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Protokoll fra møte i LMU, 28.oktober 2016 
Tilstede: Studenter: Kathinka Nygaard 

  Ansatte: Lene Bye Lorentzen (studieadministrasjonen), Geir Inge Lien 
(administrasjonssjef),  

  SP-observatør: Ronja Alfsdatter Riise 
SiT-observatør: Espen Munkvik 

Forfall:   Marianne Schram (høgskolelektor ped), Eva Stai Brønstad (høgskolelektor 
ped), Elise Finnanger, Line Roberg og Siri Bull Karlsen 
 

  

LMUsak 11/16: Godkjenning av innkalling og saksliste  

  Innkalling og saksliste godkjennes 

LMUsak 12/16: Valg av leder for LMU skoleåret 2016/17  
Kathinka Nygaard ble valgt som leder av LMU for skoleåret 
2016/17   

LMUsak 10/16: Romreservasjon   
Saken tas opp på nytt i neste LMU møte. Foreløpig noteres 
følgende innspill: 
- Reglene for reservering av rom må tydelig frem på nettsiden 
eller i tilknytning til romreservasjonsprogrammet (som skal tas 
i bruk) 
- Ordningen for reservering av rom bør være oversiktlig og 
brukervennlig, slik at oppmøte i ekspedisjonen for reservering 
av rom blir unødvendig 
- Lærere som overstyrer en studentreservasjon bør gi 
studenten informasjon om dette. Det bør vurderes nærmere 
om lærere skal kunne overstyre en reservasjon av grupperom 
- Det bør vurderes nærmere om flere klasserom skal gjøres 
tilgjengelig for studentreservasjon  

LMUsak 13/16: Oppgradering av kantina 

  Studentene ved DMMH har nå en god mulighet til å påvirke 
utformingen av ny kantine. Hvordan skal den møbleres, hvilken 
servering er ønskelig, hva er viktig og hva er mindre viktig? 
LMU oppfordrer studentenes Brukerutvalget til å delta i 
planleggingsmøtene for ny kantine. Til neste LMU inviteres SiT 
for å si noe om mulighetene som følger med bygging av en ny 
kantine og hvilke valg som må gjøres. Brukerutvalget inviteres 
også. 

LMUsak 14/16: Innspill til SiT 
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For å få et godt læringsmiljø ved DMMH bidrar SiT med blant 
annet kantine, treningsrom og helsesøster her på Campus. LMU 
kan fungere som en «føler» for hva som er studentbehovene. 
Innspill er ønskelig. SiT ønsker å være tilstede og bidra for 
studenttrivselen. Innspill fra LMU er ønskelig.  
DMMH ønsker at noen av mestringskursene som SiT arrangeres 
legges til DMMH. 

LMUsak 15/16: Strømtårn, vannstasjoner og Mac-overganger 

-Det meldes inn ønsker om plassering av strømtårn som står 
fast på de undervisningsrommene som har få strømuttak, samt 
rom som har dårlig spredning av strømuttakene (f.eks. 1615) 
-Mange studenter benytter Mac. Det er ønskelig med 
overganger som henger tilgjengelig på kablene, slik at påkobling 
av AV-utstyr blir mulig også for Mac-brukere  
-Det er ønskelig med flere vannautomater. Enkelte av 
automatene har dårlig vanntrykk. 

 
 

 

 

 

Geir Inge Lien  

saksbehandler i LMU 

 

 

 

Kathinka Nygaard 

LMU leder  


