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Protokoll fra møte i LMU, 24.februar 2021 
Tilstede: Studenter: 

Sandra Risan Aasen  (1G1) (leder) 

Ansatte:  Maria Haugen (studieadministrasjonen)  
Geir Inge Lien (administrasjonssjef/teknisk administrasjon)  
Marianne Schram (høgskolelektor ped)  
Arnt Nordli (høgskolelektor samfunnsfag) 

Observatører: Tina Tran (SP-leder), Espen Munkvik (Sit) deltok i sak 4 og 5. 
Forfall:   Sarah Holmeide (3MDK), Ingvild Alvarstein (2B), Ragnhild Aartun 

(Master spes.ped, 1.år), Kristin Færø (SiT) 
 

LMUsak 03/21: Godkjenning av innkalling og saksliste  
Innkalling og saksliste godkjennes. 

LMUsak 04/21: Campusutvikling NTNU   
Espen Munkvik (strategiavdelingen hos Sit) informerte om 
campusutviklingen til NTNU og prosjekter som Sit jobber med i 
denne sammenhengen. Sits nye visjon er: Vi skaper rom for 
meningsfulle studentliv.  
I løpet av noen år skal all aktivitet på Dragvoll flyttes til 
området rundt Gløshaugen. Det aller meste av Sits aktiviteter 
vil knyttes til NTNTUs område. Det jobbes for å få sentrale og 
gode plasser for idrettshall, studentboliger og barnehage.  
 
Sit har forkjøpsrett på bygninger som selges både av 
kommunen og private. Bygninger som kan benyttes/ bygges / 
ombygges til studentboliger i området mellom DMMH-campus 
og Gløshaugen vil være sentrale i forhold til DMMH-studenter. 
Ved fordeling av for eksempel halltider er det viktig at DMMH 
ikke blir nedprioritert i kampen om de beste treningstidene, 
men at det lages gode fordelingsnøkler.    
 
Vedlagt ligger presentasjonen fra Sit.  

LMUsak 05/21: Sosiale lavterskeltilbud for studenter under pandemien 
Sit skal dele ut 1,5 millioner kroner fra KD for å opprettholde 
sosiale lavterskeltilbud under pandemien. Disse midlene 
fordeles av studenter til studenter, gjennom Velferdstinget. 
Terskelen for å få støtte til aktiviteter som studenter kan delta 
på er lav. Det er viktig med tiltak som kan komme raskt. Mye 
penger skal fordeles på kort tid. Midler er også satt av for å 
kunne lønne studenter som organiserer aktiviteter. Gode ideer 
for tiltak som samler studenter etterspørres. Er det 
studenttillitsvalgte eller studentorganisasjoner som har forslag 
kan det sendes til Velferdstinget. Det vil bli gitt veiledning og 
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bistand til søknadsskriving. Økonomiavdelingen ved DMMH kan 
være behjelpelig med å sette opp budsjett og regnskap for 
prosjekter. Informasjon om ordningen og søknadsskjema 
finnes her: https://www.sit.no/sosial 

LMUsak 06/21: Koronasituasjonen 
Det førte til ekstra utfordringer med at campus måtte stenge 
ned en uke nå i februar. Usikkerheten rundt koronasituasjonen 
og endringer av reglene gjøre at både lærer og studenter heller 
mot digitale løsninger, for sikkerhets skyld.  
LMU påpeker viktigheten av at studenter bruker kamera ved 
digital undervisning. Dette er noe som bør tas opp med jevne 
mellomrom, slik at det kan bli naturlig å ha på kamera. Kamera 
må være på for å bygge samhold, for at lærer skal få signaler 
tilbake under forelesningene. Et smil, en bevegelse kan være 
nyttige signaler for foreleser. Bruk av kamera vil bidra til at 
lærerne blir bedre. Samspill og drøftinger med hverandre er 
vanskeligere digitalt. Bruk av kamera vil gjøre det lettere.  
 
