Møteprotokoll

Læringsmiljøutvalget lokalt Gjøvik

Dato: 04.04.2018 kl. 12:30– 14:00
Sted: Møterom G-303
___________________________________________________________________________
Faste medlemmer som møtte:
Funksjon:
Representerer:
Jørn Wroldsen
Medlem-leder 2018
Viserektor
Julie Heiberg
Medlem
SP – leder
Marianne Skistad
Medlem
Ansatt-MH-IHG
Hilde Bakke
Varamedlem
Ansatt-IE-IDI-G
Svein-Erik Olsen
Medlem
Student-OK-IOT-G
Steinar Hov
Observatør
Læringsstøtte
___________________________________________________________________________
Faste medlemmer som ikke møtte: Knut Wold meldt forfall
___________________________________________________________________________
Andre/øvrige innkalte:
Observatører
Sekretær Kari Solfrid Lauritzen
___________________________________________________________________________
Saksliste:
Saksnummer:

Innhold:

01/18

Innkallingen
Godkjent.

02/18

Konstituering
Ansatt leder i 2018 – Viserektor Jørn Wroldsen
Student nestleder i 2018 – Julie Heiberg
Vedtak:
Funksjonstid for øvrige ansattrepresentanter er utgått. Sekretær
forespør om de kan fortsette i vervet ut 2018.

03/18

Orienteringssaker
Sendt ut sammen med innkalling . Tatt til orientering

27/17

Baserom
Jørn orienterte litt om besøk bl.a. av Lindis Burheim m/fl.
Svein-Erik Olsen innledet om prosjektet «Baserom (del-1) som er
gjennomført, og godt presentert i form av en rapport (pr des. 2017)

avgitt til viserektors fokusområde nr 2 – Læringsmiljø. Prosjektet er nå
i fasen hvor det sees på konsekvenser for at baserommene skal
fungere best mulig, og etter hensikten.
Oversikt over foreslåtte baserom for de ulike studieprogrammene er
vedlagt
referatet.
NTNU har tildelingsprinsipper for arbeidsplasser til studenter, se
vedlegg.
Masterrom
NTNU har sentrale retningslinjer for rombruk og dekninggrad. Skal det gis tilbud om fast oppbevaringsmulighet/personlige
oppbevaringsskap ved leseplassene?
Vedtak:
LMU lokalt støtter opp om prosessen for å identifisere areal til masterutdanningene som har campusstudenter, spesielt i perioden for
masteroppgaven. Arealkontakt og timeplanlegger må involveres i
den videre prosessen. Det må lages en oversikt/forslag til alternative
plasser.
Infrastruktur i bygg-A Ametyst
Ventilasjonen skrues av alt for tidlig, ca kl 16:00, noe som gjør at
studentene ikke bruker bygget noe særlig på kveldstid. Dette er en
uholdbar situasjon, som det umiddelbart må gjøres noe med.
I følge arealkontakten på campus er at det i tidsrommet mandag torsdag størst belastning på rommene i dette bygget.
Vedtak:
LMU ber arealkontakt, eiendom/drift finne løsning på dette
problemet, slik at bygget kan brukes av studenter lenger utover
ettermiddag og kveld.
Utstyr og innhold i baserommene
Alle rom skal sikres en standard utrusning. Det må sees på både
type utstyr og sikkerhet. Innkjøp av studiespesifikke tiltak/utstyr må
rettes til det respektive institutt.

Vedtak:
LMU ber om at det startes med innkjøp og utrustning av rommene.

a

Velfungerende sosiale- og faglige arenaer er hovedtanken bak opprettelsen av baserommene
Hvordan utvikle rommene til en arena for faglig identitetsbygging og
gode dialogplasser studentene imellom ,og mellom studenter og
ansatte i tidsrommet utenom timeplanlagt undervisning?
Noen baserom fungerer meget godt, spesielt de som er eller har
tilknytning til en lab. I semesterstarten må det informeres godt om
rommene, hensikten med dem og bruken utover det timeplanlagte.
Alle ITV’er er nå godt informert, og faddere må «drilles» til å være
ambassadører for sine programmers baserom.
Vedtak:
LMU ber om at det, om mulig, ikke timeplanlegges noe annet i
baserommene i oppstarten av fadderuka.
Eksamen bør, om mulig legges til rom som ikke er baserom i semesterstart. Rombruk under utsatt eksamen bør tas hensyn til dette i uke 33.
Timeplanlegger involveres for å se om tiltakene ovenfor er mulige.
Det må informeres i Campusråd til Instituttledere og faggruppeledere om viktigheten av rommene. En må så informere og involvere
studieprogramledere, og oppfordre til faglig aktivitet og bruk utover
normal timeplanlagt undervisning.
Sekretær melder sak til Campusråd så fort som mulig.
Studentparlamentet tar ansvar for at linjeforeningene får tilstrekkelig
info, slik at de kan avholde linjearrangementer i rommene.

04/18

Læringsmiljøpris ved NTNU i Gjøvik
Nytt LMU etterspør når dette ble bestemt i HiG sammenheng?
Dersom denne opprettes, så bør den deles ut samtidig som
Studiekvalitetsprisen. Kriterier for prisen og juriesammensetning må
avklares.
Vedtak:
Forslag om opprettelse av en Læringsmiljøpris sendes til Campusråd.
LMU ber om at denne annonseres for første gang høsten 2018, med
utdeling av pris våren 2019 i samme arrangement som Studiekvalitetsprisen.

05/18

Eventuelt
Studiekontakter og studiemiljøstudenter
IDI får besøk fra sitt institutt den 10.04.18, hvor både studiekontakter
og studiemiljøstudenter vil redgjøre for sine arbeidsoppgaver og
funksjoner. Disse er alle tilsatt i ulike % brøker og har definerte
arbeidsoppgaver. Hilde Bakke orienterte om hvordan IDI i Trondheim
har organisert dette. LMU ved sekretær og nestleder ønsker å høre
mer om disse ordningene, spesielt med tanke på baserom.
Vedtak:
LMU deltar i dette informasjonsmøtet (etter invitasjon fra faggruppeleder Marius Pedersen) med sekretær og nestleder.

