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Protokoll fra møte i Læringsmiljøutvalget, 18.01.2013 

 

Tilstede: Studenter: Silje Eide Johansen (leder), Helene Bakkland, Kari 

Husebyaune, Morten Telle, Margrethe Rodhe 

 Ansatte: John Olav Lorentzen, Geir Inge Lien, Barbro Djupvik, 

Eva Stai Brønstad 

 SiT- observatør: Guri Evensen 

 SR- observatør: Daniel Knutsen 

Forfall: Wid Al-Shamkawy 

Ledelsen: Geir Inge Lien 

Sekretær: Geir Inge Lien    

 

LMUsak 01/13: Godkjenning av innkalling og saksliste  

  Vedtak: 

LMU godkjenner innkalling og saksliste 

LMUsak 02/13: Godkjenning av protokoll fra møte i LMU den 10.12.2012 

  Vedtak: 

LMU godkjenner protokollen fra møte i LMU den 
10.12.2012 

LMUsak 03/13: Studentinvolvering i BLU-arbeidet 

  Vedtak: 

LMU takker Jon Olaf Berg for informasjonen om 
organiseringen og oppgavene med BLU. 

Studentrepresentasjonen i BLU er ivaretatt gjennom 
Strategisk råd og Utdanningsutvalget, men LMU ser 

gjerne at styringsgruppen henvender seg til SR eller 
LMU dersom en tydeligere studentstemme er ønskelig på 

det overordnede nivået. LMU ønsker BLU-arbeidet som 
et tema på de neste møtene. 

LMUsak 04/13: Felles nasjonal læringsmiljøundersøkelse 2012 

  Vedtak: 

LMU tar oppsummeringen fra den nasjonale 

læringsmiljøundersøkelsen til etterretning og oppfordrer 
til at gruppene som jobber med ny 

barnehagelærerutdanning og nytt undervisningsbygg 
også tar hensyn til momenter som kommer frem i 
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undersøkelsen. LMU mener at hovedfunnene fra 

undersøkelsen stort sett også stemmer for DMMH. 

LMUsak 05/13: Samfunnssikkerhet og beredskap 

  Saken ble utsatt til neste møte 

LMUsak 06/13: Referatsaker 

- LMUsak 26/12 Rutiner for inventarsjekk 
- Felles LMU møte for DMMH, NTNU og HiST 

 

LMUsak 07/13: Oppgradering av treningsrom  

  Vedtak 
LMU ber SR v/ Daniel Knutsen om å opprette en gruppe 

som sammen kan sette opp konkrete ønsker for 
treningsrommet. Treningsrommet vil bli flyttet til et mer 

egnet lokale når formingslokalene frigjøres med nybygg, 
slik at dette momentet bør være med i vurderingen på 

hva som er hensiktsmessig å gjøre nå. LMU håper at 

gruppen som ser nærmere på treningsrommet også kan 
bidra med planlegging av det nye treningslokalet fra 

høsten 2014. 

LMUsak 08/13: Kurstilbud fra SiT råd 

 Vedtak 
SiT råd arrangerer en rekke Mestringskurs for studenter 

i Trondheim. Kursene er gratis og arrangeres på 
Gløshaugen og på Dragvoll. For å få markedsført kursene 

på en bra måte ønsker LMU at tillitsvalgte i hver enkelt 
klasse gir informasjon om kurstilbudet. Kursoversikt 

legges ut i glassgården og finnes på nettsidene til SiT 
(www.sit.no/helse/mestringskurs).  

 

  

 

Silje Eide Johansen Geir Inge Lien 

Leder LMU (sign.) Sekretær LMU (sign.) 

http://www.sit.no/helse/mestringskurs

