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Møtereferat - læringsmiljøutvalget
Tilstede:

Studenter: Stig-Martin Liavåg, Arild Julius Østrem (student), Jim André Gjerde (student)
Ansatte: Anne Borg (ansatt), Lindis Burheim (ansatt), Tore Romundstad (ansatt),
Jørn Wroldsen (ansatt Gjøvik), Elisabet Simahaug Halvorsen (vara ansatt Ålsund)
Observatører: Espen Holm (SiT), Ingebjørg Dahl (vara tilretteleggingstjenesten),
Jorunn Alstad (UBiT)
Sekretærer: Marit Svendsen (Trondheim), Heidi Hansen Utstein (uLMU Ålesund)

Forfall:

Astrid Østigård (student), Julie Heiberg (student), Heidi Apneseth (ansatt), Bjørg Næss Frost (ansatt
tilrettelegging), Kari S. Lauritzen (sekretær uLMU Gjøvik)

Kopi til:

Avdeling for utdanningskvalitet, Avdeling for studenttjenester, Avdeling for studieadministrasjon,
Studenttinget

Møtetid:

14.02.18 08:30-12:00

Signatur:

MS

1/18
2 og 3/18

Møtested:

Gløshaugen, hovedbygningen, 3.etg, rom 329 (samt
skype)

Konstituering nytt LMU v/LMU-leder Anne Borg
Underviserundersøkelsen 2017 og Studiebarometeret 2017 v/Kjerstin Tobiassen
NOKUT har tre undersøkelser for oppfølging av institusjonenes kvalitetsarbeid. Det er
Underviserundersøkelsen, Studiebarometeret og Kvalitativ oppfølgingsstudie.
Resultatene fra Underviserundersøkelsen 2017 og Studiebarometeret 2017
sammenfaller på mange områder når det gjelder hva som er bra, og hva som er
problemområder. Resultatene fra Underviserundersøkelsen 2017, bekrefter det positive
bildet av utdanningsarbeidet som ble dokumentert i den kvalitative oppfølgingsstudien
gjennomført i 2016. Underviserne i NTNU i gjennomsnitt er godt fornøyd med
kvaliteten på studieprogrammene de underviser i, men er mindre fornøyd med
studentenes forkunnskaper. De opplever et krysspress mellom forskning og
undervisning, men undervisningen lever ikke et skyggeliv bak forskningen. Resultatene
viser at de bruker mer tid på undervisning, men ønsker å bruke enda mer tid på
undervisning og på studentaktive undervisningsmetoder som de opplever gir best
læringsutbytte. Fortsatt er det slik at tradisjonelle arbeidsformer dominerer også ved
NTNU.
Studiebarometeret 2017 viser at studentene ved NTNU stort sett er fornøyde med
kvaliteten i studieprogrammene de går på, og opplever at utdanningen både er faglig
utfordrende og relevant for aktuelle yrkesområder. De er minst tilfredse med
tilbakemeldinger og mulighetene for medvirkning. Studentene mener som de faglige
ansatte, at digitale hjelpemidler i for liten grad brukes for å involvere studentene i
undervisningen.

Postadresse

Org.nr. 974 767 880

Besøksadresse
Høgskoleringen 1

7491 Trondheim

postmottak@ntnu.no

Hovedbygningen, 2.
etg.

Norway

www.ntnu.no/adm/uk

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Telefon
+47 73595000

Saksbehandler
Seniorrådgiver
Marit Svendsen
Marit.svendsen@ntnu.no
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Tilfredsheten med IKT-tjenester (læringsplattformer, programvare, PC-tilgang m.m) er
fortsatt god, men det var på dette området at resultatene sank mest i forhold til score
foregående år, noe som antas i hovedsak skyldes overgang til Blackboard og
innkjøringsproblemene.
Diskusjon - se neste sak Kvalitetsmeldingen 2017
Resultatene fra undersøkelsene viser at NTNU kommer relativt godt ut. LMU mener
resultatene fra undersøkelsene gir enhetene et godt grunnlag for å jobbe frem gode
tiltak innen problemområder med lavest score. De må gjøre dypdykk for å avdekke
konkrete utfordringer. Hvordan fakultetene følger opp resultatene, må gjenspeiles i
deres prioriteringer i kvalitetsarbeidet 2018.
LMU registrerer at det er flere felles problemområder som avdekkes som lite
informasjon til studentene om mulighetene for utveksling og utenlandsopphold, dårlig
integrering av utenlandske studenter i studiene, manglende faglig og lokal tilhørighet,
manglende tilrettelegging og bruk av studentaktive læringsformer mm. Dette er
områder LMU mener må vies ekstra oppmerksomhet. Det er videre viktig at NTNU og
fakultetene følger opp med kompetansetiltak for undervisere i bruk av digitale verktøy
og innovative læringsformer, samt at NTNU etablerer flere arealer som gjør
studentaktive læringsformer mulig.
Årsakene til oppfatningen blant underviserne av manglende forkunnskaper hos
studentene, er trolig sammensatt. Ett element som spiller inn er forkunnskapene
studentene har med seg fra videregående skole. På den annen side har underviserne
opp gjennom tidene gitt uttrykk for tilsvarende oppfatning. NTNU har imidlertid høye
opptakskrav, noe som bidrar til at bildet blir komplekst.
Presentasjonen følger som vedlegg til referatet.
4/18

