seniorrådgiver
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Evaluering av Læringsmiljøutvalg
Oppdragsgiver
Kunnskapsdepartementet
Evaluator
Oxford Research AS
Prosjektleder
Rune Stiberg-Jamt
Kontaktperson
Stine Meltevik
stm@oxford.no
Om Oxford Research
Knowledge for a better society

Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser,
evalueringer og utredninger slik at politiske og strategiske aktører kan få et bedre grunnlag for sine beslutninger.
Vi kombinerer vitenskapelige arbeidsmetoder med
kreativ idéutvikling for å tilføre våre kunder ny kunnskap. Vårt spesialfelt er analyser og evalueringer innen
nærings- og regionalutvikling, forskning, samt velferds- og utdanningspolitikk.
Oxford Research ble grunnlagt i 1995 og har selskaper
i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Latvia. Oxford
Research er en del av Oxfordgruppen og retter sitt arbeid mot det nordiske og det europeiske markedet.
Oxford Research AS
Østre Strandgate 1
4623 Kristiansand
Norge
(+47) 40 00 57 93
post@oxford.no
www.oxford.no
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Informasjon og retningslinjer
Som del av Oxford Researchs evaluering av den nasjonale ordningen med læringsmiljøutvalg skal det
gjennomføres en selvevaluering ved LMUene ved universitetene og høgskolene. Det er ikke det enkelte LMU eller utdanningsinstitusjonen som evalueres, men den nasjonale ordningen. Evalueringen
er imidlertid avhengig av et bredt datagrunnlag, og vi innhenter derfor informasjon fra det enkelte
LMU gjennom dette selvevalueringsskjemaet.
Selvevalueringen tar utgangspunkt i problemstillingene som evalueringsdesignet bygger på, og vil
inngå i datagrunnlaget for evalueringen. Selvevalueringen vil supplere intervjuene, registerdata og annen informasjon som inngår i datagrunnlaget.
Selvevalueringen søker å initiere en refleksjonsprosess rundt de viktigste problemstillingene i evalueringen. Overordnet søker vi med andre ord å få frem LMUens syn på de gitte dimensjonene. Det er
derfor ønskelig at medlemmene av LMUet fyller ut skjemaet i fellesskap. Dersom det er ulike opplevelser eller uenighet innad i LMUet, ber vi om at dette tydeliggjøres i besvarelsen. Skjemaet består
både av konkrete faktaspørsmål og spørsmål hvor LMUet og dets medlemmer bes gjøre noen vurderinger.
Vi legger til grunn Universell sitt læringsmiljøbegrep som dekker følgende forhold: 1) Universell utforming, 2) Fysisk læringsmiljø, 3) Psykososialt læringsmiljø, 4) Organisatorisk læringsmiljø og 5) Digitalt og pedagogisk læringsmiljø. Vi skiller også mellom LMUets arbeid med læringsmiljø, og læringsmiljøarbeidet som foregår utenfor LMUet ved institusjonen. Et eksempel på sistnevnte kan være arbeidet med pedagogisk læringsmiljø i utdannings- eller undervisningsutvalget.
Ved spørsmål eller uklarheter kontakt senioranalytiker Stine Meltevik – stm@oxford.no, tlf.: 45 23 00
24
Besvarelsen kan totalt utgjøre ca. 10 sider (font 12 – enkel linjeavstand). Vi understreker at tabellene
som skal fylles ut, ikke inngår i denne sidebegrensningen. Selvevalueringen og eventuelle vedlegg bes
sendes i word-format til bwe@oxford.no. Frist for innsending er 4.desember 2017. Vi ber om at
det i navnet på den utfylte filen oppgis navnet på institusjonen.

På forhånd takk for bidraget!
Med vennlig hilsen

Rune Stiberg-Jamt
Prosjektleder
Oxford Research
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1.

