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Protokoll fra møte i Læringsmiljøutvalget, tirsdag 28.10.2014 
 

Tilstede Studenter: Jørgen Gunderengen, Silje Eid Johansen, Helene Bakkland, 

Maria Oftedal Forr og vara Maren Gravdal 

Ansatte: Kari Krogstad som vara for John Olav Lorentzen, Geir Inge Lien, 

Marianne Schram, Eva Stai Brønstad  

  SR- observatør: Morten Telle (SR-leder)  

Forfall:  SiT- observatør: Kristin Færø 

LMUsak 11/14: Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Vedtak: 
«Innkalling og saksliste godkjennes»  

LMUsak 12/14: Valg av leder til LMU 

  Vedtak: 

«Maria Oftedal Forr velges som leder av LMU, studieåret 
2014-2015» 

LMUsak 13/14: Fraværsordningen for studenter 
 

For inneværende studieår ble kravet om oppmøte for 
kunnskapsområdene og emnene (i FLU) endret fra 60 til 80 %. 

Det kan søkes om godkjenning av opptil 10 % ekstra fravær 

ved sykdom, graviditet og andre hendelser. Innstrammingen 
på oppmøteplikten har vært svært problematisk for 3. 

klassestudentene som går på FLU.  
Både studenter og ansatte i LMU er kritisk til prosessen bak 

denne endringen. Dialogen og informasjonen på forhånd har 
vært dårlig. I FLU kan store deler av undervisningsøktene på 

enkelte emner ligge tett inntil hverandre. Dersom en student er 
syk en uke med mye undervisning i et emne, vil man direkte 

kunne få for høyt fravær og dermed bli utestengt fra eksamen. 
Studentene er bekymret for å bli syk og det nevnes eksempler 

på studenter med høy feber som har deltatt på undervisningen 
for å unngå utestengelse fra eksamen.  

I forbindelse med overgangen til strengere krav for oppmøte 
ble det slått fast at mengden på arbeidskrav skulle reduseres. 

For BLU er det en prosess på gang, som trolig vil slå positivt ut 

neste år. Denne endringen burde ideelt sett ha kommet 
sammen med økte krav til oppmøte. For FLU studentene blir 

det derfor en kraftig (og urimelig) innstramming dette siste 
året med skjerpet oppmøteplikt uten reduksjon i arbeidskrav.  

I mange tilfeller er ikke hele undervisningsplanen lagt før godt 
uti studiet, og da kan ikke fraværsprosenten beregnes 
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underveis, man må derfor gardere seg med at sykefraværet 

ligger langt innenfor grensen.  

  Vedtak: 

«LMU ber om at saken tas opp på ledernivå og at 
følgende alternativer vurderes: 

1. At fraværsgrensen for FLU-studentene snarest mulig 
endres til 60 % 

2. At muligheten til å søke om opptil 10 % ekstra fravær 
økes til 20 % og at søknadsordningen gjøres mer 

fleksibel. 
Orienteringen om fraværsordningen må bli bedre. 

Fraværsordningen må være godt kjent for studentene 
før de begynner på studiet. Muligheten for å følge sitt 

eget fravær må også bli bedre.»   

LMUsak 14/14: Kompetansesenter Rus – Midt-Norge presenterer tiltaket 

«Optimal Student» En nettbasert tiltak for testing av 

alkoholvaner 

  Katrin Øien fra Kompetansesenter Rus – Midt-Norge 

presenterte «Optimal Student» en gratis, nettbasert 
spørreundersøkelse som gir studentene muligheten til å teste 

sine alkoholvaner og reflektere over sine resultater. Studenten 
får en personlig tilbakemelding som er utformet for å motivere 

studenter i risikosonen til selv å redusere sitt forbruk, eller 
søke hjelp via aktuelle tilbud.  

Det ble ikke konkludert i møtet om DMMH bør bli med på en 
slik undersøkelse, men vi ønsker å ta opp igjen saken på et 

senere møte. Momenter som kom frem under diskusjonen: 
- Dersom en slik undersøkelse hjelper én student ut av 

risikogruppen kan den være verdt det. Undersøkelsen er for 
studentenes del - for å kunne hjelpe. 

- Undersøkelsen bør først og fremst være rettet mot studenter 

i bachelor utdanningen.   
- En tilsvarende undersøkelse som gikk på det med psykiske 

problemer hadde vært enda mer aktuell (tilsvarende 
undersøkelse for denne gruppen finnes ikke i Norge enda) 

- En slik undersøkelse kan gå utover oppslutningen på 
studiebarometeret og SHoT-undersøkelsene (studentene 

trøttes ut med for mange undersøkelser) 
- Undersøkelsen vil appellere til studentene. 

- Informasjon rundt undersøkelser er viktig for å få god 
oppslutning. 

- En ansatt må stå som administrator for undersøkelsen. 
Velferds- og likestillingsansvarlig for studentene (Jørgen 

Gunderengen) vil gjerne bistå administrator. 
 

Vedtak: 
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«LMU vil ta opp igjen saken på et senere møte, i 

mellomtiden vil LMU-studentene drøfte saken i SR og i 
klassene. En grundig bevissthet rundt hvilke 

undersøkelser som skal kjøres er viktig for å få best 
mulig utbytte. LMU ber KSO være med på å vurdere 

denne undersøkelsen i forhold til 
kvalitetssikringsarbeidet ved høgskolen. En ansatt i KSO 

bør eventuelt inneha administratorrollen.»  

LMUsak 15/14: Problemer med røyklukt og varme i Mellomgården 

 
Luftinntaket til Mellomgården er rett under brua til Astrid 

Vatnes hus. Røyking mellom disse bygningene må derfor være 
strengt forbudt. Problemet vil bli mindre nå når arbeidet i 

bygget er ferdig, men samtidig så må vi unngå at ansatte og 
studenter røyker utenfor inngangen til nybygget.  

 

Vedtak: 
«LMU ber administrasjonssjefen om å få skiltet området 

godt med røyking forbudt og samtidig varsle ansatte og 
studenter på best mulig måte. Driftsleder bes om å øke 

temperaturen på 702 på grunn av flere tilbakemeldinger 
om at det er kaldt på dette rommet.»   

LMUsak 16/14: Søppelsortering og miljøstasjoner i klasserommene og i 
fellesarealer   

 
Saken utsettes 

LMUsak 17/14: Utbygging av treningsrom i samarbeid med SiT  
 

Saken utsettes 

LMUsak 18/14: Studiebarometeret 

 

På møtet ble det informert om viktigheten av en god 
oppslutning på studiebarometeret. Ved høy svarprosent kan 

man få ut mye nyttig informasjon til blant annet arbeidet i 
LMU. 

 
Vedtak: 

«LMU ber studentrepresentantene om å oppfordre 
medstudenter til å svare på undersøkelsen i løpet av de 

få dagene som er igjen.» 

Etter møtet blir det en omvisning i nybygget sammen med arbeidsutvalget i SR. 

Maria Oftedal Forr  Geir Inge Lien 
Leder LMU Sekretær LMU 


