Protokoll fra møte i LMU, 28. februar 2017
Tilstede:

Studenter:
Jan Kristian Jacobsen (1B)
Tina Tran (2MF)
Ansatte:
Lene Bye Lorentzen (leder)
Geir Inge Lien
Arnt Nordli
Kristin Færø (SiT- observatør)

Forfall:

Marianne Schram, Hanna Price-Stephens (1MBK), Camilla Lund (3NF) og
SP- observatør

LMUsak 01/18: Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjennes. Det er ønskelig med svar
fra alle på de møtetidspunktene som foreslås, slik at en kan
finne tidspunkt som passer for flest mulig.
LMUsak 02/18: Studiebarometeret
Studiesjef Hans-Christian Ristad hadde en gjennomgang av
resultatene fra studiebarometeret.
På skalaen for svarene, blir en score på 4-5 sett på som bra og
noe en kan lære av. 3-4 er en normaltilstand og ved en score
på under 3 bør en se nærmere på hvorfor det er så lavt.
Resultatene fra undersøkelsen er ikke slik at en direkte kan
konkludere med at her må det gjøres tiltak. Noen områder bør
en imidlertid se nærmere på for å finne årsaken til den lave
scoren.
Under læringsmiljø er det lav score på lokaler fra KF. Dette kan
trolig skyldes trengsel og stor pågang på rommene. Spesielt
samlingsukene medfører et stort trykk på rommene til
kunstfagene.
Medvirkning har lav score på flere studier. Dette kan være
naturlig ut fra rammeplanen vi må forholde oss til og at
utdanningen er lagt opp uten mange muligheter for påvirkning.
Det ble også sett på områdene som har en score som avviker
mer enn 0,3 fra landssnittet. Deltidsklassen har på mange
områder en score som ligger godt over landssnittet.
Oppsummeringen fra undersøkelsen legges ved.
LMUsak 03/18: Helsesøstertilbudet ved DMMH
LMU-leder Lene Bye Lorentzen hadde en oppsummering av
helsesøstertjenesten ved DMMH. I høst var det 75 studenter
som var innom helsesøster. De fleste besøksårsaker gjaldt
problemstillinger innen det psykososiale eller seksualitet. Det
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var også henvendelser om spiseproblematikk, fysiske
problemer, vaksine og studierelaterte problemer.
Det er svært viktig for både lærere og studenter å kunne ha et
helsesøstertilbud på Campus. LMU foreslår at helsesøster
inviteres til et personalmøte for ansatte, for å kunne si litt om
tilbudet som gis. Dette kan bidra til at lærere og
studieveiledere i enda større grad blir oppmerksom på
muligheten med å anbefale et helsesøsterbesøk for de
studentene som trenger det.
LMUsak 04/18: Møblering av biblioteket
Møbleringsforslag fra ulike leverandører ble gjennomgått og
diskutert. Det kom innspill på at skjerming rundt en del av
arbeidsplassene på mesaninen kan være en fordel. Skjerming
kan gjøre det enklere å konsentrere seg. Det kan også være
plasser som ikke er avgrenset med skjermvegger. God plass til
bøker er viktig. Arbeidsplassene må ikke være for små. Strøm
og lademuligheter på arbeidsplassene er viktig.
LMUsak 05/18: Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne
LMU-leder noterte seg innspill til korrigeringer på forslaget til
handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne.
Forslaget sendes videre til ledergruppen før den publiseres på
nettsiden.
LMUsak 06/18: Eventuelt
Resultatene fra spørreundersøkelsen om studentenes rusvaner
er nå klar. Det jobbes med utarbeidelse av en handlingsplan.
Saken tas opp på neste LMU-møte.

Lene Bye Lorentzen
Leder i LMU

Geir Inge Lien
saksbehandler i LMU
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