Kvalitetsmeldingen 2017 v/Inger Anne Fånes Sætermo og Kjerstin Tobiassen
Hovedfunnene fra fakultetenes systematiske kvalitetsarbeid er at kvalitetssystemet
følges opp, og at kvalitetsarbeidet i hovedsak oppleves som positivt. Det jobbes godt
med phd-programmene, men det er også her enkelte utfordringer. Systematikken med
å avdekke utfordringer og iverksette endringstiltak begynner å sette seg i
organisasjonen. Noen utfordringer som synes å gå igjen ved fakultetene er et uttrykt
behov for tid og administrative ressurser til implementering og utviklingsarbeid,
kvalitetssystemet er nytt for mange etter fusjon, og det er et fortsatt opplæringsbehov.
Det ser ut til å være en tendens til at fakultetene skreddersyr rutiner for å øke
opplevelsen av eierskap og nytteverdi.
Diskusjon:
Det fakultetene selv rapportere om i kvalitetsmeldingene, stemmer godt overens med
funnene i NOKUTs studier. LMU synes det er gledelig at kvalitetsmeldingene viser at
samarbeidet med studentene mange steder er godt. Selv om flere fakulteter oppgir at
studentene deltar aktivt i kvalitetsarbeidet, mener LMU det er viktig å jobbe mer med å
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finne gode tiltak som kan motivere studentene for deltakelse i referansegruppearbeidet. Studentrepresentantene peker på at identitetsarealer dreier seg om mye mer
enn etablering av lokale identitetsarealer på studieprogramnivå. Det dreier seg også for
eksempel om bruk av felles visuelle uttrykk som store logoer og bannere i fellesarealer
og inngangspartier som bygger NTNU-identitet og stolthet for studenter på alle campus.
LMU stiller seg bak fakultetenes råd og anbefalinger til rektor. Når det gjelder LMUs
egne råd til rektor, vises til råd og anbefalinger 5/2018 LMUs-årsrapport 2017.
Presentasjonen følger som vedlegg til referatet.
5/18

LMU-årsrapport 2017 v/Anne Borg
Utkast til LMUs årsrapport 2017 er utarbeidet med utgangspunkt i referater fra LMUmøtene, uttrekk fra fakultetenes rapportering på forhold knyttet til læringsmiljø i
kvalitetsmeldingene, samt resultater fra Studiebarometeret 2016. Rapporten justeres i
henhold til diskusjonen i møtet.
LMUs-årsrapport 2017 følger som vedlegg til referatet.

6/18

Studentenes arbeidsprogram 2018 /Stig-Martin Liavåg
Studenttingets arbeidsprogram 2018 fokuserer på områdene læringsmiljø, utdanning og
digitalisering, internasjonalisering, campus og mangfold/inkludering og likestilling. Alle
viktige områder løftet frem i NOKUTs ulike studier, fakultetenes kvalitetsmeldinger, og i
LMUs årsrapport.
LMU synes studentenes program er viktig og ambisiøst, og ser frem til at studentene
kommer tilbake til utvalget med konkretisering av ulike saker og tiltak de ønsker drøftet i
LMU.
Studentenes arbeidsprogram følger som vedlegg til referatet.

7/18

Eventuelt
Espen Munkvik informerte kort om den forestående studentenes helse- og
trivselsundersøkelse SHOT 2018 som sendes ut til 160 000 studenter ved norske
læresteder. Resultatene vil publiseres 4. september 2018, og resultatene vil etter dette
legges frem for LMU.
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Kvalitetsmelding 16/17
Hovedfunn og fakultetenes forslag til fellestiltak 2019

LMU 14.02.18, Kjerstin Tobiassen og Inger-Anne F. Sætermo

Hovedfunn fra fakultetenes systematiske
kvalitetsarbeid
Systematisk oppfølging
Systemet følges opp
Kvalitetsarbeidet oppleves i hovedsak som positivt
Fortsatt opplevelse av å være under implementering (reorganisering, nye ledere, HiX)
Mangfold og eierskap
• Fakultetsinterne rutiner og skreddersøm av rutiner som øker opplevelsen av eierskap og
nytteverdi
Ph.d.
• Inntrykket er at det jobbes godt
• Organiseringen av Ph.d.-programmene er avgjørende
• Utfordringer på AD (svak gjennomføringsgrad, stort frafall og lang gjennomføringstid), IE
(lav gjennomstrømming på normert tid) og ØK («ferske»)
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Gode resultat
Samarbeid med studentene

NV fremhever den gode dialogen og samarbeidet med studenttillitsrepresentantene og linjeforeningene om
utviklingsarbeidet og læringsmiljø. Studentene deltar aktivt i alle ledd, og er tydelige på at de vil ta ansvar for
referansegrupperapporteringen
ØK: Alle instituttene har lang tradisjon for å involvere studentene på både formelle og uformelle arenaer, og
studentene har en åpen dialog med instituttleder som også gjør at mange utfordringer løses underveis i
undervisningsåret
Systemet bidrar til endring og dialog
• «Problemer og utviklingspotensial blir avdekket, og det iverksettes endringstiltak»
• Der studieprogramråd er etablert, er tilbakemeldingen stort sett at arbeidet fungerer godt. Flere melder om
gode erfaringer og samarbeid med de eksterne representantene i programrådet
• Flere fakultet (HF, IV, NV, SU) rapporterer om gjennomføring av dialogmøter mellom fakultet og institutt ifm.
kvalitetsmeldingsprosessen
Ph.d.
• Flere fakultet har nedskalert antall ph.d.-programmer for å møte strengere eksterne krav til ph.d.-utdanningen
og for å ivareta helhet og sammenheng i doktorgradsutdanningen. Dette er gode organisatoriske grep for
bedre kvalitetssikring
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Vær oppmerksom på
Implementering og utviklingsarbeid