På de samlingsbaserte studiene er det en ekstra utfordring 
med fysisk undervisning. Kryssing av kommunegrenser, 
oppfordringer om karantenetid og bekymringen for 
innstramminger gjør det vanskelig å planlegge for de som må 
reise.  

LMUsak 07/21: Redd Barna 
Redd Barna er en organisasjon som står oss nærme i arbeidet 
for barns beste. Organisasjonen har i ulike sammenhenger 
bidratt inn i undervisningen ved høyskolen. Et samarbeid med 
organisasjonen kan være givende og lærerikt. Eksempler på 
oppgaver som studenter ved DMMH kan bidra med er: 
- Være bindeledd mellom Redd Barna og DMMH 
- Forberede og planlegge arrangementer 
- Fordype seg i en sak eller tema og ut fra det bidra til å dele 
informasjon og oppfordre til handling  
- Bidra med oversettelser av informasjon og artikler til andre 
språk 
 
Studentparlamentet har i sitt møte informert om Redd Barna 
og mulighetene som et samarbeid med dem kan gi. 
Lenke for å registrere interesse: Registrer deg her! 

LMUsak 08/21: Eventuelt 
Studentparlamentet informerte om at DMMH er 
samarbeidspartner med «En psykt vanlig uke». Det blir i år et 
digitalt opplegg med et par arrangementer på 
Studentersamfunnet. Disse arrangementene blir også 
streamet. 

https://www.sit.no/sosial
https://survey.clicktools.com/app/survey/go.jsp?iv=cp3pv3l5ta17
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 Linjeforeningen og pedagogstudentene arrangerer tur til 
Vassfjellet og aketur. Pedagogstudentene har leid inn 
foredragsholdere både til våren og til høsten. 

 På itslearning er det nå opprettet et «rom» for 
studentaktiviteter. Her vil linjeforeninga og Studentparlamentet 
legge ut oversikt over aktiviteter som arrangeres av studenter. 
Siden vil åpnes den 1.mars. 

 Protokollene fra læringsmiljøutvalget legges ut på nettsiden til 
DMMH. Det vil bli sendt lenke til disse protokollene til de 
tillitsvalgte i klassene, slik at de blir informert om saker som er 
tatt opp i utvalget. 

Forslag om å markere FN-dagen til høsten. 

  

Sandra Risan Aasen 
Leder LMU 

Geir Inge Lien 
Saksbehandler i LMU 

Vedlegg: 

2021_02_24_Sits mål 
for campussamling og     

 



Vi skaper rom for meningfulle 
studentliv 

LMU DMMH 24 februar 2021



Vårt formål
Sit skal bidra til at studentene trives i Gjøvik, Ålesund og 
Trondheim og at flere ønsker å studere her. Vår omsorg skal gi 
studentene muligheter for vekst og utvikling, og mestring i sin 
utdanning

Sit skal støtte studentfrivilligheten og utvikle attraktive 
velferdstilbud med varer og tjenester som studentene har behov 
for

Vi kan engasjere oss i ekstern forretnings-virksomhet når dette 
bidrar til økt studentvelferd. Engasjerte ansatte og ha 
tett samarbeid med studenter og utdannings-institusjoner er 
grunnpilarene i vårt arbeid

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bytte bilde: blide studenter



• Cirka 7000 hybelenheter

• 22 spisesteder

• 7 treningssenter med 17’208 medlemmer

• Kurs, rådgivning, psykologtjeneste og seksuell helsestasjon

• 3 studentbarnehager

• 2 studenthus

• Unik samarbeidsavtale med studentidrettslag

• Støtte til studentfrivilligheten

Studentvelferd i Sit
Trondheim- Gjøvik- Ålesund

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Har et bredt tjenestetilbud, i tillegg opptatt av å jobbe med støtte til studentdemokrat og studentfrivillighet. Avgjørende at de skal lykkes for at vi skal lykkes med vårt formål.



