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Referat LMU, 12.oktober 2022 
Tilstede 

Studenter: Jesper Gjeitanger (1B) 
Hedda Forsberg Eskild (2A) 
Trygve Tverli (2NF) 

Ansatte:  Kari Krogstad (studieveiledning) 
Geir Inge Lien (administrasjonssjef) 
Marianne Schram (høyskolelektor) 
Arnt Nordli (høyskolelektor) 

Observatører:  Lizbeth Ohrstrand (Studentparlamentet), Marit Elizabeth Sand Solvik 
(studentombud), Anders Nubdal (linjeforeninga), Cathrine Thomassen 
(SHoT-undersøkelsen og tillitsvalgtkonferansen) 

Forfall:  SiT- observatør: Gustav Østberg Øverli  

 

LMUsak 09/22: Godkjenning av innkalling og saksliste  
Presentasjonsrunde av møtedeltakerne ble gjennomført. Det ble foreslått å bruke Doodle for 
planlegging av møtetidspunkt for kommende LMU-møter. 
 
Videre oppfølging, ansvar og tidsfrist: 
Geir Inge har ansvar for innkallinger og vurderer bruk av Doodle. Neste møte blir i løpet av 
november. 
  

LMUsak 10/22: Valg av leder i LMU   
Ledervervet for LMU det her studieåret skal gå til en student. Hedda Forsberg Eskild ble valgt ved 
akklamasjon.  
 
Videre oppfølging, ansvar og tidsfrist: 
Hedda forbereder saker og møteledelse sammen med Geir Inge. Andre involveres etter behov. 

LMUsak 11/22: LMU sitt mandat  
Læringsmiljøet ved institusjonen, LMU sitt mandat og UH-loven § 4-3 ble gjennomgått. LMU skal 
jobbe for det helhetlige læringsmiljøet. Det vil si at både det fysiske, digitale, organisatoriske, 
pedagogiske og psykososiale forhold angår utvalget.  
For medlemmene i LMU er det viktig å bringe aktuelle saker inn til utvalget. En nær kontakt og 
dialog med klassenes tillitsvalgte, ledere av studentorganisasjoner, studentparlamentet osv. er viktig 
for å få kunnskap om forhold som angår læringsmiljøet. Det er opprettet en egen mailadresse som kan 
benyttes for å nå leder og saksbehandler av LMU: lmu@dmmh.no  
 
Videre oppfølging, ansvar og tidsfrist: 
Informasjonssak. Hedda kontakter informasjonsavdelingen, slik at det kan lages en nyhetssak om ny 
leder og nyopprettet mailadresse for LMU-saker. Innen utgangen av oktober. 

LMUsak 12/22: Orientering av Studentombud 
Studentombud Marit Elizabeth Sand Solvik orienterer om sin rolle og hva mandatet til 
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studentombudet går ut på. Det er viktig for studenter å bli klar over muligheten for å kontakte 
studentombudet. Studentombudet er nøytral, uavhengig, bidrar til studentenes rettssikkerhet, har 
taushetsplikt og er gratis. Studentombudet kan nås på studentombudet@dmmh.no  
Presentasjon fra studentombud legges ved. 
 
Videre oppfølging, ansvar og tidsfrist: 
Informasjonssak. Medlemmene i LMU må informere om ordningen med studentombud, når dette er 
naturlig og aktuelt. Gjennom hele studieåret. 

  

LMUsak 13/22: Økonomi for studentorganisasjonene 
Det ble tatt en gjennomgang av budsjett for studentorganisasjonene. Pedagogstudentene, DMMHI 
og linjeforeninga ble invitert med på denne saken. 
Støtteordninger for studentorganisasjonene budsjetteres slik: 

Støtte SP. Møtemat og bevertning 10 000 

Støtte SP. Driftsutgifter 15 000 

Støtte SP. Reiser / konferanser 10 000 

Støtte SP. Studentaktivitetsprosjekter 40 000 

Støtte Linjeforeninga og fadderordninga 30 000 

Støtte DMMHI 20 000  

Totalt 125 000 

 Studentaktiviteter som skaper tilhørighet og et godt studentmiljø er viktig for høyskolen. Midlene 
som settes av til studentforeningene skal brukes til aktiviteter som kommer alle studentene til gode. 
Lavterskeltilbud som gir god oppslutning bør prioriteres høyt. Gode tiltak som støtteordningen har 
gått til er for eksempel lisens for filmvisning til studenter, premier, 17.maifrokost, 
profileringsartikler, Psyk-uka, vaffeltirsdag og fadderordningen. 
 
Videre oppfølging, ansvar og tidsfrist: 
Studentorganisasjonene er informert om budsjettet og at de kan kontakte Geir Inge og/eller 
økonomiavdelingen ved spørsmål og avklaringer rundt økonomi.   

