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

