Protokoll fra møte i LMU, 9.desember 2020
Tilstede:

Studenter:
Sandra Risan Aasen (1G1) (leder)
Ingvild Alvarstein (2B)
Sarah Holmeide (3MDK)

Ansatte:

Kari Krogstad (studieadministrasjonen)
Geir Inge Lien (administrasjonssjef/teknisk administrasjon)
Marianne Schram (høgskolelektor ped)
Arnt Nordli (høgskolelektor samfunnsfag)

Observatører:

Kristin Færø (SiT- observatør)

Forfall:

Ragnhild Aartun (Master spes.ped, 1.år) og Tina Tran (SP-leder /
observatør)

LMUsak 15/20: Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjennes.
LMUsak 16/20: Erfaringsutveksling rundt håndtering av
koronasituasjonen mtp undervisning, smittevern,
eksamen etc.
Noen innspill fra samtalen:
- Det kan være vanskelig for lærere å vurdere hvor stor vekt
som skal legges på ønske fra bekymrede studenter om å
digitalisere enda mer av undervisningen. Det blir vanskelig å
engasjere studenter som er bekymret.
- Både studenter og lærere vil nok i stor grad oppleve digital
undervisning som dårligere enn den som gjennomføres fysisk.
- På den ene siden må bekymringene rundt smitte tas alvorlig,
samtidig må en også ta hensyn til ensomhet og at mange sliter
psykisk under den her perioden.
- Det er lite gunstig med stadige endringer og omgjøring på det
som er planlagt.
- Opplevelse av at det har fungert bra med opplegget på
campus, selv om mange har vært skeptisk.
- Det er et inntrykk av at oppmøtet er bedre når det er fysisk
kontra digitalt.
- Det er flere som faller fra underveis i digitale
undervisningsøkter. Noen melder fra om at de ikke har noe
utbytte av de digitale undervisningsøktene.
- En klasse har hatt opplegg der studenter i risikogruppen som
har vært mye borte fra fysisk undervisning, har fått tilbud om å
følge klasseromsundervisningen på zoom. Lærer hadde all
fokus på de i klasserommet (ca 20 stk), samtidig som de som
fulgte opplegget digitalt (3-4 stk) fikk et greit utbytte. De fikk
med seg noe, fremfor ingenting, om økten ikke hadde blitt
filmet. Muligheten for å følge digitalt var kun for de som hadde
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gode grunner til ikke å møte på campus. Løsningen fungerte
overaskende bra.
- Studentsamskipnaden opplyser om at nylig gjennomført
studentundersøkelse viser at det er vanskeligere å studere
hjemme og at det er mindre effektivt. Det blir mindre og
dårligere kontakt med veileder og foreleser. Studenter savner
fysiske forelesninger, men de er også bekymret for smittefare
på campus.
- Ikke mange som har hatt eksamen nå før jul, men noe
erfaringen med at hjemmeeksamen har fungert godt. Både
gjennomføringsmåten og innlevering gikk bra.
- Innsatsen til renhold og studenter i forhold til smittevern,
med å ha tilstrekkelig med desinfiseringsmiddel og at det
brukes, fremheves som veldig bra.
- Studenter har gjennomført juleverksted og quiz-kvelder på
kroa. Det har vært greit med plass på kroa under disse
arrangementene og de føles viktig å få gjennomført noen
sosiale arrangement for å kunne gi et tilbud til de som er mye
alene.

Ingen saker ble meldt inn under eventuelt

Sandra Risan Aasen
Leder i LMU
Geir Inge Lien
Saksbehandler i LMU
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