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Møtereferat
Til stede:

Jim André Gjerde(leder), Marcus Ilstad(vara-leder), Klaus
Dypvik(stud.rep.vara), Julie Kristin Vikestrand(stud.rep.), Vegard Solbak
Fugleseth(stud.rep. vara), Tove Havnegjerde(ansatt rep.), Arne Styve(ansatt
rep.), Mark Pasquine(ansatt rep.), Rolf Viddal(observatør Sit) og Heidi Hansen
Ulstein(sekretær)

Forfall:

Olav Sture(observatør Drift), Jone N. Knoph(stud.rep.)

Kopi til:

Marianne Vinje (vara ansatt rep.),Bente Schei Skagøy (vara ansatt rep.) Kjersti
Møller(sekretær LMU)

Gjelder:

uLMU Ålesund

Møtetid:

26.10.2017

Postadresse

Org.nr. 974 767 880

Møtested:

K-bygget 2 Vest

Besøksadresse

Telefon

Saksbehandler

Tlf:
Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.
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Saksliste:
22/17 uLMU Høst 2017- sammensetning
Medlemmer i lokalt underutvalg ved NTNU i Ålesund
Ansattrepresentant

Personlig vararepresentant

Tove Havnegjerde, instituttleder,
institutt for biologiske fag (sitter ut
2017)

Marianne vinje, seksjonsleder, seksjon
for utdanning i Ålesund

Arne Styve, universitetslektor, institutt
for IKT og realfag

NN

Mark Pasquine, førsteamanuensis,
institutt for internasjonal
forretningsdrift- (sitter ut 2017)

Bente Schei Skagøy, seksjonssjef,
institutt for helsevitenskap

Studentrepresentant

Vararepresentant

Jim André Gjerde (leder- ny fra høst
2017)

Marcus Ilstad (vara for leder)

Julie Kristin Vikestrand( ny høst 2017)

Klaus Dyvik

Jone N. Knoph

Vegard Solbakk Fuglesth

Observatør
Olav Sture (drift)
Rolf Viddal (Sit)
Sekretariat: Heidi Hansen Ulstein

Leder ønsker velkommen til møte. Gjennomgang av medlemsliste for uLMU,
samt framlegg av vedlegg vedr. oppgavefordeling mellom
studentrepresentantene (vedlegg 1).

20/17 Referat og saksliste
Kort gjennomgang av viktige saker fra forrige uLMU møte (16.05.2017)
Avvikssystem/Risk management burde utbedres. Ventilasjonssystem avslått
kveld og natt. Sture kan informere om eventuelle oppfølging/endring siden møte
i mai ved neste uLMU møte.
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21/17 Møtereferat LMU 20.09.2017
Gjennomgang og informasjon av referat fra møte i LMU avholdt 20.09.2017
Informasjon om kvalitetsmelding:
«Hovedfokus
-

Systematisk kvalitetsarbeid, og eksempler
Periodiske studieprogramevalueringer
Hovedutfordringer og tiltak
Innspill til fellestiltak

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»
Drøfting og innspill i møte:
Kvalitetsmeldingen- hvordan kan uLMU medvirke i dialogmøte/rapport mellom
fakultet og institutt? Hvordan medvirker studentene i kvalitetsmeldingen?
Studieprogramråd- på hvert institutt der institutt-tillitsvalgt er representert.
Rapport sendes Fakultet i slutten av november. Det foreslås en kontakt mellom
institutt-tillitsvalgte og uLMU v/leder for informasjonsutveksling, samarbeid og
medvirkning.
Referansegruppe- ved hvert emne. Fagansvarlig i hvert enkelt emne er
ansvarlig for å gjennomføre evaluering i emnet. Dette gjøres gjennom
referansegruppe der studentrepresentant deltar. Prosessen begynner i starten
av semesteret der studentene blir bedt om å gi tilbakemelding om hva som
forventes i emne gjennom semesteret. Her rettes det fokus på læringsutforming
og læringsmiljø. Midtveisevaluering- evaluering av emnet/læringsutforming fra
semesterstart til midtveisevaluering, eventuell avtale om justeringer.
Sluttevaluering- tilbakemelding på emne og læringsutforming gjennom
semesteret. Rapport utarbeidet av fagansvarlig gjennom tilbakemelding i
referansegruppen.
Det erfares ulik praksis vedr. innhenting av emnevurdering/tilbakemelding fra
studenter. Det legges fram ett forslag «Forslag til tilbakemeldingssystem ved
NTNU i Ålesund», jmf. vedlegg 2. Forslaget omhandler en innføring av ett
tilbakemeldingssystem for å skape ett bedre læringsmiljø. Dette gjøres i form
undersøkelse i midtveisevaluering der studentene, i tillegg til å evaluere faget,
også må evaluere fysisk, psykososialt, organisatorisk, digitalt og pedagogisk
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læringsmiljø. Det drøftes om dette burde ligge som en anbefalt og valgfri
evalueringsmetode for emneansvarlig eller som en obligatorisk metode. Det blir
bedt om å avgi stemme i møte for om uLMU støtter forslaget ved
håndsopprekking i møtet. Det blir bedt om tid til å sette seg bedre inn i temaet
før en eventuell avstemning. Enighet om å avgi stemme ved neste uLMU møte.

