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Protokoll fra møte i Læringsmiljøutvalget, fredag 27.02.2015 
 

Tilstede: Studenter: Maria Oftedal Forr (2D, leder i LMU), Jørgen Gunderengen 

(1A), Helene Bakkland (3E), Isabel Nordby(1D) 

  Ansatte: John Olav Lorentzen (driftsleder), Geir Inge Lien 

(administrasjonssjef), Marianne Schram (høgskolelektor ped), Eva Stai 

Brønstad (høgskolelektor ped) 

  SR- observatør: Morten Telle (SR-leder)  

Forfall:  SiT- observatør: Kristin Færø 

    

 

LMUsak 01/15: Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Vedtak: 

«Innkalling og saksliste godkjennes» 
 

LMUsak 02/15: Studiebarometeret 

  Vedtak: 

«LMU tar orienteringen fra Hans-Christian Ristad til 
etterretning. LMU vil benytte studiebarometeret.no som 

en kilde for mulige saker til utvalget»  

 

LMUsak 03/15: SMART Board kurs for studenter 

  Vedtak: 
«SMART Board kurs for studenter er et positivt tiltak 

som er ønskelig og nødvendig. Mange barnehager har 
SMART Board og både studenter og ansatte ved DMMH 

bør i mye større grad benytte seg av de mulighetene 
dette presentasjonsutstyret gir. Det legges ut 

informasjon og oppfordring om å melde seg på kurs. 
Interessen avgjør om det kjøres flere parallelle økter 

eller ikke. 2. klassene er ute i praksis på den aktuelle 
dagen, slik at der må hver enkelt student i samarbeid 

med barnehagen vurdere om praksistiden kan tilpasses 
kurstidspunktet»   

 

LMUsak 04/15: Studentkro på DMMH 

  Vedtak 

«LMU etterlyser et lokale som er egnet for sosiale treff 
som både kan benyttes på dagtid og ettermiddag / 

kveld. Lokalet bør ha en innredning med sofaer og myke 
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møbler for avslapping, sosialt samvær og arbeid i 

grupper. Eventuell arrangering av en studentkro bør 
kunne legges til et slikt lokale. LMU foreslår at den 

gamle formingssalen blir benyttet til et slikt 
studentareal fordi: 

-Rommet står ubrukt i dag 
-Har en sentral beliggenhet som gjør det lett å stikke 

innom i pauser og mellom forelesninger 
-Rommet krever ingen ombygginger for å kunne tas i 

bruk 
-Rommet er stort nok for å kunne arrangere filmkveld, 

møter, temakvelder etc. 
-Det bør være mulig å få innredet rommet innen kort tid 

 
LMU ser gjerne for seg at studenter får ansvar for 

innredning og møblering av rommet. Dette vil gi et godt 

eierskap til rommet» 

 

LMUsak 05/15: Lange undervisningsøkter uten pause 

  Vedtak: 

«Med flere undervisningsrom tilgjengelig bør det i større 
grad legges til rette for å kunne ha pauser ved lengre 

forelesninger. Storforelesninger bør kunne strekkes ut i 
tid for å kunne legge inn pauser og unngå at både lærer 

og student ikke klarer å holde konsentrasjonen oppe» 

 

LMUsak 06/15: Skademeldinger fra studenter i 2014 
 

Vedtak: 
«Det er to registrerte skademeldinger fra studenter i 

2014. Begge er fra øving eller undervisning i drama. 

Dramaseksjonen bør sikre seg godt egnede rom når de 
skal jobbe med bevegelse. Flerbrukssalen i A-bygget er 

tilrettelagt med gulv og god plass for bevegelse» 

LMUsak 07/15: Infosaker 

1. Gjennomgang av LMU-sakene og status fra sist møte 
- Arbeid med treningsrom er godt i gang. Håp om å kunne ta 

det i bruk rett etter påske. 
- SR og PS er godt fornøyd med kontorplassene sine 

- Bordtennisbord er innkjøpt og brukes flittig 
- Ventilasjonen til rom 214 hadde stoppet. Ventilasjonsfirma er 

bestilt for å rette opp feilen so har oppstått. 
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  2. Optimal Student 

Undersøkelsen må utsettes til høsten. Optimal i Sverige som 
står bak undersøkelsesmetoden venter på fornyelse av 

konsesjon fra datatilsynet.  
 

LMUsak 08/15: Utelys på campus 
 

Vedtak: 
«Det føles utrykt å bevege seg rundt hovedbygningen på 

kveldene i vinterhalvåret på grunn av manglende 
belysning. I forbindelse med bygging av 

sykkelparkeringsplasser bør det tas høyde for mer lys på 
gårdsplassen og adkomstveiene rundt bygget» 

 

Vedtakene var enstemmige. 

 

 

 

Maria Forr Geir Inge Lien   

Leder i LMU Sekretær i LMU 

 