Behov for å sette av tid og ressurser til implementering og utviklingsarbeid
Bevissthet om den enkeltes rolle i systemet, samt utfordringer knyttet til studieprogramlederrollen
• Systemet er fortsatt nytt for mange
• Opplæringsbehov
Rutiner og utvikling av nye verktøy

• Utvikling av fakultets- og instituttspesifikke rutiner og prosedyrer kan bidra til bedre eierskap og
oppfølging av kvalitetssystemet. Samtidig kan dette utgjøre en utfordring for arbeidet med
digitalisering, som gjerne krever en viss grad av normering. Utfordringen består både i muligheten til å
levere tjenester som oppleves som like gode som de eksisterende, skreddersydde prosessene og i at
skreddersømmen (og stor tilfredshet med denne) medfører at nyutviklede verktøy ikke tas i bruk
• Det er derfor viktig at brukernes behov settes i sentrum i arbeidet med digitalisering av verktøyene i
kvalitetssystemet
Ph.d.
• Den nye organiseringen av ph.d.-utdanningen ved flere fakultet er godt gjennomarbeidet, men det
gjenstår og se om effekten av organiseringen vil fungere i praksis. Særlig må programrådenes funksjon
få oppmerksomhet framover
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Utfordringer
Nok ressurser på utdanningsområdet fremover

Administrativ kapasitet og prioritering av utdanningsområdets begrensede ressurser til operativ drift,
oppfølging og utviklingsarbeid
Den langsiktige balansen mellom aktivitetsnivå (studieprogramporteføljen) og tilgjengelige
personalressurser
Evalueringstrøtthet og manglende systemstøtte
• Utfordringer med å få studenter til å delta i referansegrupper
• Innlevering av referansegrupperapporter (9-41% innleverte emnerapporter våren 2017)
• Å greie å få tilbakemelding på vurderingsformene sett i relasjon til læringsaktiviteter og læringsmål for
emnet
• Praktiske problemer knyttet til dagens Doq (SU, ØK). Selv om problemene er forbigående, vil praktiske
utfordringer knyttet til støtteverktøyene heve terskelen for at organisasjonen bruker dem
Ph.d.
• Små fakultet rapporterer utfordringer i sine ph.d.-utdanninger (gjennomføringstid, frafall mm). Andre
fakultet framhever utfordringer knyttet til ph.d.-utdanning på tvers av campus; eksempelvis med
Gjøvik og Ålesund
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Dimensjon

Definisjon

Fysisk
læringsmiljø

Utforming og bruk av bygninger og fysiske
omgivelser slik at det lager gode rammer for
læring og læringsaktiviteter hos alle studenter.

Funn

Psykososialt
læringsmiljø

Mellommenneskelige forhold i og rundt
læringsprosessene. Det berører trivsel og
samhandling mellom studenter og ansatte, og i
mellom studentene.

•

Organisatorisk
læringsmiljø

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

•
•
•
•
•
•

Funn sortert etter
læringsmiljødefinisjonen
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Digitalt
læringsmiljø

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

•

•
•

Pedagogisk
læringsmiljø

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.

•
•

NV fremhever den gode dialogen og samarbeidet med studenttillitsrepresentantene og linjeforeningene om utviklingsarbeidet
og læringsmiljø. Studentene deltar aktivt i alle ledd, og er tydelige på at de vil ta ansvar for referansegrupperapporteringen
ØK: Alle instituttene har lang tradisjon for å involvere studentene på både formelle og uformelle arenaer, og studentene har en
åpen dialog med instituttleder som også gjør at mange utfordringer løses underveis i undervisningsåret
Systemet følges opp
Kvalitetsarbeidet oppleves i hovedsak som positivt
Fortsatt opplevelse av å være under implementering
Fakultetsinterne rutiner og skreddersøm av rutiner som øker opplevelsen av eierskap og nytteverdi
«Problemer og utviklingspotensial blir avdekket, og det iverksettes endringstiltak»
Der studieprogramråd er etablert, er tilbakemeldingen stort sett at arbeidet fungerer godt. Flere melder om gode erfaringer og
samarbeid med de eksterne representantene i programrådet
Flere fakultet (HF, IV, NV, SU) rapporterer om gjennomføring av dialogmøter mellom fakultet og institutt ifm.
kvalitetsmeldingsprosessen
Behov for å sette av tid og ressurser til implementering og utviklingsarbeid
Bevissthet om den enkeltes rolle i systemet, samt utfordringer knyttet til studieprogramlederrollen
Systemet er fortsatt nytt for mange
Opplæringsbehov
Administrativ kapasitet og prioritering av utdanningsområdets begrensede ressurser til operativ drift, oppfølging og
utviklingsarbeid
Den langsiktige balansen mellom aktivitetsnivå (studieprogramporteføljen) og tilgjengelige personalressurser
Utfordringer med å få studenter til å delta i referansegrupper
Innlevering av referansegrupperapporter (9-41% innleverte emnerapporter våren 2017)
Å greie å få tilbakemelding på vurderingsformene sett i relasjon til læringsaktiviteter og læringsmål for emnet