Fakta om læringsmiljøutvalget

Tabell 1

Vennligst fyll inn navn og funksjon til de som har bidratt i besvarelsen av selvevalueringen (Besvarelsen er anonym, men hvis det skulle være behov for evalueringsteamet
å kontakte studietilbyder i forbindelse med besvarelsen, ønsker vi kontaktinformasjon
direkte til den/de som har besvart selvevalueringen.)
Navn

Stilling

Epostadresse

Tabell 2

Hvor mange medlemmer har læringsmiljøutvalget (LMU)? Vennligst oppgi stilling og hvor lenge
vedkommende har vært medlem av utvalget
Samlet fartstid i LMU (antall semestre)
Leder (student eller ansatt)
Nestleder (student eller ansatt)
Ansattmedlem 1
Ansattmedlem 2
Ansattmedlem ...
Studentmedlem 1
Studentmedlem 2
Studentmedlem ...

•

Har du eventuelt noen kommentarer til tabellen over?

Tabell 3

Hvordan blir medlemmene rekruttert til LMUet?
• F.eks. valgt av instituttrådet, valg av studentparlamentet eller studentorganisasjonen, ...
Ansattmedlemmer
Studentmedlemmer

•

Har du eventuelt noen kommentarer til tabellen over?
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Tabell 4

Hvor mange møter har LMUet hatt de siste fem undervisningsårene? Ikke medregnet møter i
underutvalget, arbeidsutvalget, osv.
Antall møter (omtrentlig)
Undervisningsåret 2017-2016
Undervisningsåret 2016-2015
Undervisningsåret 2015-2014
Undervisningsåret 2014-2013
Undervisningsåret 2013-2012

1.1

Organisering
•

1.2

Har LMUet et eget arbeidsutvalg, egen sekretær og/ eller en annen form som gjør at saker
forberedes av andre?

Saksgang
•

Er saksgangen fra LMUet direkte til styret, eller via administrasjonen?

Tabell 5

Hvor mange saker per år (omtrent), som er behandlet i LMUet, har ført til konkrete vedtak i styret?
Antall saker (omtrentlig)
Undervisningsåret 2017-2016
Undervisningsåret 2016-2015
Undervisningsåret 2015-2014
Undervisningsåret 2014-2013
Undervisningsåret 2013-2012

•

Gi gjerne noen eksempler på saker som har ført til konkrete vedtak i styret:
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Tabell 6

Hvor mange saker per år (omtrent) har LMUet behandlet de siste fem undervisningsårene?
Antall saker (omtrentlig)
Undervisningsåret 2017-2016
Undervisningsåret 2016-2015
Undervisningsåret 2015-2014
Undervisningsåret 2014-2013
Undervisningsåret 2013-2012

Tabell 7

Hvordan fordeler sakene LMUet har behandlet de siste fem årene seg på følgende temaer
(omtrent):
Antall saker (omtrentlig)
Universell utforming
Psykisk læringsmiljø
Psykososialt læringsmiljø
Organisatorisk læringsmiljø
Digitalt og pedagogisk læringsmiljø

•

Dersom en sak har berører flere aktuelle sider ved læringsmiljø, skriv en kort kommentar hvor
mange saker det evt. gjelder.

Tabell 8

Hvordan fordeler sakene LMUet har behandlet de siste fem årene seg på følgende typer
(omtrent):
Antall saker (omtrentlig)
Saker hvor LMUet er blitt orientert om forhold
Saker hvor LMUet har vært pådriver eller premissleverandør i
organisasjonen
Saker hvor LMUet har jobbet med handlingsplaner, tiltak og
liknende
Andre typer saker (vennligst utdyp)

•

Har du eventuelt noen kommentarer til tabellen over?
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Tabell 9

Hvordan fordeler sakene LMUet har behandlet de siste fem årene seg på følgende kategorisering
(omtrent):
Antall saker (omtrentlig)
Overordnede og generelle læringsmiljøsaker med umiddelbar
relevans for hele eller store deler av institusjonen
Institutt- eller fakultetspesifikke saker med ingen umiddelbar
relevans for andre deler av institusjonen

•

1.3

Har du eventuelt noen kommentarer til tabellen over?

Læringsmiljøarbeidet
•

Hvordan er koblingen mellom LMUet og institusjonens kvalitetsarbeid?

•

Hvilke aktører er involvert i informasjonsflyten om læringsmiljøet?

•

Er det rutiner og systemer som siker at læringsmiljøarbeidet integreres i institusjonens kvalitetssikring? Hvis ja, hvilke deler av læringsmiljøbegrepet gjelder det?

•

Er det særlige sider ved læringsmiljøbegrepet som formelt er prioritert i LMUets og i institusjonens læringsmiljøarbeid?

