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LMUsak 15/21: Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjennes
LMUsak 16/21: Handlingsplan for inkluderende læringsmiljø ved DMMH
LMU mener det har blitt en bra handlingsplan for et
inkluderende læringsmiljø, og har ingen konkrete innspill til
planen.
Som lærer kan det være utfordrende å vite når studenter har
behov for tilrettelegging. Det er derfor bra at det kommer så
tydelig frem i handlingsplanen at studentene selv har et ansvar
for å ta kontakt med høgskolen om ytterligere informasjon om
tilrettelegging, at individuell tilrettelegging må skje ved dialog
og at studenten tar tidlig kontakt.
Det er også bra at det kommer tydelig frem at tilretteleggingen
ikke skal gå utover det faglige utbytte. Som lærer kan en
komme opp i dilemmaer mellom hvor mye en skal kunne
tilrettelegging uten at det går utover det faglige utbytte.
Studentene skal ut i et krevende yrke og det kan være tilfeller
der det er en balansegang mellom hvor mye en skal utfordre
og hvor mye en skal justere på kravene.
LMUsak 17/21: Læringsmiljøkonferansen
Ved utarbeidelse av handlingsplanen for inkluderende
læringsmiljø er det tatt med innspill fra
læringsmiljøkonferansen. Læringsmiljøkonferansen inneholdt
mange gode innlegg med råd og tips om et inkluderende
læringsmiljø. Alle som underviser og lager presentasjoner bør
tenke på at materialet skal være utformet på en slik måte at
lesbarheten blir best mulig. Valg av skrifttyper, farger og
kontraster kan ha stor betydning for hvor godt studenter får
med seg innholdet. Bruk av automatisk teksting av
presentasjoner ble demonstrert og kan være et godt tips.
På nettsiden til Universell
(https://www.universell.no/konferanse2021/ ) blir PowerPoints
og opptak av ulike presentasjoner lagt ut så snart de er
ferdigredigert og tekstet. LMU anbefaler lærere ved DMMH å ta
en titt på dette.
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LMUsak 18/21: Studentorganisasjoner til neste studieår
Studentparlamentet har utlyst en 50% stilling som leder og en
50% stilling som nestleder.
Linjeforeninga har valgt ny leder og nestleder.
Leder av Pedagogstudentene i utdanningsforbundet fortsetter
sitt verv til neste år. Ny nestleder er på plass.
Styret i idrettslaget DMMHI har ikke vært aktiv det siste år på
grunn av pandemien. Styret består av studenter som gikk ut
av DMMH for noen år siden. De ønsker nå å avslutte sitt
engasjement og ber DMMH om å opprette nytt styre, eventuelt
at idrettslaget legges ned. Vi forsøker å få på plass et nytt
styre til DMMHI fra høsten, slik at vi kan gi et godt tilbud innen
ulike idretter også videre fremover. Tidligere leder i styret
stiller gjerne opp for å få til en god overgang til nytt styre.

LMUsak 19/21: Eventuelt
LMU takker Sandra for en flott innsats med å lede LMU dette
studieåret!

Sandra Risan Aasen
Leder LMU
Geir Inge Lien
Saksbehandler i LMU
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