Protokoll fra møte i LMU, 13.januar 2021
Tilstede:

Studenter:
Sandra Risan Aasen (1G1) (leder)
Ingvild Alvarstein (2B)
Ragnhild Aartun (Master spes.ped, 1.år)

Ansatte:

Kari Krogstad (studieadministrasjonen)
Geir Inge Lien (administrasjonssjef/teknisk administrasjon)
Marianne Schram (høgskolelektor ped)
Arnt Nordli (høgskolelektor samfunnsfag)

Observatører:

Kristin Færø (SiT), Tina Tran (SP-leder)

Forfall:

Sarah Holmeide (3MDK)

LMUsak 1/21: Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjennes.
LMUsak 2/21: Tiltak for studentene under pandemisituasjonen oppfølging av ekspertgruppens rapport
Før jul mottok DMMH rapporten «Tiltak for oppfølging av
studenter ved fagskoler, høyskoler og universiteter under
koronapandemien. Regjeringen satte ned en ekspertgruppe som
har kommet med en rekke anbefalinger. Det kreves at vi gjør
enda mer for å følge opp studentene for å sikre at de ikke faller
fra studiene og for å ta vare på den psykiske helsen.
LMU ønsker å bidra aktivt utover våren for å støtte opp om tiltak
som kan bidra til en bedre hverdag for studenter, under den her
krevende perioden.
Samarbeid med studentsamskipnaden
LMU vil sette opp månedlige møter utover våren for å drøfte
mulige tiltak og følge pandemisituasjonen tett. Sit deltar i disse
møtene. Det er opprettet en innsatsgruppe i Sit, der
studiesjefen ved DMMH deltar. Her er det mulighet for DMMH å
komme med innspill og initiativ mot gruppen. Sit er der for
studentene og er aktiv med markedsføring av sine tilbud. DMMH
må bidra med å synliggjøre Sits tilbud for sine studenter.
Informasjonsflyt til studentene
I den situasjonen vi er i, er det spesielt viktig å få ut
informasjon til alle studenter om alle sider ved studiene. Det er
også viktig å få informert om de aktivitetstilbudene som finnes.
Informasjonsflyten kan systematiseres med at tillitsvalgte i
klassene får direkte og planlagt informasjon fra ledelsen ved
høyskolen. I tillegg må kanalene som nettside, its´learning, mail
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og sosiale medier benyttes. Sit oppfordrer studentene til å følge
med på Sits nettsider, instagram og facebook. Her legges
kontinuerlig ut informasjon om aktuelle aktiviteter, kurs og
muligheter.
Leder for studentparlamentet har jevnlige møter med de
tillitsvalgte i klassene. Hun deltar i ledermøter og
beredskapsmøter og kan ta med seg innspill fra klassene.
Lavterskeltilbud
Campus er åpent og mange aktiviteter kan arrangeres. Med
vurderinger på hva som er mulig innenfor rammene og med de
nødvendige tilpasningene, bør for eksempel
vaffeltirsdagstilbudet fra linjeforeninga kunne gjennomføres.
Kroa kan benyttes når det tas smittevernhensyn, slik at
aktivitetskvelder kan gjennomføres. Det at et tilbud finnes kan
ha stor betydning for studenter. Aktiviteter under sikre
omgivelser er bedre enn at studenter søker ut til miljøer med
større risiko for smitte.
Fysisk aktivitet
LMU vil oppfordre idrettslaget ved DMMH til å arrangere
lavterskeltilbud for studentene, samtidig som det tas
smittevernhensyn. Sammen med leder for studentparlamentet
blir det tatt initiativ for å prøve å sette i gang noen tilbud.
Ballspill og aktiviteter i gymsal med mange studenter er ikke
mulig nå. Derimot kan uteaktiviteter som for eksempel
gågruppe, løpegruppe, skigruppe og skøytegruppe være fullt
mulig. Det er satt av midler i budsjettet for å kunne støtte
idrettslaget. Sit har også midler det kan søkes på dersom det er
behov for driftsmidler til aktiviteter.
Struktur på hverdagen
Sit har gode erfaringer med tilbudet om vekketjeneste. Denne
muligheten med å bli vekket av en hyggelig stemme med noen
gode ord, har vært en bra start på dagen for mange. LMU vil
også oppfordre klasser og klassestyrere til å invitere klassen på
en digital treff for morgenkaffe, lunsjprat eller lignende, for å ha
et samlingspunkt utenom det faglige, der en kan slå av en prat
og bli bedre kjent med hverandre. Det å kunne se hverandre
utenom undervisningssituasjonen vil gjøre at studenter kan
være mer oppmerksom på hverandre.
Psykisk helse
DMMH har hatt helsesøster på campus hver onsdag.
Helsesøstertjenesten er der fremdeles, men nå i form av videoeller telefonsamtale. Sit har tilbud om helserådgivning. Vi må
legge mer vekt på å synliggjøre tilbudet overfor DMMHstudentene. Infoavdelingen informeres om behovet for
markedsføring.
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Sandra Risan Aasen
Leder i LMU
Geir Inge Lien
Saksbehandler i LMU
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