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Protokoll fra møte i Læringsmiljøutvalget, 22.05.2015 
 
Tilstede: Studenter: Maria Oftedal Forr (2D, leder i LMU), Jørgen Gunderengen 

(1A, Velferds- og likestillingsansvarlig i SR), Helene Bakkland (3E) 

  Ansatte: John Olav Lorentzen (driftsleder), Geir Inge Lien 
(administrasjonssjef), Marianne Schram (høgskolelektor ped), Eva Stai 
Brønstad (høgskolelektor ped) 

Forfall:  Silje Eid Johansen (3 småped), Kristin Færø (SiT), Morten Telle (SR-
leder) 

 

LMUsak 09/15: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste godkjennes  

LMUsak 10/15: Holdningsendringer blant studenter og lærere 
Velferds- og likestillingsansvarlig har mottatt tilbakemeldinger 
fra flere studenter som føler på en ukultur i 
undervisningssituasjoner og blant enkelte lærere. Det er 
studenter som føler seg uthengt, undertrykt og mobbet. Dette 
fører til at studenter er redde for å komme på forelesninger og 
at lærere får et dårlig rykte på seg.  
Det kan virke som at enkelte lærere ikke er bevisst på hvordan 
studenter opplever deres væremåte. LMU mener at det er et 
stort forbedringspotensial blant både lærere og studenter i 
enkelte klasser. Ukonsentrerte og uinteresserte studenter kan 
bidra til å skape en uønsket atmosfære i klasserommene. Det 
er viktig at lærere og studenter lærer å kjenne hverandre på 
en bra måte.  
Enkelte tilfeller som det meldes om går på lærerens generelle 
væremåte og enkelte tilfeller går på isolerte hendelser mot 
enkeltstudenter. 
LMU ønsker at det tas grep i denne saken, slik at dette er noe 
man som lærer kan være oppmerksom på i 
undervisningssituasjoner. Velferds- og likestillingsansvarlig i SR 
vil gå igjennom studenthenvendelsene og komme med konkret 
tilbakemelding som LMU-sekretær tar videre med aktuelle 
personalledere, for de det gjelder. Konkrete tilbakemeldinger 
vil kunne bidra til lettere å få en endring. 

    

LMUsak 11/15: Ny SR leder 
Helene Bakkland tar over som SR leder fra høsten. Hun ser 
frem til å ta fatt på oppgaven. En stor oppryddingsjobb er gjort 
i SR med blant annet nøye gjennomgang av vedtektene, 
tydeliggjøring av hvordan SR skal fungere og klargjøring av 
ulike roller og oppgaver. Dette er en jobb hun har vært 
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delaktig i, og som vil være til god hjelp når hun tar over vervet 
som SR-leder. Profilering av SR vil bli viktig. Det å få 
linjeforeningen opp å gå blir også en viktig oppgave. Helene 
Bakkland er spent, engasjert og vil at DMMH skal være et best 
mulig studiested for alle.    

LMUsak 12/15: Nytt adgangskontrollsystem 
Alle studenter som skal fortsette til høsten bør allerede nå få 
aktivert sitt studentkort, slik at de får tilgang til de ulike 
bygningene. IT-konsulent (kontor 208 ved biblioteket) 
aktiverer kortene fortløpende når studenter stikker innom.  
Det nye systemet vil gjøre det mulig å styre tilgangen på 
person- og klassenivå, alt etter behov.    

LMUsak 13/15: Studentreservering av grupperom og klasserom 
Studentenes muligheter for selv å reservere rom bør ordnes til 
høsten. Ønsket er at studentene selv skal kunne se oversikt 
over ledige rom og lett kunne reservere disse, etter gjeldende 
regler. Liste over reserverbare rom må oppdateres og disse 
rommene skal være ulåst og tilgjengelig i skolens åpningstid.   

LMUsak 14/15: Låsing av undervisningsrom 
Det trengs en tydeliggjøring av at undervisningsrom skal låses 
etter undervisningen. Spesielt i forhold til musikkrommene er 
det viktig at rommene holdes låst slik at ikke instrumenter og 
utstyr blir flyttet fra rommene. Oppslag med informasjon om 
studentenes muligheter og begrensninger ved bruk av 
musikkseksjonens instrumenter, kan bidra til at instrumentene 
behandles bra og settes på plass. Alle studenter ved høgskolen 
kan bruke musikkgrupperommene til å øve på egne 
instrumenter, eller benytte piano som er plassert der.  

 

 

 
Maria Forr Geir Inge Lien   
Leder i LMU    Sekretær i LMU 
 