23/17 Handlingsplan
Informasjon om handlingsplan for læringsmiljø. Kan ikke finne overordnet
handlingsplan for læringsmiljø for NTNU. Undersøke/etterspør denne fra LMU
Trondheim. Informasjon om handlingsplan «Læringsmiljø for studenter med
funksjonsnedsettelser» 2013-2017, revideres nå.

Handlingsplanen lokalt ved NTNU i Ålesund bør gjenspeile fokusområdene i
den overordnet planen for Læringsmiljø.
I møte gjennomføres det gruppearbeid på hva som bør være fokusområder
lokalt ved NTNU i Ålesund. Følgende ble forslått:
-Internasjonalisering og inkludering
-tilrettelegging, bedre tilgjengelig informasjon som f.eks. hjelpeprogram,
lydbøker.
-fokus på studieprogramprogresjon
- fysisk læringsmiljø, areal (egnet areal til undervisning), grupperom
-fokus på bedring av faglig renommé, øke poenggrenser for opptak
-psykososialt læringsmiljø
-universell utforming av læring
Hensikt med tiltak og fokusområder er å utforme ett godt læringsmiljø og
forhindre frafall i studie. Det blir anbefalt en artikkel og undersøkelse publisert i
universitetsavisa publisert 25.10 «Nesten hver fjerde student faller fra» der det
legges fram en rapport «Analyse av studentflyt og sektorfrafall i høyere
utdanning i Norge».

Tiltak som er iverksatt:
Mobbekampanje
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Kampanjen som har fokus på psykososialt læringsmiljø. Den har vært godt
synlig, men mange gode tilbakemeldinger. Kampanjen er tidsavgrenset, men
allikevel må det holdes fokus vedr. tema mobbing.
Drøfting i møte: Hvordan tiltak blir iverksatt for studenter som opplever
mobbing? Det kan være vanskelig å si ifra for dem som opplever dette, og hvor
henvender de seg? Burde det utbedres ett meldingssystem for dette? Hva har
vi i dag?
Pr. i dag kan studentene benytte seg av studentombudet ved NTNU. De kan
også henvende seg til rådgiver ved Sit og tillitsvalgt ved deres institutt.
Sit kan henvise videre til psykolog dersom det er aktuelt.

Oxfords-spørreskjema
«Hvem bør intervjues i Oxfords-spørreskjema? Byrået som gjør undersøkelsen har
bedt om noen med lang fartstid.
Følgende forslag har kommet inn: Roar Tobro, Jone Knoph, Alida Midtbø, Gjermund
Langset.»
Leder informerer om undersøkelsen i møte:
Kunnskapsdepartementet har gitt Oxford Research i oppdrag å evaluere
ordningen med læringsmiljøutvalg. Det er ikke læringsmiljøutvalgene ved
institusjonene som evalueres.
Det skal gjennomføres intervjuer på to måter. På telefon og i
selvevalueringsskjema. Det ønskes at leder for utvalget, sekretariatet og
eventuelle medlemmer med lengst fartstid i utvalget er tilgjengelige for et
telefonintervju. Intervjuet på telefon skal gjennomføres i perioden oktoberdesember. Byrået vil kontakte den aktuelle respondent og avtale tidspunkt for
intervju.
Selvevalueringsskjema for læringsmiljøutvalgene skal fylles ut i fellesskap med
flest mulig representanter i utvalget til stede. Skjemaet sendes ut til
læringsmiljøutvalgene i uke 47 og returneres til Oxford Research innen
6.desember.
For mer info kontakt leder av uLMU Ålesund, Kjersti Møller eller analytiker
Bernhard Weigel i Oxford Research.
24/17 Budsjett uLMU i Ålesund 2017/2018
Behov for lokalt budsjett i Ålesund. Hvilke formål må vi ha penger til lokalt? Skal
instituttene bidra? Sak utsettes til neste møte.

6 av 6
Dato

Referanse

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

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

26/17 Eventuelt
Ingen saker på eventuelt annet enn tilbakemelding.
Tilbakemelding på møte:
Aktuelle tema på møteagenda, positivt at studentrepresentantene er fulle av
infinitiv og motivasjon, god deltakelse og engasjement.
Dokumenter som legges fram i møte bør publisere i forkant av møte.
Forslag til oppretting av felles fora for medlemmer av uLMU i Ålesund på
Innsida eller Public365.

Heidi Hansen Ulstein
Sekretær for LMU underutvalg, NTNU Ålesund

