
 

ÅRSRAPPORT OM ARBEIDET I LÆRINGSMILJØUTVALGET I 2011. 

 

Til: Styret for DMMH. 

 

Læringsmiljøutvalget (LMU) ved DMMH har våren 2011 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 vararepresentanter. 

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. 

 

For høsten 2011 har utvalget bestått av studentrepresentantene Ingrid Elisabeth Gjersvold, 

Ragnhild Grimsvang, Kaisa Hansen Ramberg og Frida M. Lund. Kristine Brækkan og Lene 

Furre Johannesen har vært vara representanter. 

Ingen endringer blant de ansatte for høsten. Barbro Djupvik ble valgt som leder i utvalget. 

 

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

Oda Myre møtt som observatør. Geir Inge Lien har vært sekretær i utvalget.  

 

Det har vært holdt fire møter i LMU i 2011. Alle innkallinger og protokoller er publisert på 

høgskolens hjemmeside.  

 

Saker som er behandlet i 2011 er: 

- LMU representasjon i kvalitetssikringsutvalget og vurdering av tiltak ut fra KSU-

undersøkelsen 

- Studentvelferdssatsning med sosiale grupper, revy og idrettslag 

- Parkeringssituasjon, tiltak for bedring av gangvei gjennom parken og informasjon 

om tverrforbindelsen til Lade 

- Studentenes helse- og trivselsundersøkelse SHoT 2010 med fokus på DMMH-

studenten 

- Nybyggsaker om bebyggelsestomt og romprogram 

- Ventilasjonsproblematikk på biblioteket 

- DMMH studentenes tilfredshet med SiT 

- Oppgradering av de 3 grupperommene med PC og stor skjerm. 

- Oppgradering av auditorium med montering av 2 prosjektorer 

- Mer undervisning av førstekompetente og professorer med deling av 

forskningsprosesser og resultater. Viktig at de beste foreleserne ikke bare benyttes 

til oppdragsvirksomheten. 

- Ønske om utvidelse med en stilling til Studentråd 

  

Også i 2011 har nybyggsaken vært et viktig tema i læringsmiljøutvalget. Møtene har vært en 

viktig kanal for informasjon fra SiT.  

 

For 2012 ønsker LMU å fokusere på tiltak som kan gjøre det mer attraktivt for studentene å 

bruke mer tid på campus. Skolen tømmes alt for fort for studenter etter forelesninger og det 

bør jobbes for et mer aktivt studentmiljø. 

 

DMMH, 31. januar 2012.  

Geir Inge Lien 

(sekretær og medlem i LMU) 