 

LMUsak 14/22: Studentenes helse og trivselsundersøkelse 
Cathrine Thomassen presenterte resultatene fra undersøkelsen. Cathrine er kontaktperson for 
undersøkelsen og ansvarlig for etterbehandling. Hun kan benyttes som en ressursperson for LMU.  
LMU er nå eier av rapporten og skal jobbe videre med handlingsplaner og tiltak.  

Rapporten sendes ut til LMU-medlemmer og til ledere av studentorganisasjonene ved DMMH. 
Studenttillitsvalgte må også orienteres, slik at de kan komme med forslag til tiltak fra klassene. Alle 
blir bedt om å studere rapporten og tenke igjennom hvilke områder som det må rettes fokus på og 
mulige tiltak. Det er 4 år til neste SHoT-undersøkelse skal gjennomføres og LMU ønsker å få 

mailto:studentombudet@dmmh.no


 

  3 

klarlagt innsatsområder og målsetninger om forbedringer av resultatene på neste undersøkelse.  
LMU vil ha studentenes helse og trivsel som tema på alle møtene i løpet av studieåret, slik at en plan 
for arbeidet kan utarbeides og tiltak kan følges opp.  

 
Videre oppfølging, ansvar og tidsfrist: 
Hedda og Geir Inge setter sammen en arbeidsgruppe som utarbeider forslag til områder det skal 
fokuseres på og jobbes med fremover. Det utarbeides en tiltaksplan. Gruppen rapporterer tilbake til 
LMU. Endelig tiltaksplan vedtas i LMU innen utgangen av februar 2023.  

 

LMUsak 15/22: Tillitsvalgtkonferansen 
Konferansen «Kvalitetskultur – studenters medvirkning og engasjement» ble gjennomført for 
tillitsvalgte og referansestudenter i september. LMU gir tilbakemelding om en svært viktig og 
nødvendig konferanse. Det hadde vært ønskelig med enda bedre tid for å kunne stille spørsmål til 
paneldebatten. Det var veldig bra at også varatillitsvalgte ble invitert med. For neste år kan det bli 
aktuelt at LMU kobles enda tettere opp til planleggingen og gjennomføringen av 
tillitsvalgtkonferansen. Cathrine vil skrive en rapport om konferansen som sendes over til LMU og 
KSO (Kvalitetssikringsorganet)  
Program fra årets konferanse ligger vedlagt. 
 
Videre oppfølging, ansvar og tidsfrist: 
LMU vil være en bidragsyter for gjennomføringen av konferansen til neste år.  

 

LMUsak 16/22: Studentenes psykiske helse 
Mandag den 10.oktober var verdensdag for psykisk helse. DMMH ved informasjonsavdelingen 
hadde stand i Glassgården, der studenter ble bedt om å skrive en fin ting om seg selv, hva de kan 
bety for hverandre og hva vi som høyskole kan gjøre for psykisk helse. Det har også vært mulig å 
melde inn via sosiale medier og på mail til info@dmmh.no. Monica Larsen Donovan, på 
infoavdelingen, vil oppsummere alle innspill og kommet med en rapportere til LMU. 
 
Videre oppfølging, ansvar og tidsfrist: 
Saken sees i sammenheng med sak 14. Innspill om psykisk helse tas med i arbeidet med tiltaksplan 
etter SHoT-undersøkelsen. 

 

LMUsak 17/22: Eventuelt 

Kasting av tomgods 

Det har kommet flere meldinger med bekymring om at mye tomgods kastes i søppelbøttene rundt på 
campus, fordi det ikke finnes panteautomater. Renhold forsikrer om at alt tomgods som kastes i 
søppelbøtter og søppelstasjoner på campus blir sortert ut og resirkulert. Kantina tar også mot 
tomgods som returneres. Det har også vært klasser som har hengt opp sekker rundt på campus, for 
innsamling av tomgods, der inntektene brukes som bidrag til klassetur etc. 
 
Videre oppfølging, ansvar og tidsfrist: 
Informasjonssak. Ingen videre oppfølging. 
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Hedda Forsberg Eskild 
Leder LMU (sign)  

Geir Inge Lien   
 Saksbehandler i LMU (sign)  



STUDENTOMBUDET
M A R I T  E .  S A N D  S O L V I K  ( J U R I S T )

Hva og hvorfor?

