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Protokoll fra møte i LMU, 22. oktober 2019 
Tilstede: Studenter: 

Tiril Brandsøe, 2NF 
Torunn D. Solli, 3SPRÅK 
 
Ansatte:  
Kari Krogstad (studieadministrasjonen), Geir Inge Lien 
(administrasjonssjef/teknisk administrasjon), Arnt Nordli (høyskolelektor 
samfunnsfag) 

Forfall:  Marte Nydal (student 2D), Marianne Schram (høyskolelektor ped), Kristin 
Færø (SiT), Simen Oftedahl (SP-leder) 

 
 

LMUsak 13/19: Godkjenning av innkalling og saksliste  
 Innkalling og saksliste godkjennes. 

LMUsak 14/19: Valg av leder i LMU for studieåret 2019/2020  
Marianne Schram forespørres om ledervervet for inneværende 
studieår. Om ikke hun kan, blir Geir Inge Lien leder.  

LMUsak 15/19: Ekspedisjonsareal og servicepunkter ved høyskolen 
Studentenes synspunkter er viktig for å kunne vurdere 
eventuelle endringer på tilgjengelighet og utforming av kontor 
og ekspedisjonsområder for praksis, eksamen, 
studentekspedisjon og studentveiledning. Innspill fra møtet: 
-Det kan ta store deler av studietiden før en får full oversikt 
over hvor de ulike funksjonene ved høyskolen finnes 
-Spesielt praksiskontoret er vanskelig å finne  
-Det er vanskelig å finne frem som ny student 
-Det er mangelfull skilting på hvor de ulike funksjonene finnes 
-Det burde også ha vært skilting som sier hva de ulike 
bygningene kalles. Det bør være skilt ved hovedinngangen til 
hvert enkelt bygg. 
-Ekspedisjonsområdet bør bli mer åpent. I dag føler en at en 
forstyrrer de som jobber, når en venter på tur 
-Generelt bør opplysninger og funksjoner bli mer promotert og 
fremhevet 
-Mye nyttig informasjon ligger på nettsiden, men synliggjøring 
av alt dette kunne det vært gjort mer med        

LMUsak 16/19: Studentaktiviteter og budsjett for 2020 
Det ble tatt en gjennomgang av budsjettet som er meldt inn 
for SP, DMMHI og linjeforeninga. Budsjettet er delt inn i ulike 
områder og er periodisert. Det er fremdeles mulig å gjøre 
justeringer. Et viktig poeng med budsjettet er å motivere til 
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studentaktivitet og å kunne ha midler tilgjengelig for mulige 
arrangement, aktiviteter, foredrag etc.     

LMUsak 17/19: Eventuelt 

- Plass og møblering i klasserommene 
Det er viktig at stoler og pulter settes tilbake etter 
ommøbleringer. Møbleringsplan er hengt opp på 
klasserommene. Dersom stoler flyttes mellom rommene er 
det viktig at de settes tilbake. 

- Strøm på undervisningsrom 
Av og til oppleves det at det er for få strømledninger på 
klasserom. Tiltak med strømsneller som er plassert rundt i 
klasserom og stripset fast fungerer bra. Det er viktig å få 
konkrete tilbakemeldinger på hvilke rom som trenger flere 
strømkabler. 

- Nettsiden 
Det er ønskelig å se nærmere på nettsiden til DMMH. 
Kanskje er det justeringer som kan gjøre den mest aktuelle 
informasjon lettere synlig. Saken settes opp til neste LMU-
møte.  

 

 

Geir Inge Lien 
Saksbehandler i LMU 