Utvikling av fakultets- og instituttspesifikke rutiner og prosedyrer kan bidra til bedre eierskap og oppfølging av kvalitetssystemet.
Samtidig kan dette utgjøre en utfordring for arbeidet med digitalisering, som gjerne krever en viss grad av normering.
Utfordringen består både i muligheten til å levere tjenester som oppleves som like gode som de eksisterende, skreddersydde
prosessene og i at skreddersømmen (og stor tilfredshet med denne) medfører at nyutviklede verktøy ikke tas i bruk
Det er derfor viktig at brukernes behov settes i sentrum i arbeidet med digitalisering av verktøyene i kvalitetssystemet
Praktiske problemer knyttet til dagens Doq (SU, ØK). Selv om problemene er forbigående, vil praktiske utfordringer knyttet til
støtteverktøyene heve terskelen for at organisasjonen bruker dem

Beskrivelser av arbeid med læringsutbyttebeskrivelser
Beskrivelser av ulike pedagogiske tiltak
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«Hvilke tiltak mener fakultetet at NTNU
bør prioritere (fellestiltak)?»
Forbedring og effektivisering av administrative prosesser
Etablere gode rutiner og arbeidsformer
Digitalisering - videreutvikling av eksisterende støttesystemer og utvikling av nye løsninger
Flere og bedre læringsarealer
• Behov for mer areal til organiserte læringsaktiviteter, studentarbeidsplasser, identitetsareal,
kontakt med fagmiljø mm.
• Forbedre kvaliteten på eksisterende undervisningsrom

Utvikling av utdanningsfaglig kompetanse og kompetanse på digital læring
• Utdanningsfaglig kompetanse
• Digital kompetanse (digital undervisning, digitale læringsaktiviteter mm)
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Forbedring og effektivisering av administrative
prosesser
Etablere gode rutiner og arbeidsformer

Fakultetene ønsker at NTNU:
•

Gir enhetene rom til å fullføre
pågående prosesser

•

Bistår med å få på plass gode rutiner,
(sam)arbeidsformer og arbeidsprosesser som understøtter den
utdanningsrelaterte virksomheten

Digitalisering

Fakultetene ønsker at NTNU prioriterer
arbeid med:
• Time- og eksamensplanlegging (TP)
• Blackboard
• Digital vurdering (Inspera)
• Digitalisering av prosesser/skjema ifm
ph.d.
• Behov for nye løsninger som støtter
– oppgaveinnlevering
– eksamensprosess inkludert klager
og begrunnelser på sensur
– undervisning på tvers av campus
– håndtering av kvalitetsarbeidet
(spesielt på studieprogramnivået)

Flere og bedre læringsarealer
Behov for mer areal

Fakultetene har behov for tilstrekkelig
tilgang på læringsarealer som ivaretar:
•

organiserte læringsaktiviteter

•

studentenes behov for arbeidsplasser
(særlig for de som jobber med
bachelor- og masteroppgaver)

•

programmets sosiale miljø
(identitetsareal)

•

kontakten med programmets fagmiljø

Forbedre kvaliteten på eksisterende
undervisningsrom

Det handler om å:
• øke fleksibiliteten for flere typer
undervisningsformer
• oppdatere teknisk utstyr og
tilrettelegge bedre for undervisning
hvor det brukes digitale hjelpemidler
(inkl styrking av MMS, LSS og AV/IT)
• forbedre rutinene for vedlikehold og
oppfølging av det tekniske utstyret i
undervisningsrom
• installere AV-utstyr til
multicampusundervisning
• Oppdatere nedslitte lokaler selv om
det planlegges flytting
(Dragvoll/Tunga)
• Luftkvalitet på Øya/MTFS

Utvikling av utdanningsfaglig kompetanse og
kompetanse på digital læring
Utdanningsfaglig kompetanse

Digital kompetanse

Fakultetene ønsker at NTNU skal ha
• kompetansehevingstiltak for å øke den
pedagogiske kompetansen
• en tydelig plan for strategiske tiltak
knyttet til utdanningsformål (som
inkluderer styrking av pedagogisk
kompetanse)
• bistand/kompetanseoverføring vedr.
dokumentasjon- og søknadsutvikling

Fakultetene har behov for
• kompetansehevingstiltak som gir
underviserne digital kompetanse pedagogisk kompetanse for digital
undervisning
• kompetanse- og ressursbistand til
utvikling av digital kompetanse, digitale
læringsformer og arenaer

Spørsmål til LMU
• Hvilke av de fremhevede tiltakene mener LMU at NTNU
bør prioritere?
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LÆRINGSMILJØ I
KVALITETSMELDINGSPROSESSEN

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, og studieprogramrådet har i
oppgave å gi råd om utvikling av læringsmiljøet på
studieprogrammet.
13

Læringsmiljø i dagens kvalitetssystem
forts.