Levende campus
Aktiv – Urban - Inkluderende

• Liv hele døgnet
• Organisert og uorganisert fysisk aktivitet
• Sosiale møteplasser som forebygger 

ensomhet
• Samtaletilbud og mestringskurs 
• Attraktive serveringssteder
• Trygge, sentrale boliger
• Barnehager nært campus

www.sit.no/campus

Brukernavn
Presentasjonsnotater
NTNUs mål for knutepunkt skal bidra til at NTNU når sin visjon om «Kunnskap for en bedreverden». Sit skal bidra med tjenester, velferd og tilrettelegging for studentfrivillighet slik atknutepunkt blir steder der «kunnskap og mennesker møtes». Knutepunktene er arenaenesom knytter faglig og sosial aktivitet sammen. Sit ønsker et levende universitetsområde med knutepunkt som pulserer heleDøgnet (Liv hele døgnet). For å få til dette trenger vi en aktiv, urban og inkluderende campus. En aktivcampus vil skapes ved å legge til rette for organisert og uorganisert fysisk aktivitet (Folkehelse)samtidig som kulturell og ideell studentfrivillighet gis rom til å blomstre. En urbancampus vil skapes gjennom attraktive serveringssteder – konsepter kan sees på sit.no/campus, et mangfold av tjenester og trygge, sentrale studentboligstrøk. En inkluderende campus skaper sosialemøteplasser, tilrettelegger for læring og forebygger ensomhet, samt gir et tilbud tilbyens øvrige befolkning og studentforeldre. Slik vil Sit styrke studentenes velferd ogbidra til å oppnå NTNUs kvalitetsprinsipper for campusutvikling.Alle våre oppspill til campusutvikling og campussamling kan leses på sit.no/campus 

http://www.sit.no/campus


Innspill til campussamling
Sentrale knutepunktsfunksjoner 

Idrettshall 

Boliger

Barnehage 

www.sit.no/campus

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Sentrale knutepunktsfunksjoner i alle områder. Vi deltar i NTNU Campussamlings gruppe for å beskrive hvordan disse knutepunktene skal se ut, og hvor de skal være. Idrettshall – Dragvoll er ut – Helgasetr har ikke areal for for eksempel håndball. Boliger – Trygge og sentrale Barnehage - Barnehage plassert sentralt i forhold til campus og bysentrum bidrar til attraktiv campus for flere mennesker i ulike livsfaser – vi er i dialog med TK om hvordan vi kan utvikle barnehagetilbudet i Trondheim kommune 

http://www.sit.no/campus


Prosjekter i innovasjonsdistriktet

Charlottenlund

Prosjekter i gjennomføring:
- Klostergata 56
- Helgasetr

Campussamling – innspill
- Planområde 4 – boliger og idrett
- Planområde 1-3 – gitt innspill på bolig, idrett, 

studentvelferd, barnehage

Interessante eiendommer
- Elgeseter gate 4 og 6
- Elgeseter gate 30B

Uavklarte prosjekter
- Korsgata 28
- Singsakerbakken 16

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Sit deltar i flere arenaer for å dele siner planer for området, blant annet utbyggerforum – en gruppe initiert av Lederforum for campus- og byutvikling under Styringsgruppa for innovasjonsdistrikt Elgeseter. Uavklart spesielt grunnet grunnforhold. 



Campusutvikling er 
byutvikling
• Boligbygging
• Fysisk og psykiske helse
• Samarbeid for å nå målene

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hyblifisering I Midtbyen/mot Gløshaugen: vi har samme mål om gode studentboliger. Det er økt behov for tomt for bygging av studentboligerStudentenes psykiske helse: godt tjenestesamarbeid, mulighet for ytterligere samarbeid og samling av tjenester. Campusutvikling er byutvikling! - her kommer det mange muligheter for samspill, samarbeid og utvikling – viktig at vi griper disse, sammen! 



Spørsmål?
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