Protokoll fra møte i LMU, 4. mars 2019
Tilstede:

Studenter:
Ole Kristian Haugen (3KF)
Siri Bull Karlsen(3KF)
Ansatte:
Kari Krogstad (studieadministrasjonen)
Geir Inge Lien (administrasjonssjef/teknisk administrasjon)
Marianne Schram (høgskolelektor ped)
Observatører:
Kristin Færø (SiT)

Forfall:

Tina Tran (2MF), Kaia Emerense Gundersen Kjelsberg (2KF), Arnt Nordli
(høgskolelektor samfunnsfag), Stian Kaasa (SP-leder)

__________________________________________________________________________________
LMUsak 01/19: Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjennes.
LMUsak 02/19: Studiekvalitet
Sekretariatsleder Rolv Lundheim i KSO
(Kvalitetssikringsorganet), informerte om arbeidet med å sikre
og utvikle studiekvaliteten. Det er hovedfokus på fagplaner og
klasserommet. Arbeidet deles inn i 4 hovedoppgaver.
Emneundersøkelser, spontane innspill, lærerundersøkelser og
årsrapporten (der en ser på data fra ulike undersøkelser).
Arbeidet til KSO ender opp med forslag til tiltak som følges opp
videre av andre organer, ledere etc. KSO stiller spørsmål om
det er andre momenter som bør inkluderes i undersøkelser av
studiekvaliteten.
LMU ser ikke umiddelbart andre fremgangsmåter for
undersøkelser av studiekvalitet, men påpeker at det er viktig å
synliggjøre hvilke tiltak som blir iverksatt.
Det er ønskelig med studentdeltakelse i KSO. Studenter som
tidligere har deltatt i KSO har kommet med gode innspill og de
har vært viktig for kvalitetsarbeidet. KSO har stor innflytelse.
Det holdes 3 møter pr. semester.
LMUsak 03/19: Studiebarometeret
Ida Cathrine Thomassen fra studieadministrasjonen informerte
om funnene i studiebarometeret. Det er en god svarprosent på
undersøkelsen fra DMMH. Områder det er klare
forbedringspotensialer på er medvirkning, påvirkning og
oppfølging av kritikk og synspunkter.
LMU mener at det kan være en utfordring at studentene som
svarer på undersøkelsen ikke ser resultatene av tiltakene.
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Hvordan kan tiltak synliggjøres? Et lavt studentengasjement i
ulike råd og utvalg kan gjøre det vanskelig å synliggjøre hva
som blir gjort.
I KF har det vært utfordringer med mangelfull
presiseringsinstruks. Dårlige og mangelfulle beskrivelser med
flere revideringer gjennom studieåret har vært utfordrende.
Det har vært ulike tolkninger av vurderingskriteriene som kan
skyldes at mange lærere har vært involvert.
Tilgangen til lokaler, utstyr og hjelpemidler er vanskelig og
dette får spesielt store konsekvenser for KF som benytter mye
utstyr og som er avhengig av spesialrom for å gjennomføre
oppgaver.
LMUsak 04/19: Studentvennlige lokaler
Flere fellesområder på skolen kunne i mye større grad vært
innredet på en slik måte at de blir bedre utnyttet til
arbeidsplasser og sosiale samlingspunkt. Eksempler på dette er
trappegangen i kjeller og 3. etasjen på nybygget, og
hvilerommet i hovedbygget. Brødhuset (galleriet ved kantina)
og studentkroa kunne ha blitt benyttet i større grad. Her er det
kanskje mangelfull informasjon om muligheten for å benytte
disse rommene.
Møblering av fellesarealer må sees i sammenheng med
brannsikkerheten og begrensninger som dette gir. Saken følges
opp videre med driftsavdelingen og konkrete forslag kan
meldes inn til leder eller saksbehandler i LMU. Det kan finnes
møbler på lager som muligens kan benyttes, men det er også
muligheter for innkjøp.
LMUsak 05/19: Studentskader i 2018
Det er meldt inn skader i forbindelse med skiaktiviteter på
Frøset og studentarbeid i sløydsalen. Ut fra skadetypene kan
en ikke se direkte tiltak som kan settes inn for å unngå dette.
På sløyden jobbes det med regler, rutiner og opplæring for å
unngå skader ved bruk av ulike redskaper.
LMUsak 06/19: Ruspolicy
Saken settes opp på nytt til neste møte. Det er planer om en
workshop til i forbindelse med ruspolicyen. Vi ser på
muligheten for å ta den i sammenheng med neste LMU-møte.
LMUsak 07/19: Eventuelt
Neste LMU-møte. Uke 19 eller 21 passer bra for Siri og Ole
Kristian.
Siri Bull Karlsen
Leder i LMU

Geir Inge Lien
Saksbehandler i LMU
2