Hvor

Spørsmål

Periodisk evaluering

-

-

-

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?
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Mal fakultetenes kvalitetsmelding

15

Utdanningsdialogmøter våren 2018
(utdrag)

1
2

Tema
Forberedelser fakultet
Mål og agenda for møtet. Innledning v/ prorektor Anne Borg
Systematisk kvalitetsarbeid på fakultetet
Vi ber fakultetet kort orientere om
Dialog om
fakultetets hovedutfordringer og prioriterte tiltak på
utdanningsområdet
kvaliteten i fakultetets studieprogramportefølje
med hovedfokus på resultat fra periodiske
erfaringer fra arbeidet med periodiske
programevalueringer
studieprogramevalueringer og status for innleverte
emne- og studieprogramrapporter i DOQ
det systematiske kvalitetsarbeidet på fakultetet
med spesielt fokus på de områder hvor fakultetet i
hvordan fakultetsledelsens dialog om det
kvalitetsmeldingen til rektor har beskrevet at de
systematiske kvalitetsarbeidet med institutt- og
har utfordringer
studieprogramledere og studenter gjennomføres
hvordan det systematiske kvalitetsarbeidet
håndteres i ny organisasjon med institutt og/eller
studietilbud på flere campus
hvordan fakultetsledelsen jobber med rammer for
studieprogramledelse i henhold til mandat for
studieprogramledere
psykososialt læringsmiljø. Dette er vedtatt som
hvordan fakultetet jobber med psykososialt
fokusområde for Læringsmiljøutvalget på NTNU i
læringsmiljø i studieprogrammene
2018.
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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 en god prosess og oppfølging i LMU?

17

Studiebarometeret og
Underviserundersøkelsen
- Hovedfunn og oppfølging
Kjerstin Tobiassen, Avdeling for utdanningskvalitet
LMU 14.02.18

Tema sortert etter læringsmiljødefinisjonen
Dimensjon
Fysisk læringsmiljø

Definisjon
Utforming og bruk av bygninger og fysiske
omgivelser slik at det lager gode rammer for
læring og læringsaktiviteter hos alle studenter.

Tema i undersøkelsene

Psykososialt læringsmiljø

Mellommenneskelige forhold i og rundt
læringsprosessene. Det berører trivsel og
samhandling mellom studenter og ansatte, og i
mellom studentene.

-

Organisatorisk læringsmiljø

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

Organisering av studieprogrammet (SB)
Medvirkning (SB)
Forhold ved studieprogrammet (UU*)

Digitalt læringsmiljø

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

Studentaktive læringsformer (UU)
Digitalisering (SB)

Pedagogisk læringsmiljø

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.

*SB=Studiebarometeret, UU= Underviserundersøkelsen
2

-

Studieprogrammets evne til å inspirere (SB*)
Eget engasjement (SB)
Forventninger (SB)

Undervisning og veiledning (SB og UU)
Vurderingsformer (SB)
Studie- og læringsmiljø (SB)

Hovedfunn: Norske studenter er fornøyde
Studiebarometeret sektoren 2017

• Studenter ved norske høyere utdanningsinstitusjoner er
godt fornøyde med kvaliteten på studieprogrammene de
går på. Årets resultater samsvarer i stor grad med
resultatene fra tidligere år.
• Variasjonen i overordnet tilfredshet mellom
utdanningstypene er små, selv om noen skiller seg ut
(politi 4,7 på en skala fra 1 til 5 der 5 er best).
• NTNU på nasjonalt gjennomsnitt: 4,1.
• Gjennomsnittlig tidsbruk i sektoren er 34,9 timer i uken.
• Gjennomsnittlig tidsbruk på NTNU er 36,6 timer i uken.

3

Hovedfunn
Underviserundersøkelsen sektoren 2017

• Undervisere og studenter er enige om hva som er bra og
hvor det må gjøres forbedringer.
• Flertallet av undervisere i norsk høyere utdanning er
tilfreds med kvaliteten på studieprogrammene de
underviser i.
• Undervisere bruker mer tid på undervisning og vil ha
enda mer tid.
• Underviserne vil gi studentene mer oppfølging og er
enige i at det er de studentaktive
undervisningsmetodene som gir best læringsutbytte men praksis er at tradisjonelle arbeidsformer dominerer.
4

Kvalitativ oppfølgingsstudie NOKUT
oktober 2017
Det positive bildet av utdanningsarbeidet fra undersøkelsen i
2016 ble bekreftet og styrket:
• Undervisningen lever ikke et skyggeliv bak forskningen.
• Undervisningen er ikke faglig privat, men oftest et samarbeid
mellom flere, gjerne som team.
• Samarbeidet undervisere i mellom går på det faglige, ikke kun på
det administrative.
• Undervisningen kan være stimulerende for egen forskning.
• De aller fleste vitenskapelig ansatte deltar i undervisningen og i
undervisningsarbeidet.
Men: Opplevd krysspress mellom forskning og utdanning. Situasjonen
beskrives som «overload»/overbelastning.
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Diskusjonspunkt i dag
• Studentenes forkunnskaper og motivasjon
• Internasjonalisering
• Studentaktive læringsformer og digitalisering

6

STUDENTENES FORKUNNSKAPER
OG MOTIVASJON

Studentenes forkunnskaper: Resultat
fordelt på fakultet
Underviserundersøkelsen NTNU 2017

8

NTNU Studentenes forkunnskaper
Underviserundersøkelsen NTNU 2017

I hvilken grad er du enig i
følgende påstander?

I dette emnet mangler en stor
andel av studentene
tilstrekkelige forkunnskaper

(1) i svært liten grad

9%

(2) i liten grad

31 %

(3) i noen grad

43 %

(4) i stor grad

12 %

(5) i svært stor grad

5%
100 %
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NTNU Studentenes forkunnskaper – et
konstruert problem?

I hvilken grad er du enig i
følgende påstander?

