
ÅRSRAPPORT OM ARBEIDET I LÆRINGSMILJØUTVALGET I 2010. 

 

Til: Styret for DMMH. 

 

Læringsmiljøutvalget (LMU) ved DMMH har våren 2010 bestått av studentrepresentantene 

Silje S. Heimark, Mie Catrine Hoddevik (nestleder), Mona Helen Grøtnes Risvik og Kristin 

Skårstad. Sivann Mahanaymi har vært vara. 

De ansatte har vært representert ved Anne Berg (leder), John Olav Lorentzen, Morten Tellnes 

og Anne Berg. Kari Krogstad, Rune Storli og Kari Emilsen har vært vara. 

Høsten 2010 har utvalget bestått av studentrepresentantene Karoline Nakken (leder), Sara 

Wåde, Silje S. Heimark og Kristin Skårstad. Chris Branem, Daniel Sundli, Naomi Olsen og 

Renate Wærdal har vært vara. 

De ansatte har vært representert ved Geir Inge Lien, John Olav Lorentzen, Barbro Djupvik og 

Eva Stai Brønstad. Morten Tellnes, Rune Storli, Kari Krogstad og Kari Emilsen har vært vara. 

 

Fra Studentsamskipnaden i Trondheim har Kristin Færø vært observatør. Fra Studentråd har 

Hege Kristin Soknes eller Audun Roald vært observatør. 

Geir Inge Lien har vært sekretær i utvalget.  

 

Det har vært holdt fire møter i LMU i 2010.  

Alle innkallinger og protokoller er publisert på høgskolens hjemmeside.  

 

Sakene som er behandlet i 2010 er: 

- Fotorommet omgjort til oppbevaringsplass for gitarer 

- Evaluering av infokampanje fra SiT 

- Budsjett 

- Nybygg 

- Informasjon fra SiT Råd, tilbud og aktiviteter 

- Utstyr til gymsalen 

- Tilrettelegging for funksjonshemmede studenter 

- Treningsopplegg for studenter og ansatte 

- Luftkvaliteten på formingsrommene i kjelleren 

- Undervisningsform 

- KSU, behandling av hovedundersøkelsen 

- Helsesøstertilbud fra høsten 2010 

- Oppgradering av PC-sal i kjeller  

- Ny IT-konsulent  

- Oppgradering av lesesal  

- Utvidet åpningstid ved skolen, permanent ordning 

- Valg av leder og nestleder 

- Oppretting av komité for drift av styrkerommet 

- Vikarbruk ved syke lærere 

- Info-TV i glassgården 

- Sykkelstativ 

- Flere strømuttak til bærbare pc-er 

- Vanndispenser til 2. etg i H.B. 

- Nye stoler til klasserom 

- Kontorplass til lokallag for pedagogstudentene 

- Førstehjelpsutstyr til gymsalen 

- Parkeringsplasser 



Mange av sakene som er behandlet i utvalget henger sammen med om det skulle bli nybygg 

eller ikke. Nybyggplanene har vært diskutert på flere møter og utvalget har kommet med 

innspill på hva de ser på som viktig å ta hensyn til ved planleggingen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DMMH, 06. februar 2011.  

 

Geir Inge Lien 

(sekretær og medlem i LMU) 

 


