Protokoll fra møte i LMU, 3. oktober 2018
Tilstede:

Studenter:
Ole Kristian Haugen (3KF)
Siri Bull Karlsen (3KF)
Kaia Emerense Gundersen Kjelsberg (2KF)
Tina Tran (2MF)
Ansatte:
Kari Krogstad (studieadministrasjonen)
Geir Inge Lien (administrasjonssjef/teknisk administrasjon)
Marianne Schram (høyskolelektor ped)
Arnt Nordli (høyskolelektor samfunnsfag)
Sit- observatører: Marianne Ingeborg Karlsen (avdelingsleder Sit Råd) og
Maren Kronlund (prosjektleder i Lykkepromille)

Forfall:

SP- observatør: Stian Kaasa (SP-leder)

LMUsak 07/18: Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjennes.
LMUsak 08/18: Valg av leder i LMU for studieåret 2018/19
Siri Bull Karlsen ble valgt ved akklamasjon.
LMUsak 09/18: Studentenes rusvaner
Resultatene fra Studentenes rusvaneundersøkelse 2017 ble
gjennomgått. Kartleggingsteamet har bestått av
representanter fra Lykkepromille og Velferdstinget.
Kartleggingen er veiledet at Kompetansesenter Rus-MidtNorge. Oppdraget kommer fra Helsedirektoratet. Rapporten
som er utarbeidet etter HKH-metoden (Hurtig Kartlegging og
Handling) vil om kort tid presenteres på nett. Resultatet fra
kartleggingen viser at mange studenter har en adferd knyttet
til alkohol som kategoriseres som risikofylt.
Med bakgrunn i funn fra undersøkelsen er det utarbeidet
handlingsplan med forslag til tiltak. For studentorganisasjoner
går disse tiltakene på utforming av ruspolicy for studenter og
ansatte, tydeliggjøring av hvem som jobber med
rusproblematikk og oppfølging av nye studenter både under og
etter fadderukene.
Sit ved Maren Kronlund (prosjektleder i Lykkepromille)
inviterer til en workshop for å jobbe frem et grunnlag for å lage
en ruspolicy ved DMMH. Her kan en se nærmere på hva som
bør være med i en policy, hva er viktig for DMMH.
LMU ønsker at det utarbeides en felles ruspolicy for studenter
og ansatte. En brei forankring i arbeidet er viktig. Det settes
sammen en gruppe som følger opp dette arbeidet. Fra LMU
ønsker Siri Bull Karlsen (LMU-leder), Geir Inge Lien
(administrasjonssjef) og Marianne Schram (høyskolelektor) å
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delta. I tillegg bør det være med studentrepresentant fra
Studentparlamentet, et verneombud og en ansatt som jobber
med studieveiledning. Andre studenter og ansatte kan også
melde interesse for å bli med i arbeidet med å utarbeide en
ruspolicy. Administrasjonssjefen setter sammen en gruppe og
kaller inn til workshop i samarbeid med Maren Kronlund.
Et forslag til ruspolicy legges frem for LMU, AMU, ledergruppen
og SP.

LMUsak 10/18: SHoT 2018
Sentrale funn fra undersøkelsen ble gjennomgått og det ble
gjort en sammenligning mellom landsgjennomsnittet og DMMH
på flere av områdene.
Innspill fra møtet:
-Flere har unngått å svare på undersøkelsen fordi de ikke har
ønsket å legge inn personnummer.
-Områder som er verdt å merke seg er at mange sliter psykisk,
ensomhet, høy grad av somatiske plager, seksuell trakassering
og økning i risikofylt alkoholforbruk . Det er også verdt å
merke seg gode tall på mottakelse på studieprogram,
tilfredshet med studiebyen, trivsel med studiet og stor
deltakelse på fadderordningen.
-Sir Råd benytter aktivt resultatene fra SHoT undersøkelsene
for å sett opp kurstilbud til studenter. Dette kan være kurs som
stressmestring, tidsplanlegging, sorg- og livsmestring, passe
sunn, depresjonsmestring etc. SiT ønsker å nå ut til flere
studenter med sitt tilbud.
Kanskje bør noen slike kurstilbud legges inn i timeplanen som
et frivillig tilbud på dagtid, når det ikke er annen undervisning.
Dette ble gjort med førstehjelpskurs og det ble bra oppmøte.
-Det er stor tilfredshet med helsesøstertilbudet på Campus.
Dette er et lavterskeltilbud som er veldig bra å ha i mange
sammenhenger.
LMUsak 11/18: Drikkeautomater
Det er ofte kø ved vanndispenseren i A-bygget. Det er kun en
automat som dekker alle tre etasjene. Her bør det settes inn
en vanndispenser også i 1. etasje.
LMUsak 12/18: Strømuttak
Det bør settes inn strømkabler på følgende rom:
Klasserommene i Hovedbygget, 703 og på 1416. På sikt og i
forbindelser med oppussing bør det monteres flere
stikkontakter i veggene i de ulike klasserommene.
LMUsak 13/18: Eventuelt
- Neste møte i LMU blir tirsdag den 20. november kl. 08.30.
Møterom 1647 er reservert (3. etasje i A-bygget). Det sendes
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ut møteinnkalling fra Outlook.
- Varme på klasserom
På flere av klasserommene i Hovedbygget har det den siste
tiden vært alt for varmt. Vaktmester bør sjekke dette
nærmere.
- Kildesortering
En større grad av kildesortering er ønskelig.
Administrasjonssjefen tar opp dette med drift og renhold, samt
forhører seg med Retura, som vi har avtale med på
søppelhåndtering. Det kan opplyses om at det i kjelleren på
Hovedbygget, lengst mot øst finnes et rom for innlevering av
spesialavfall som batterier, elektronikk, metall etc.
- Flere microovner i Glassgården
Det er ofte kø ved microovnen i Glassgården. Det bør vurderes
å anskaffe en til.
- Lys i alleen
Det har vært mørkt sør for Hovedbygget noen kvelder. Lyset i
parken må sjekkes.
- Prating på biblioteket
Det meldes om at det av og til foregår prating på biblioteket,
på en slik måte at det forstyrrer de som sitter på mesaninen.
Det kan være at de som besøker biblioteket ikke er klar over
arbeidsplassene på mesaninen og derfor prater unødvendig
høyt. Det bør ordnes med skilting ved inngangen, der en blir
gjort oppmerksom på at prating må skje med lav stemme. De
på biblioteket bør også gi et hint om at det skal prates lavt,
dersom de opplever høylytt prating.
Det meldes også om at det på grupperommene er åpent til
etasjen under og at prating høres godt inn til grupperommene,
og trolig også andre veien. En bør se på mulig løsning for å
tette denne åpningen.

Siri Bull Karlsen
Leder i LMU

Geir Inge Lien
Saksbehandler i LMU
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