I dette emnet mangler en stor
andel av studentene
tilstrekkelige forkunnskaper

(1) i svært liten grad

9%

(2) i liten grad

31 %

(3) i noen grad

43 %

(4) i stor grad

12 %

(5) i svært stor grad

5%
100 %
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Er det noe «galt» med studentenes
forkunnskaper/utdanningsløpet i forkant?
Kilde: DBH, Opptakspoeng uten tilleggspoeng (realfag, fordypning, annet)
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Undervisning og veiledning
Studiebarometeret sektoren 2017
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Forventninger og motivasjon
Studiebarometeret sektoren 2017

• Klare krav og forventninger fra de faglig ansatte kan føre til
mer og bedre motivasjon og læring: De aller fleste studentene
mener det blir stilt klare krav og forventninger, men det er
betydelige forskjeller mellom utdanningstypene.
• Egen motivasjon er svært viktig for studieinnsatsen:
Studentene oppgir i stor grad at de er motivert for
studieinnsats og at de opplever egen studieinnsatsen som
høy.
• Samtidig er studentene ærlige nok til å innrømme at de ikke
er godt forberedt til undervisningen.
• De aller fleste opplever at studieprogrammet er faglig
utfordrende, men bare noe over halvparten mener at
studieprogrammet bidrar til egen motivasjon for studieinnsats.
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Tilbakemelding og veiledning
Studiebarometeret sektoren 2017

• Noe av det studentene er minst fornøyde med i hele
undersøkelsen er tilbakemeldinger og veiledning.
• Bare om lag halvparten av studentene er fornøyde med
de faglig ansattes evne til å gi konstruktive
tilbakemeldinger på eget arbeid og den faglige
veiledningen de mottar.
• Studentene er heller ikke fornøyde med sine muligheter
til å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet og
hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt
opp.

14

Engasjement og tilbakemeldinger
Studiebarometeret NTNU 2017

15

Mulige tiltak
NOKUT-frokosten om Underviserundersøkelsen 10.01.18

•
•
•
•

Forkurs
Fokus på inngangsemner
Mindre studentgrupper
Tidlig innlemmelse i faget og studentaktive
læringsformer
• Bruk av smarte læringsareal, studentsamarbeid,
seminarledere/studentassistenter, og teknologi
• Endre vurderingsformer
• Utdanningsledelse
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INTERNASJONALISERING

Internasjonalisering - hovedfunn
Studiebarometeret sektoren 2017

• De fleste studentene som svarer har ikke vært på
utenlandsopphold.
• De som har vært på ulike former for utenlandsopphold, oppgir
at oppholdet ga stort faglig utbytte og økt motivasjon.
• De fleste studentene oppgir at svært lite av undervisningen
foregår på engelsk, at lite av pensum er på engelsk og at det
er få internasjonale studenter på studieprogrammet de går på.
• De fleste av studentene som oppgir at det er internasjonale
studenter på studieprogrammet sitt, opplever at integrasjonen
mellom de norske og de internasjonale studentene ikke er
god. Her er bachelor- og masterstudenter i stor grad enige.
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Muligheter for utveksling
Studiebarometeret NTNU 2017
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Internasjonalisering i studieprogrammet
Studiebarometeret NTNU 2017
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STUDENTAKTIVE LÆRINGSFORMER
OG DIGITALISERING

Studentaktive læringsformer
Underviserundersøkelsen NTNU 2017
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Studentaktive læringsformer
Studiebarometeret NTNU 2017
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Digitalisering
Studiebarometeret sektoren 2017
•
•

•
•
•
•
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Digitale hjelpemidler brukes i ganske liten grad som kanal for tilbakemeldinger
fra medstudenter og til å aktivere studenter i undervisningen.
Litt over halvparten av studentene mener at de selv deltar mer aktivt i
undervisningen når de faglig ansatte bruker digitale hjelpemidler for å aktivt
involvere studentene.
Studenter som opplever at digitale hjelpemidler i stor grad brukes for å aktivt
involvere studentene i undervisningen, oppgir i langt større grad at de er mer
aktive i undervisningen enn studenter som opplever at dette brukes i liten grad.
Studentene er i ganske stor grad enige i at undervisningslokalene er tilpasset
bruk av digitale hjelpemidler.
De fleste studentene oppgir at de får tilbakemeldinger fra de faglig ansatte via
digitale plattformer og at det legges til rette for bruk av digitale hjelpemidler
utenom undervisningen.
De aller fleste av studentene svarer at eksamener, innleveringer og andre
vurderingsformer har vært tilrettelagt for bruk av digitale hjelpemidler.

