Protokoll fra møte i LMU, 30.oktober 2017
Tilstede:

Studenter:
Hanna Price-Stephens (1MBK)
Camilla Lund (3NF)
Jan Kristian Jacobsen (1B)
Tina Tran (2MF)
Ansatte:
Lene Bye Lorentzen (studieadministrasjonen)
Geir Inge Lien (administrasjonssjef/teknisk administrasjon), vara Monica
Donovan Larsen (teknisk administrasjon)
Marianne Schram (høgskolelektor ped)
Arnt Nordli (høgskolelektor samfunnsfag)
SP- observatør:
Erland Farstad (SP)

Forfall:

Kristin Færø (SiT- observatør)

_________________________________________________________
LMUsak 07/17: Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjennes
LMUsak 08/17: Valg av leder i LMU
Lene Bye Lorentzen ble valgt som leder av LMU for studieåret
2017/18
LMUsak 09/17: Rett til individuell tilrettelegging for elever og studenter
Undersøkelser viser at 33 % av studentene i Norge opplever at
de har en funksjonsnedsettelse. 15 % av studentene opplever
at de har en funksjonsnedsettelse som påvirker studiene. De
beste tiltakene for tilrettelegging er ofte tilrettelegginger som
ikke oppleves som en tilrettelegging. Det kan være små tiltak
som gjør studiehverdagen enklere, både for de med nedsatt
funksjonsevne, men også for andre. Enkle tiltak kan være
blikk-kontakt, bruke mikrofon (selv om ingen ber om det),
stille spørsmål, gi ut hovedlinjene for en forelesning på
forhånd, gi tilbakemeldinger fra lærer til student, ikke hoppe
over eller utsette pauser og gi ekstra pauser til de som har
behov for det.
Studieadministrasjonen oppfordrer studenter som har
kontaktet de i forbindelse med en funksjonsnedsettelse, om å
informere læreren om dette.
Tilrettelegging kan være å behandle ulikt for å gi like
muligheter.
LMU foreslår å invitere Kjetil Knarlag fra Universell til for
eksempel et personalmøte på DMMH, for å si noe om
tilrettelegginger som kan gjøres.
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LMUsak 10/17: Navn til de ulike delene av kantina
Kantina på DMMH er ikke så stor at det er nødvendig med
navnsetting av de ulike delene. Det kunne likevel vært fint med
navnsetting, dersom en hadde hatt noen gode forslag å velge
mellom. Vi forsøker med en liten navnekonkurranse som
infoavdelingen legger ut på sosiale medier. Vi tar en
gjennomgang av forslagene i neste møte og vurderer en
eventuell navnsetting ut fra konkrete forslag. Gavekort på
kantina foreslås som premie til beste forslag.
LMUsak 11/17: Salg av Redd Bull i kantina
LMU har ingen innvendinger mot at det selges Redd Bull i
kantina. LMU ønsker likevel at den heftige reklameringen for
dette omdiskuterte produktet i Glassgården tones noe ned. Vi
er vant med reklame i Glassgården for kulturelle opplevelser,
ting som har med studentenes studie- og fritidsaktiviteter å
gjøre, Akademika etc, men en diger Redd Bull-plakater ved
inngangen til kantina ønsker LMU å få fjernet.
LMUsak 12/17: Oppussing / ombygging av bibliotek og lesesal
Planene for oppgradering av biblioteket og lesesalen ble
gjennomgått i møtet.
Innspill:
- Biblioteket har en viktig funksjon som studentarbeidsplass,
da det ikke er nok grupperom på høgskolen.
- Viktig med en tidlig avklaring om biblioteket kan være åpent
og ha selvbetjening utover kveldene. Dette er svært ønskelig
og har betydning for plassering av arbeidsplasser / leseplasser
- Tydelige avgrensninger (og med skilting) på hva som er stille
sone og ikke.
- Forslag om at lesesal og rom 212 er stille soner, mens
biblioteket med mesanen kan være områder der det er mulig å
prate sammen.
- Det må være strømuttak i tilknytning til arbeidsplassene, slik
at en slipper å låne skøyteledninger.
- Det er ønskelig å ha leseplasser som er forbeholdt
mastergradsstudentene, spesielt de som skal skrive oppgave.
Her bør det også være låsbare skap. Det kunne ha vært et
reservasjonssystem for disse plassene. Gjerne et opplegg der
en kan reservere for en uke om gangen.
- Forslag om at det ikke brukes penger på interiørarkitekt, men
at en benytter forslag fra leverandører sammen med
vurderinger som gjøres i LMU og med de ansatte i biblioteket.
- Lyddempende gulv er viktig i et slikt areal.
- Vi starter neste LMU med en befaring i biblioteket, 212 og
lesesalen.
- Plantegninger sendes ut til medlemmene i LMU.
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LMUsak 13/17: Eventuelt
-

Varme på rom.
Følgende rom har de siste dagene vært kald, slik at
temperaturinnstilling må sjekkes:
Brødhuset
A-1425
H-162

Lene Bye Lorentzen
Leder av LMU
Geir Inge Lien
Saksbehandler i LMU
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