•

Hvordan er læringsmiljøarbeidet ved institusjonen organisert?

•

Hvem gjør hva? Hvordan er saksflyten i arbeidet med læringsmiljø?
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•

Er det andre organer som jobber med læringsmiljørelevante saker (f.eks. undervisnings- eller
utdanningsutvalget)?

•

Hvordan er et eventuelt samarbeid mellom organene og LMUet organisert?

1.4

Universell

Tabell 10

Har LMUet vært i kontakt med Universell de siste fem årene?
Hvor hyppig har kontakten vært?
Antall ganger (omtrentlig)
Deltakelse på konferanse eller nettverk
Henvendelser til Universell
Henvendelser fra Universell

•

Har LMUet benyttet Universells håndbok for læringsmiljøutvalg? Hvor sentral har håndboken
og annet materiell fra Universell vært for LMUets kompetanse og arbeid?

•

Universell sin oppgave er blant annet å være en ressurs for LMUene. Hvordan vurderer
LMUet kontakten med Universell?

•

Har kontakten med Universell eller infomateriell fra Universell hatt en betydning for
LMUets arbeid?
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2. Medlemmenes vurderinger og opplevelser
Vi gjør igjen oppmerksom på at det ikke er det enkelte LMUet som evalueres, men at kunnskapen
som innhentes om det enkelte LMU vil brukes i evalueringen av ordningen som helhet.

2.1

Mandat
•

Hvordan vurderer LMUet sitt eget mandat?

•

Gir mandatet LMUet klare rammer for arbeidet med læringsmiljø?

•

Bidrar mandatet til å gi LMUet en klar posisjon i forhold til styret og organisasjonen ellers?

•

Vurderer LMUet at mandatet er avgrenset tilstrekkelig?

2.2

LMUets arbeid
•

Hvordan vurderer LMUet sitt eget arbeid og sitt aktivitetsnivå?

•

Er det enighet i LMUet om hva utvalget skal oppnå?

•

Forekommer det dissens i LMUet i ulike typer saker? Hvor går eventuelle skillelinjer – mellom studenter og ansatte?

•

Hvordan vurderer LMUet sin gjennomslagskraft overfor styret ved institusjonen?

•

Blir LMUets innstillinger og anbefalinger fulgt opp av styret? Eventuelt: hvorfor ikke?
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2.3

Vurdering av læringsmiljøet og læringsmiljøarbeidet
•

Foregår det læringsmiljøarbeid ved institusjonen, som ikke er utføres eller initieres av
LMUet?

•

Hvordan vurderer LMUet læringsmiljøet ved institusjonen på et generelt grunnlag, uavhengig av LMUets egen innsats?

•

Hvordan er LMUets samspill med andre aktører og virkemidler som har betydning for studentenes læringsmiljø? (f.eks. Universell, Studentombud, studentsamskipnadene)

•

Har LMUet og/ eller arbeidet med læringsmiljø ved institusjonen generelt, blitt påvirket av
strukturreformen eller sammenslåingsprosesser? I så fall, beskriv hvordan.

•

Hvilke forhold mener LMUet styrker LMUet i sitt arbeid? (f.eks. bistand fra Universell, særlig engasjement fra medlemmer eller fra styret, etc.)

•

Hvilke forhold mener LMUet svekker LMUet i sitt arbeid? (f.eks. at det ikke bringes inn relevante saker, lite oppmerksomhet fra styret, vanskelige rammebetingelser, etc.)
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Notat SAK 34-17
Til:

LMU

Kopi til:

Kjersti Møller

Fra:

Underutvalg for LMU Ålesund

Signatur:

Heidi Hansen Ulstein

Opplæring av studentrepresentanter
Viser til sak i uLMU Ålesund 26.10.2017. uLMU ser behov for opplæring av
studentrepresentantene knyttet til arbeidet som skal utføres. De benytter seg av tilgjengelig
verktøy i dag som for eksempel «Håndbok for studenter i LMU» utarbeidet av Universell.
Ytterligere opplæring gjennom kursing meldes inn som ett behov. Se vedlegg sak 25/17
25/17 Opplæring av studentrepresentanter i LMU
Studentrepresentantene i uLMU Ålesund ber LMU sentralt om å lære opp
studentrepresentantene som vier sin til til LMU, slik at de kan gjøre mere
effektivt arbeid.
Forslag i møte:
Kurs fra Universell- Bjørnar Kvernevik
Informasjon om Håndbok for studenter i LMU på universell.no