Digitalisering
Studiebarometeret NTNU 2017

25

Digitalisering - eksamen
Studiebarometeret NTNU 2017

Sektorens skår: 3,8
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Tilfredshet med IKT-tjenester ned fra 3,9 til 3,5
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Diskusjon – hvordan kan vi best følge
opp resultatene
• Hva er vårt ambisjonsnivå? Er vi der vi ønsker å være?
• Hvordan jobbe med forventninger versus opplevelse?
• Hvilke tiltak kan iverksettes på emne- og programnivå,
innenfor dagens ressursrammer, på de områdene der vi ikke
er tilfreds?
• Hvilke tiltak må iverksettes på fakultets- og NTNU-nivå for å
forbedre de områdene der vi ikke er tilfreds?
• Hvilke råd skal LMU gi rektor basert på disse funnene?
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Kilder
https://www.nokut.no/nyheter-2017/studentenes-dom/
https://www.nokut.no/globalassets/studiebarometeret/2018/studiebarometeret-2017_hovedtendenser_1-2018.pdf
https://www.nokut.no/globalassets/studiebarometeret/2018/digitalisering---studiebarometeret-2017.pdf
https://www.nokut.no/globalassets/studiebarometeret/underviserundersokelsen/vedlegg-viktige-funn-fraunderviserundersokelsen.pdf
https://www.nokut.no/nokut-bloggen/det-behover-ikke-a-vare-sa-vanskelig.-sett-studenten-i-sentrum/
https://www.nokut.no/nyheter-2017/store-nivaforskjeller-blant-norske-studenter/
https://www.nokut.no/globalassets/studiebarometeret/underviserundersokelsen/lid_pedersen_damen_underviserundersokelsen2017_hovedtendenser_2-2018.pdf
https://www.nokut.no/arrangementer/nokut-frokost/nokut-frokost-10.-januar/
http://www.nokut.no/no/Nyheter/Nyheter-2017/Undervisningen-star-godt-pa-egne-ben/#.WhKYhY-cGUl
http://www.universitetsavisa.no/student/2018/01/10/Mange-studenter-har-svake-forkunnskaper-71259.ece
https://khrono.no/ntnu-ime-matematisk-rad/nye-studenter-har-dramatisk-darlige-forkunnskaper-i-matte/151741
https://khrono.no/nokut-arild-raaheim-underviserundersokelsen/er-underviserne-egentlig-sa-oppgitt-over-sine-studentersforkunnskaper/208013
https://norgesuniversitetet.no/artikkel/hvordan-handtere-manglende-forkunnskaper
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Resultatrapporter
For å finne rapportene, bruk fanebladet «Rapporter».
Studiebarometeret:
• https://results.dk/PasswordTokenVerification?token=31c739ab-13ba-414a-8033ef3645dbaf5e&room=1907
• Brukernavn: IMABOBA
• Passord: NTNU2017
Underviserundersøkelsen:
https://results.dk/PasswordTokenVerification?token=dc18fabb-536a-439c-81df1309410ec139&room=1733
Brukernavn: QUPUJON
Passord: NTNU2017
Nb! Ikke endre passordene, da dette er felles for hele NTNU.
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Arbeidsprogram for Studenttinget NTNU 2018
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Innledning
Arbeidsprogrammet vil være Studenttingets grunnlag til hovedfokusområder utover den
normale driften. Arbeidsprogrammet er utformet til å oppdatere noen politiske områder, i
tillegg til å gi Studenttinget muligheter til å styre arbeidsutvalgets arbeid for året.

Læringsmiljø
Læringsmiljø er de fysiske, psykososiale, pedagogiske, organisatoriske og digitale forholdene
som berører den enkelte students studiesituasjon. Det skal være et mål at studenter ved NTNU
skal trives med utdanningen sin. Alle studenter skal få individuell tilrettelegging av sin
studiesituasjon, praksis og vurderinger, i henhold til egen funksjonsevne.
Studenttinget NTNU skal …
 Arbeide for at de rådgivende tilbudene ved NTNU styrkes og synliggjøres.
 Aktivt jobbe for at studentene oppnår tilstrekkelig kunnskap om sine rettigheter.
 Sørge for at NTNU aktivt arbeider for å styrke lovverket om læringsmiljø.
 Jobbe for at NTNU oppretter en lokal læringsmiljøforskrift.
 Sørge for at NTNU legger til rette for studentaktivitet som styrker faglige og sosiale
aktiviteter ved studier, institutt og fakultet.

Utdanning og digitalisering
Samfunnet er i en teknologisk omvendingsfase. I §1.3 av universitets- og høgskoleloven står
det at “Universiteter og høyskoler skal arbeide for å fremme lovens formål ved å [...] tilby
høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk
utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.” Studenttinget skal jobbe for at både undervisningens
innhold og læringsmetoder som benyttes er forskningsbasert og forskningsnær. Studenttinget
skal støtte arbeidet med bruk av alternative vurderings- og undervisningsformer slik at NTNU
er en nasjonal pådriver for dette.
Innovasjon, entreprenørskap og nyskaping legger grunnlaget for omstilling, bærekraft og
økonomisk vekst i samfunnet. Studenttinget skal utarbeide en politisk plattform som skal bidra
til å sette fokus på dette både blant studenter og ansatte ved NTNU. Plattformen skal
gjenspeile de langsiktige behovene i samfunnet og underbygge NTNUs samfunnsoppdrag.
Studenttinget NTNU skal …
 Jobbe for at NTNU legger til rette for undervisning på tvers av campusene.
 Jobbe for at det brukes digitalt kvalitetssystem på hele NTNU.
 Jobbe for en bedre sammenheng mellom digitale kvalitets- og avvikssystem, og gjøre
innmelding av avvik enklere for studenter og ansatte.
 Jobbe for at NTNU øker bruken av alternative vurderings- og undervisningsformer.
 Utarbeide en politisk plattform for innovasjon, entreprenørskap og nyskapning.
 Jobbe for at NTNU utvikler og tar i bruk digitale hjelpemidler for oppfølging og
veiledning av studenter både i praksis og underveis i studieløpet. Dette skal være
komplementerende og bidra til å øke kvaliteten på fysisk veiledning.
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Jobbe for at alle undervisningsansatte ved NTNU har gjennomført godkjente kurs
innenfor gjeldende verktøy, herunder Blackboard m.m. innen 2020.

