Protokoll fra møte i Læringsmiljøutvalget, 9. desember 2015
Tilstede:

Studenter: Daniel Christiansen Nyheim
Ansatte: Lene Bye Lorentzen (studieadministrasjonen), Geir Inge Lien
(administrasjonssjef), Marianne Schram (høgskolelektor ped),
SR- observatør: Helene S Bakkland (SR-leder)

Forfall:

Ronja Alfsdatter Riise, Isabel Nordby, Sindre Einås, Eva Stai Brønstad
(høgskolelektor ped)

LMUsak 20/15: Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjennes
LMUsak 21/15: Oppgradering av kantina og biblioteket
Planer for oppgradering av biblioteket og kantina ble
presentert. SiT har utarbeidet tegninger og illustrasjoner på et
forslag til ombygging og oppgradering av kantineområdet,
inklusive kjøkkenet.
Kommentarer fra møtet:
-En oppgradering vil virke positivt for at studentene blir
sittende på Campus lengre utover dagene
-Viktig at kantina også blir lett tilgjengelig for rullestolbrukere
og de som har med barnevogn
-Bra med tilrettelegging for barn, med for eksempel en
leikekrok
-Bedre tilrettelegging av kjøkken og utstyr er viktig da det vil
komme studentene til gode med mer mat som er tilberedt på
stedet
-Det må være en balansegang mellom SiTs profil og
DMMH/barnehagerelatert profil. Utsmykning og stil bør
reflektere en profesjonsutdanning
-Det er viktig at fordeler og ulemper vurderes nøye i forhold til
den skisserte inngangsløsningen
-Det bør opprettes en gruppe som jobber videre med skissene
I tillegg til biblioteket bør også lesesalen oppgraderes. Dette
kan kanskje sees i sammenheng. Flere strømuttak og
oppgradering av møblene er viktig for lesesalen. Dagens antall
plasser bør opprettholdes. Biblioteket vil få et løft med et mer
moderne preg.
For både biblioteket og kantina vil oppgraderingene trolig
starte våren 2017. Frem til da må jobbene detaljplanlegges og
pristilbud må innhentes.
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LMUsak 22/15: Trådløstnett på Campus
Mange studenter melder om dårlig internett på skolen. Flere
områder er nesten helt uten dekning, samt at man stadig vekk
mister nettkontakten. Områder med dårlig dekning er innerste
del av kantina, studentkroa, treningsrommet, samt østlige del
av hovedbygget, både i 1. og 2. etasje. Nettet fungerer ok i Abygget.
Det ble opplyst om at det i budsjettet for 2016 er satt av
350.000,- for oppgradering av trådløsnettet på hele Campus.
IT-avdelingen håper de vil rekke å få gjennomført dette
prosjektet i løpet av høsten.
LMUsak 23/15: Evaluering av bokhandelsvirksomheten på Campus
I følge samarbeidsavtale mellom SiT og DMMH om fristasjon
for bokhandelsvirksomheten skal samarbeidet evalueres i løpet
av andre halvår 2015. LMU kom med innspill som er meldt
tilbake til SiT.
Det meldes tilbake om en meget serviceinnstilt og positiv
betjening som stiller opp og skaffer det meste som
etterspørres. Det er ønskelig med noe bedre utvalg av varer til
estetiske fag (utstyr til kreativt arbeid). Det kunne vært en
bedre sortering av utvalget mellom fagbøker og rekvisita.
Fagbokutvalget er meget bra og godt tilpasset DMMH.
Bokhandelen kunne vært enda bedre markedsført på Campus.
LMUsak 24/15: Lingdys – program for dyslektikere
Studieadministrasjonen opplyser om at lese- og
skriveverktøyet Lingdys vil bli anskaffet neste år. Programmet
er utviklet for å hjelpe personer som har dysleksi eller andre
former for lese- og skrivevansker. Gratis demoversjon kan
lastes ned for de som vil teste programmet.
LMUsak 25/15: PowerPoint presentasjoner og operativsystem
Det meldes fra enkelte studenter som lager PowerPoint
presentasjoner på maskiner med Windows 8 eller 10 at
presentasjonene blir dårligere når de presenteres fra en
stasjonær PC eller fra lærernes PC som har Windows 7.
Det ble opplyst om at ekstern PC-er kan kobles opp i
kombinasjon med den stasjonære eller den i dockingstasjonen,
slik at man enkelt kan veksle mellom ulike PC-er når man er
avhengig av ulikeversjoner av operativsystemet.

Geir Inge Lien
LMU-leder
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