Foto :  Mon ica  Larsen Donovan ,  DMMH



BISTANDSPERSON FOR 

STUDENTER

Nøytral Uavhengig
Bidra til 

studentenes 
rettssikkerhet 

Har 
taushetsplikt

Gratis 



FORDI  STUDENTER KAN HA BEHOV 

FOR B ISTAND

Ved spørsmål om rettigheter og plikter

Ønsker råd eller hjelp i studiesituasjonen

Ønsker å ha med en nøytral tredjepart i møte med skolen

Vurderer å varsle om trakassering

Har utfordringer med vet ikke hvor du skal henvende deg

Ikke får svar fra høyskolen



STUDENTOMBUDET KAN

Bistå med å finne 
relevante 
argumenter/aktuelt 
regelverk

Lese gjennom 
en søknad om 
for eksempel 
tilrettelegging

Lese gjennom 
klage på vedtak, 
formelle feil på 
eksamen/praksis?

Se på den formelle 
prosessen –
saksbehandlingen –
riktig/rettferdig?

Bistå før du får rett på advokat i for 
eksempel fuskesaker og 
skikkasaker



FORVALTNINGSLOVEN

Skal beskytte 
mot 

maktmisbruk 

Du skal få en 
rettferdig 

behandling

Like saker skal 
behandles likt

Skolen har 
veiledningsplikt

Saken skal 
opplyses så 

godt som mulig

Du skal få svar 
så raskt som 

mulig

Beslutninger 
skal fattes i 

vedtaks form



Studentombudet 



Studentombudet 



Studentombudet 



H E N V E N D E L S E R  

F R A  S T U D E N T E R  

P Å  D M M H

• 2019 (fra 1. juni): 6

• 2020: 11

• 2021: 14

• hittil i 2022: 14

• Eks: Praksis/tilrettelgging/

• eksamensrelatert/korona



Hvordan når du 
studentombudet?

• E-post: 

• studentombudet@dmmh.no
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TA K K  F O R  M E G  



Velkommen til DMMHs andre årlige 
tillitsvalgtkonferanse. Temaet for årets konferanse er 
"Kvalitetskultur - studenters medvirkning og 
engasjement". Vi byr på aktuelle foredragsholdere, 
faglig innhold og en spennende paneldebatt samt 
mulighet for nettverksbygging. 

Målgruppe 
Tillitsvalgte, vararepresentanter for tillitsvalgte, referansegruppestudenter og 
vara for referansegruppestudenter ved DMMH. Studenter med undervisning i 
tidsrommet for konferansen får godkjent fravær. 
 
 

Program 
12:00    Lunsj og registrering, vrimleområde utenfor A-1427 
12:30   Velkommen 

Kvalitetssikring i høyere utdanning 
12:45   Foredrag av Simen Oftedal 

Simen er nestleder for NSO og tidligere leder for studentparlamentet ved DMMH. Han 
vil ha et innlegg om studentdemokrati 

13:15   Organisasjonspitch 
13:45   Pause – kaffe og mingling i vrimleområdet 
14:05    Parallellsesjoner 

Tillitsvalgtarbeid – Rom 231 
Referansegruppearbeid – Rom 214 

15:15   Pause – bespisning i vrimleområdet 
15.30   Paneldebatt 

Er DMMHs studenter engasjerte nok i hva som skjer ved høyskolen? Aktuelle 
deltakere skal diskutere studenters engasjement og medvirkning sett i lys av 
kvalitetssikring. 

16:15   Felles oppsummering og evaluering 

Om konferansen 
Som høyskole er DMMH pliktig til å inkludere og legge til rette for at studentenes 
stemme skal bli hørt i alle ledd av organsisasjonen. Dette er en rettighet for 
studentene som er fastsatt i universitets- og høyskoleloven. Ved DMMH har det 
vært vanskelig å få studentene til å engasjere seg i studentdemokratiet. Dette 
ønsker vi å gjøre noe med. 



 
Tillitsvalgtkonferansen er utviklet som en arena for faglig kompetanse og 
opplæring av referansegruppestudentene og alle studenter med et tillitsverv. 
Høyskolen samarbeider med studentparlamentet om gjennomføring av 
konferansen. Vi byr på mange spennende punkter på programmet og legger 
også opp til nettverksbygging. 
 

Paneldebatt 
Moderator Åse Håtveit, leder av ISFiT, vil lede en debatt som setter 
spørsmålstegn ved studentengasjement i lys av kvalitetskultur. Panelet består av 
følgende aktuelle deltakere: 

• Else Berit Skagen, rektor ved DMMH 
• Marit Heldal, førstelektor ved DMMH 
• Bilal Sheikh, studenttinget NTNU 
• Simen Oftedal, nestleder NSO 
• Lizbeth Ohrstrand, nestleder Studentparlamentet 

  

Dato: 21. september 2022 12:00 - 16:30 

Sted: DMMH A-1427 

Påmeldingsfrist: 14. september 2022 

Pris: Gratis 

Foreleser: Simen Oftedal og Åse Håtveit 
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