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Protokoll fra møte i Læringsmiljøutvalget, 19.11.2013 

Tilstede: Studenter: Silje Eide Johansen (2C), Charlotte Wiik (2E), Helga 
Sætre (2D) 

Ansatte: John Olav Lorentzen, Geir Inge Lien, Marianne Schram, 
Eva Stai Brønstad 

 SiT- observatør: Kristin Færø  

 SR- observatør: Daniel Knutsen 

Forfall: Kent Roger Aarberg (2F) 

Sekretær: Geir Inge Lien    

 

LMUsak 09/13: Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Godkjent   

LMUsak 10/13: Godkjenning av protokoll fra sist møte i LMU 

  Godkjent 

LMUsak 11/13: Valg av leder til LMU 

  Geir Inge Lien ble valgt som leder  

LMUsak 05/13: Samfunnssikkerhet og beredskap 

  LMU fremhever følgende saker som viktig i krise- og 
beredskapsarbeidet: 

- Forebygging ved selvmordstanker og psykososiale problemer 
blant studenter 

- Pandemi, spesielt med tanke på at studenter er mye inn og ut 
av barnehager 

- Viktig å ha rutiner på plass med tanke på mulig terror selv 
om sannsynligheten er liten 

- Brann på campus 
- Mange studenter ønsker årlige førstehjelpskurs og disse bør 

holdes før praksisperiode 
- Støtte og ivaretakelse av studenter etter vanskelige og 

tragiske hendelser, også etter hendelser i praksisperioder 
  

LMUsak 12/13: Studentråd vurderer oppstart av idrettslag (DMMHI) 

  LMU mener at et idrettslag ved DMMH vil ha mange positive 
sider. Bedre fysisk form og det sosiale aspektet ved 

idrettsaktiviteter blant studentene er viktig. Aktiviteter og 
sosiale miljø som et idrettslag kan skape kan også ha en god 
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markedsføringseffekt for studier ved DMMH. Det er viktig at 

det tenkes bredde ved etablering av aktiviteter. Dans, yoga og 
aerobic er aktiviteter som i tillegg til ballspill kan passe for 

mange. 
LMU stiller seg undrende til at svært få studenter ved DMMH 

benytter seg av SiTs treningssentre. Medlemskap her koster 
langt mindre enn hos andre private aktører. 

LMU gir full støtte til SRs planer om å etablere idrettslag ved 
DMMH og oppfordrer også til at det søkes om økonomisk støtte 

for å få til et godt tilbud.  
SiT vil gjerne bidra til å markedsføre idrettstilbudene som våre 

studenter har tilgang til. Initiativet til dette bør komme fra 
høgskolen. 

LMUsak 13/13: Helsesøstertilbudet ved DMMH 

  SiT informerer om at helsesøster gjerne vil bidra for å 

synliggjøre tilbudet enda bedre, både overfor lærere og 

studenter. Initiativet bør komme fra høgskolen ved for 
eksempel veiledere, klassestyrere eller lærere. Informasjon og 

det å gjøre helsesøstertilbudet godt synlig kan være med på å 
gjøre terskelen for å henvende seg lavere. Helsesøster har 

oversikt over både kommunens og SiTs hjelpeapparat og kan 
bistå med råd om videre behandling. 

LMUsak 14/13: Komiteer i forbindelse med ferdigstilling av nybygg 

  Følgende komiteer er opprettet i forbindelse med ferdigstilling 

av nybygg: Bygningsnavn, utsmykningskomité, 
kontorfordeling, interiørkomité, AV-utstyr, bruk av 

eksisterende lokaler og uteareal. I komiteen for AV-utstyr 
mangler det studentrepresentasjon. 

LMUsak 15/13: Presentasjonsutstyr i nybygg (og i eksisterende 
undervisningsrom) 

  LMU mener at tiden er inne for at også DMMH tar i bruk 

interaktive tavler på enkelte undervisningsrom. Slike tavler er 
allerede tatt i bruk i mange barnehager og det vil være en 

fordel at studentene har kjennskap til slikt utstyr. LMU ser ikke 
noen ulemper i at kritt-tavler erstattes med whiteboard i 

nybygget.   

LMUsak 16/13: Praksisfrafall 

  LMU skulle gjerne hatt en oversikt over typen frafall fra 
praksis. Hvor stor andel stryker i praksis, hvor mange blir 

veiledet bort og hvor mange er det som bare slutter? Det 
hadde også vært av stor interesse å vite om det er forskjeller 

mellom barnehagene når det gjelder frafall.  
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LMU ønsker ikke å senke kravene i praksis. Det er viktig å 

jobbe for statusen til yrket. Momenter som LMU tenker kan ha 
betydning for frafallet er barnehagelæreryrkets fremstilling 

som i mange sammenhenger er et bilde av bare leik og moro. 
Dette er selvfølgelig en del av det, men yrket er hardt arbeid, 

samarbeid og lederansvar. Dette kan kanskje være noe som 
først blir tydelig i praksisperiodene og som ikke alle er 

forberedt på. Mengden arbeid i praksis, mange å gjøre seg 
kjent med (både ansatte og barn) på kort tid i kombinasjon 

med store arbeidsmengder kan også ha betydning for frafallet. 
Erfaringen med primærkontaktsystem i barnehagen nevnes 

som uheldig.  
Nøye forberedelser før praksis, god oppfølging og bruk av 

praksislærere i undervisning er viktig.  
LMU understreker viktigheten av at de som ser ut til ikke å 

passe som barnehagelærer blir veiledet bort. 

LMU ønsker å drøfte temaet nærmere dersom mer informasjon 
kan skaffes. 

 

LMUsak 17/13: Referatsaker 

1. Ny nettside for DMMH 
DMMH gjør en stor satsing i utvikling av nye nettsider. 

Nettsidene lanseres før jul.  
2. Årets spørreundersøkelse for nye studenter 

Kort informasjon om hovedtrekkene i undersøkelsen som 
ble sendt til de nye studentene etter oppstart. 

Undersøkelsen som omhandler valg av studier og 
oppstarten, sammenligner våre tall med fjorårets tall og 

våre tall med andre høgskoler 

LMUsak 18/13: Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) 

  SiT informerer om at det i februar/mars blir sendt ut en ny 

helse og trivselsundersøkelse gjennom TNS Gallup. 

 

 

  

Alle vedtak var enstemmige når ikke annet er presisert. 

 


