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Dato

Referanse

05.06.18

Møtereferat 05.06.18
Til stede:

Dagrunn Lorgen Jensen, Marcus Ilstad, Julie Vikestrand, Elisabet Simahaug
Halvorsen, Lars Andre Olsen, Rolf Viddal, Heidi Hansen (første del)

Forfall:

Jone Knoph, Jim André Gjerde, Olav Petter Sture

Kopi til:

LMU sentralt

Gjelder:

Møte i Læringsmiljøutvalget

Møtetid:

Kl. 10:00 - 11:30

Signatur:

Møtested:

F313

elishal

10/18: Godkjenning av innkallingen og referat fra forrige møte
Ingen innspill.
11/18: Tilrettelegging
Fremlegging av handlingsplanen fra Tilretteleggingstjenesten ved Heidi Hansen fra SfU. Rapporten
er vedlagt referatet (vedlegg 1). Særlig fokus på sentrale begrep som forskjellen mellom
funksjonshemming og funksjonsnedsettelse. Universell utforming har stort fokus på NTNU, da en
god tilpassing her bør komme alle til gode uansett vansker. De individuelle tilretteleggingene blir da
lettere. Viktig med fokus på dette fra foreleserne også, da undervisningen også skal ha universell
utforming. Tilretteleggingstjenesten ved Heidi kan formidle kontakt med de som kan dette i
Trondheim. Skulle det vært informert om dette på en dag for alle tilsatte?
I Ålesund er det 5-15 studenter som er innom i året i forhold til funksjonsnedsettelser av større
grad. Utover dette er det 50-100 som har andre enklere tilrettelegginger ved f.eks. eksamen.
Det kjøres kurs for studenter på programvare til de som har lese- og skrivevansker eller dysleksi.
Vanskelig å nå studentene med kurs. Det kjøres også mestringskurs, mentorkurs og asperger kurs.
Det vil bli satt i gang tiltak mot ensomhet også.
Studenter faller av studier fordi de får hjelp for sent, de tar ikke kontakt og vi vet ikke hvem de er.
Det er forsøkt med god informasjon for å nå de, men det må repeteres og kan alltids bli bedre.
OPPFØLGING – uLMU informerer via Campusråd om at Tilretteleggingstjenesten kan bistå institutt/
ansatte med opplæring i forhold til universell utforming av undervisning.
12/18: Gjennomgang av innkalling fra LMU i Trondheim med innspill
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GDPR: Ansatt personvernombud på NTNU i 100% stilling. Systemene skal automatiseres slik at
lovverket etterfølges automatisk. Stort arbeid i gang med dette på NTNU.
Tilrettelegging: Se sak 10/18
Identitetsarealer/Gregersen rapporten: Tilhørighet i arealer for bachelorstudenter fører til bedre
gjennomføring. Skulle det vært inndelt i faglige arealer på campus i Ålesund? Vi ønsker dette på sikt
også i Ålesund. Det nye studenthuset vil også gi muligheter til løsninger. Noen studentgrupper har
naturlige identitetsarealer på labbene sine f.eks.
FORSLAG TIL TILTAK: Vi skulle identifisert studieprogram/ institutt/ fagmiljø som har et behov, og
finne løsninger for de som mangler.
Hva med å gjøre vrimlearealene litt mere innbydende, og ha noen aktivitetsbord der også? Tas
videre under campusutviklingsprosjektet.
13/18 Prosjekt God Start
Prosjekt God start: hører godt sammen med identitetsarealer. Her er det også en del tiltak som kan
gjøres på instituttnivå. Skal veldig lite til for å få positive effekter. Handler mye om mat. Frokost for
tidlige forelesninger, suppepauser i lange økter. Faglærerne må få info, og tenke over om de vil søke
midler til slike tiltak. SiT kan inngå gode avtaler på slike tiltak.
14/18 Eventuelt
Gymsalen, status: Notat med forslag levert fra SfU Ålesund til Eiendom og viserektor.
Garderobesituasjon: Løsning ikke på plass.
Opplæring av nye LMU: tas opp i LMU onsdag.
Studentene vil ha en ny mobbekampanje. Tas opp i LMU onsdag.