Budsjett
uLMU ser behov for lokalt budsjett. Budsjettet skal dekke tiltak som gjennomføres lokalt,
samt dekke lønnsmidler til studentrepresentantene. Tiltakene som gjennomføres lokalt
gjenspeiles i Handlingsplan for læringsmiljø ved NTNU i Ålesund.
Ved å innføre lønnsmidler til studentrepresentantene kan det bli ett mere attraktivt verv for
studentene. Det kan bli mere attraktivt å bruke tid til vervet som igjen kan skape ett bedre
læringsmiljø.
Postadresse

Org.nr. 974 767 880

7491 Trondheim

postmottak@ntnu.no

Norway

www.ntnu.no

Besøksadresse
Høgskoleringen 1
Hovedbygningen

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Telefon
+47 73595000

Saksbehandler
Heidi Hansen Ulstein
heidi.hansen@ntnu.n
o
Tlf: 70161500
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Avvikssystem
Det bør gjennomføres promotering av avvikssystemet ved NTNU i Ålesund med bakgrunn i
tilbakemelding fra Studentparlamentet. Studentparlamentet har fått tilbakemelding fra
studenter om usikkerhet om hvordan og hvor de skal melde ifra om eventuelle avvik.

Forkortinger
LMU - Læringsmiljøutvalget

Vedlegg
http://www.universell.no/om-universell/ansatte/ En kvalifisert person til å holde opplæring,
Bjørnar Kvernevik, Ansatt i universell og tidligere LMU ved NTNU leder.
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken
Studentrepresentantene i LMU er preget av korte verv og den korte valgperioden bidrar til at å
komme i gang med selve arbeidet tar lang tid hvis hver enkelt skal lære opp seg selv i arbeidet
alene. Så kalt “innkjøringsperiode”.
Det er kommet tilbakemeldinger om at opplæring fra noen med mye erfaring vil gjøre
innkjøringsperioden kortere og gjøre LMU til et mer effektivt organ.
Det er et kritisk punkt at denne opplæringen kommer snarest slik at 2017 ikke blir et ineffektivt
år for LMU Ålesund.
I møte den store organisasjonen NTNU kan det være utfordrende å forstå hvordan vi skal
påvirke på vegne av studentene er vanskelig uten å få opplæring i de rammer og formaliteter vi
har.
Saksbehandlers vurdering
Opplæring er eit virkemiddel som vil øke effektiviteten i LMUs arbeid. Derfor bør LMU ved
NTNU sentralt bevilge penger i budsjettet for opplæring til LMU Ålesund. Vi vil ha Bjørnar
Kvernevik, tidligere leder av LMU ved NTNU til å gjøre opplæringen.
Samtidig bør noen fra LMU ved NTNU sentralt besøke LMU Ålesund. Opplæringssekvensen vil
bidra til viktig kontakt mellom LMU Ålesund og sentralt og gjøre samarbeidet om et
fremragende læringsmiljø ved NTNU sterkere.
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Saksbehandlers innstilling
“Studentrepresentantene i LMU i Ålesund ber LMU sentralt om å sende Bjørnar Kvernevik til å
lære opp studentrepresentantene i LMU ved NTNU Ålesund i effektivt læringsmiljøarbeid.
Opplæringen må finne sted mellom oktober og november 2017.”
Tema som må dekkast av opplæringa:
1. Organisering
2. Påvirkningskraft
3. Rammer og formaliteter
4. Hvordan bidra til et godt LMU
5. Hvordan systematisk samle innspill fra studentene om læringsmiljø

Møteprotokoll:

Læringsmiljøutvalget NTNU campus Gjøvik

Dato: 09.10.2017 kl. 12:15 – 14:30
Sted: Møterom Bygg K 2. etasje Kråkereiret
___________________________________________________________________________
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
Fride L. Johansen
Medlem
___________________________________________________________________________
Faste medlemmer som ikke møtte:
Marianne Skistad
___________________________________________________________________________
Varamedlemmer som møtte:
Alexander Allgot
Varamedlem
Velferdsutvalget
____________________________________________________________________
Andre/øvrige: Ove A. Putten og Steinar Hov – observatører
___________________________________________________________________________
Saksliste:
28/17

Innkalling til dagens møte , og protokoll fra 28.08.2017
Godkjennes.