Internasjonalisering
Studentene på NTNU har gjennom flere år vært misfornøyde med deler av inn- og
utvekslingsprosessene, informasjon om utvekslingsmuligheter og inkluderingen av
internasjonale studenter på NTNU. Derfor skal Studenttinget utarbeide en internasjonal
plattform som skal bidra til et løft i Studenttingets internasjonaliseringspolitikk og NTNUs
internasjonaliseringsarbeid. Plattformen skal ta sikte på at utveksling skal bli enklere, større
inkluderingsgrad av internasjonale studenter på NTNU og samarbeide med NTNU for å gjøre
NTNU mer attraktiv og anerkjent i et globalt perspektiv.
I Norge ligger prinsippet om akademisk frihet som en grunnstein i universitets- og
høyskolesektoren. Ikke alle land tillater forskere, studenter og undervisere de samme
rettighetene og mulighetene. Studenttinget skal fremme retten til å finne, forske frem, og
formidle kontroversielle tema både i Norge og resten av verden. Akademisk frihet handler om
frihet til utdanning og forskning, upåvirket av politikere, myndigheter eller andre autoriteter
Studenttinget NTNU skal …
 Utarbeide en internasjonal plattform.
 Arbeide for å få gjennomslag for Studenttingets politikk under utformingen av NTNUs
internasjonale handlingsplan 2018 - 2020.
 Samarbeide med NTNU for å synliggjøre utvekslingsmulighetene og gjøre det enklere
for studenter å dra på utveksling.
 Jobbe for tettere interaksjon mellom internasjonale og nasjonale studenter, både
faglig og sosialt.
 Samarbeide med relevante organisasjoner for å fremme og styrke retten til akademisk
frihet på nasjonalt og internasjonalt nivå.
 Ivareta gratisprinsippet ved å sikre at det ikke innføres skolepenger for internasjonale
studenter.
 Jobbe for lavere terskel for godkjenning av fag og tidligere utdanning som en del av
studieløpet og utdanning ved NTNU.
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Campus
NTNU skal i årene fremover bygge nytt og bygge om deler av eksisterende campus. Campus
skal oppfylle alle studenter og ansattes arealbehov, både til fagrelatert og sosial aktivitet.
Frivillige studentdrevne organisasjoner ved NTNU gjør et viktig arbeid i å skape sosiale og
faglige arenaer, og gir studentene tilhørighet. Foreningene er helt avhengige av egne og
egnede lokaler, og dette er universitetets ansvar. I den sammenheng skal Studenttinget sørge
for at studenter aktivt involveres i campusutvklingen.
Studenttinget NTNU skal …
 Sikre at studenters faglige og sosiale behov blir ivaretatt ved nytt og eksisterende
campus.
 Jobbe for at alt areal disponert av studentfrivillighet, studentidrett og studentvelferd
skal være fristasjoner. Dagens areal skal ikke omfordeles på nye organisasjoner uten
at NTNU stiller mer areal til rådighet.
 Jobbe for at «Campuspolitisk plattform» får en viktig rolle i all campusutvikling ved
NTNU.
 Jobbe for at campus tilrettelegges for og brukes aktivt for å forebygge ensomhet
blant studenter.

Mangfold, inkludering og likestilling
Studenttinget ønsker større åpenhet og mer kunnskap om utfordringer knyttet til å fremme
mangfold, inkludering og likestilling. Utdanning er et virkemiddel for å sørge for demokratisk
deltagelse og samfunnsutvikling. Høyere utdanning skal bidra til kritisk tenkning og dannelse
av studentene som gjør de i stand til å delta i og reflektere over samfunnet, både som personer
og som yrkesutøvere.
Mobbing og trakassering skal ikke forekomme ved NTNU. Det er en hver student og ansatt sitt
ansvar å vise atferd som baserer seg på respekt for sine medstudenter, kollegaer og
samarbeidspartnere. Likevel er ikke dette alltid tilfelle, og da er det viktig at NTNU har et
velfungerende varslingssystem som studentene kjenner til. Det skal være trygt og enkelt å
varsle ved NTNU.
I Norge er det ingen som har lovfestet rett til høyere utdanning, men alle skal ha like
muligheter til å ta høyere utdanning. Derfor er det viktig at alle som vil å ta høyere utdanning
har gode muligheter for økonomisk støtte under hele studieløpet. Studenttinget vil derfor stå
sammen med NSO i kampen for at studiestøtten skal økes til 1,5 G, og fordeles over 11
måneder. Studenttinget vil også stå opp mot ulike former av sosio-økonomisk diskriminering
mot internasjonale studenter, slik som økning av studentvisumavgift fra UDI.
Studenttinget NTNU skal …
 Jobbe for at NTNU har gode rutiner for håndtering og forebygging av mobbing,
diskriminering og trakassering. Varslingssystemet skal være velfungerende og godt
kjent.
 Jobbe for et inkluderende læringsmiljø for alle studenter.
 Jobbe for at studentenes rettigheter blir ivaretatt gjennom gode rutiner og et godt
kvalitetssikringssystem.
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Jobbe for at studentene får tilstrekkelig med økonomisk støtte for å kunne fokusere
på sine studier og ikke være avhengige av privat støtte fra foresatte eller andre.
Jobbe for et tospråklig campus, altså at all informasjon relatert til NTNU skal være på
norsk og engelsk.
Sikre at alle skal ha samme forutsetninger/muligheter til å studere, uansett kjønn,
legning og bakgrunn.
Jobbe for at 50% av studiestøtten skal bli omgjøringsstipend.
Jobbe for å sikre kandidater av ulike kjønn og bakgrunn til alle verv hvor Studenttinget
er innstillende.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.

