
 

  1 

Referat fra møte i LMU, 26.november 2021 
Tilstede 

Studenter: Julie Vansvik (2NF2) 
Bjørg Elise Jakobsen (2NF2) 

Ansatte:  Maria S. Haugen, Geir Inge Lien (leder), Marianne Schram og Arnt Nordli  
  SiT- observatør: Gustav Øverli  

Forfall: Kathrine Skagseth (student), Sandra Risan Aasen / Marie Lavik (SP-
observatør) 

   

LMUsak 26/21: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste godkjennes  

LMUsak 27/21: Aktiviteter på campus på ettermiddagene   
Et levende campus med mye liv og røre er noe som både 
studenter og ansatte ønsker. Det er nettopp etablert en 
filmklubb som skal ha sin første visning den 5.desember. Dette 
er tenkt som et lavterskeltilbud som forhåpentligvis mange vil 
benytte seg av. Det er fremdeles mulig å melde seg for en 
plass i styret til filmklubben (se innlegg på ITL).  
Dersom studenter og studentforeninger har andre ønsker og 
forslag til aktivitetstilbud som vil bidra til sosialt samhold på 
campus, er det ønskelig å støtte dette økonomisk eller med 
annen tilrettelegging.  
I forbindelse med støtte til sosiale aktiviteter som 
studentforeninger kunne søke Sit om under pandemien, kom 
det inn søknader til for eksempel matlagingskurs, 
klatreaktiviteter, quiz, bingo, brettspillkvelder, gåturer, 
bordtennis og fikse-klubb.  
På studentkroa finnes oversikt over de ulike aktivitetene som 
er planlagt på DMMH i tiden fremover.  

LMUsak 28/21: DMMH og bærekraft 
LMU støtter fullt ut alle bærekraftstiltak som gjøres ved 
høyskolen og syns det er viktig med god synliggjøring av 
bidragene, både innen undervisning, forskning og drift. Som 
høyskole med utdanning av barnehagelærere har vi et stort 
ansvar. LMU tror at ekstra fokus på bærekraft kan bli enklere 
ved å utpeke noen satsningsområder. 
Sit har som mål å skape bærekraftige og markedsorienterte 
tjenester. Som eksempler nevnes «Stilken» som er et 
prøveprosjekt som pågår der all mat er plantebasert og bra for 
kroppen og kloden. Sit satser mye på barnehager som er viktig 
med tanke på muligheten for utdanning til alle, også de som 
har barn. Eksamensgarantiordningen med rett til barnepass 
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(også for de som har barn i andre barnehager) ved sykt barn 
på eksamensdagen, er et viktig tiltak. 

LMUsak 29/21: Endringer i UH-loven  
Store endringer er innført i UH-loven i år. Studentenes 
rettigheter er styrket. 
Læringsmiljøbegrepet er nå presisert ved at det også 
inkluderer digitale, organisatoriske og psykososiale forhold i 
tillegg til det fysiske. Forbud mot gjengjeldelse ved varsling om 
kritikkverdige forhold er tydelig og lovfestet. Ved forfalskning 
av dokumenter skal dette politianmeldes. Det skal være minst 
to sensorer ved alle vurderinger der karakterskalaen (A-F) 
benyttes. Minst en av sensorene skal være uten tilknytning til 
den delen av utdanningen der vedkommende skal være sensor.  
 

LMUsak 30/21: Eventuelt 

 -Schibsted student 
Studentparlamentet har stilt spørsmål om muligheten for å 
opprette avtale med Schibsted student. Schibsted student er 
en ordning der studenter på campus kan få tilgang til 
nettavisene Aftenposten, VG, E24, Bergens Tidene, Stavanger 
Aftenblad og Dine Penger. Ca 10 universitet/høyskoler har en 
slik avtale i dag. Tilgangen vil være gratis for studenter og 
høyskoler, men avtalen innebærer at det inngås avtale med en 
sponsor for løsningen. Løsningen brukes til Branding og 
annonseringen vil være rettet inn mot brukergruppen. 
Studiestedet godkjenner sponsorene før avtale inngås. Det vil 
totalt sett ikke bli større annonseomfang enn vanlig. Det 
jobbes for å få på plass en mer brukervennlig løsning med 
FEIDE-pålogging. 
Schibsted stiller gjerne opp for å presentere løsningen.  
Det må vurderes nøye om dette er en ordning som DMMH 
ønsker å gå inn på. 

                  -Utskrift for studenter 
Mange studenter opplever problemer med å ta i bruk printerne 
på campus. Selv om beskrivelsen på nettsiden følges, er det 
likevel mange som ikke får til å aktivere konto for utskrift. IT 
bes om å ta en sjekk av veiledningen. Studenter som opplever 
problemer oppfordres til å kontakte IT-support for bistand, slik 
at eventuelle mangler i veiledningen kan avdekkes. 

 

Referat v/ Geir Inge Lien 
 