29/17

Møtereferat fra sentralt LMU 20.09.2017
Tatt til orientering.

23/17

Gjøvikstudentenes tilbud og mulighet til fysisk fostring.
En orientering fra Velferdsutvalget, om NTNUI og samarbeidet med SiT.
NTNUI Gjøvik skal være fullstendig organisert pr 01.01.2018, ref. VU-sak G13/17.
Det vil være NTNUI Gjøvik som møter i kommunens fordelingsmøte når det
skal tildeles ulike treningstider og arenaer.

25/17

Studenters tilgang til å låne piano/praktisere sin hobby
Det er nå laget 3 utlånskort for G-303 (Ørneredet), som lånes ut via
Studenttorget til studenter som ønsker å spille piano.

26/17

LMU—medlemmers funksjonstid, se referat fra sentralt LMU sak 26/17
Studentrepresentanter velges for et år à gangen (studieår).
Nye ansattrepresentanter skal oppnevnes av rektor for 01.01.18 – 31.12.19
Disse oppnevnes av viserektor ved campus Gjøvik (etter delegasjon fra rektor).
Sekretær i sentralt LMU i samråd med prorektor for utdanning, utarbeidet et
kort notat med forslag til sammensetning basert på råd gitt i LMU-møtet
20.09.17
LMU ble oppfordret til å invitere inn studentobservatører.
Vedtak: Det inviteres to studentobservatører, leder av Velferdsutvalget og
Leder av Kollektivet.
Leder av LMU bør sitte i en lederstilling (både som ansattrepresentant og
som studentrepresentant), og møter som lokal representant i det sentrale LMU.
NTNU-bussen
Opplandstrafikk er godt fornøyd med bruken av bussen. Nye tavler med avgangstider er på plass ved utgangen i G-bygget og det er kommet opp holdeplass skilt i Berghusveien.
Leder av SP Julie Heiberg og Inge Ø. Moen skal i planleggingsmøte med
Opplandstrafikk onsdag 11.10.2017. Det er kommet ønsker om å utvide bussens
rutetilbud noe, til også å omfatte sørbyen studenthjem.

27/17

Hva er viktig for læringsmiljøet på campus Gjøvik?
Viserektor orienterte om det pågående arbeidet med en campus Gjøviksatsing
på det psykososiale læringsmiljøet. Om viktigheten av at dette løftes opp til
de forskjellige instituttenes/faggruppenes ledelse.
Det pågående arbeidet vil ende opp i et dokument med definerte mål og
prioriterte tiltak for læringsmiljøet ved campus Gjøvik.
LMU takker for utkastet og tar det til orientering. LMU støtter arbeidet videre, og
ber om at utkast nr 6 sendes ut til alles medlemmer.

30/17

Mobbekampanjen – «Sammen for et mobbefritt NTNU»
Denne kampanjen foregår i perioden 23. – 29. oktober, og er en informasjonskampanje. NTNU har ingen egne undersøkelser/resultater å vise til, men det
antas at NTNU ikke skiller seg særlig ut i fra det andre institusjoner har
avdekket. Kampanjen foregår på/i sosiale medier, og eventuelle varslinger
vil foregå via varslingskanalen på Innsida.

31/17

Eventuelt
v/leder:
Studentombud v/NTNU er nå ansatt, og kommer til campus Gjøvik 23.10.17
Hans navn er Lennart Solligard.
v/Steinar Hov:
NTNU har nå byttet til ny læringsplattform – Blackboard, og EnTl ønsker tilbakemeldinger fra både studenter og ansatte på hvordan overgangen har fungert.
v/Ove A. Putten:
Orienterte om ombygging av kantina i G-bygget. E-post fra observatør Arne Mo i
SiT, med tegninger over hvordan dette er tenkt. Det vil komme mer fra SiT om
dette i forskjellige fora.

NTNU i Gjøvik 27.09.2017
Kari Solfrid Lauritzen
sekretær

