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STUDIEÅRET 2016/17 
 
 
 
 
Til: Styret for DMMH 
 
 
 
LMU har hatt følgende medlemmer i løpet av studieåret: 
 
Studenter: Kathinka Nygaard, Elise Finnanger, Line Roberg, Siri Bull Karlsen 
Ansatte: Marianne Schram (høgskolelektor), Geir Inge Lien (administrasjonssjef), Eva Stai 
Brønstad (høgskolelektor/prorektor), Lene Bye Lorentzen (Studieadministrasjonen)  
 
Vararepresentanter for ansatte har vært: Kari Krogstad (Studieadministrasjonen), Morten 
Tellnes (IT leder) og Rune Storli (Førstelektor) 
Vararepresentantene for studentene har vært: Anette O Walaas, Elisabeth Svestad 
 
Som observatører har Studentrådsleder og Studentsamskipnaden i Trondheim deltatt. 
 
Det ble holdt tre LMU-møter i løpet av studieåret. Alle innkallinger og protokoller er publisert 
på høgskolens hjemmeside. I tillegg til LMU-møtene har det blitt holdt 5 planleggingsmøter 
om oppgradering av kantina, der studentrepresentanter fra LMU har deltatt.  
 
Kathinka Nygaard var leder for utvalget dette studieåret. 
 
Saker som er behandlet i løpet av studieåret: 

- Regler for studentreservering av grupperom og klasserom. Dette som forberedelse 
til nytt timeplansystem og ny fremgangsmåte for reservering. 

- Sommeren 2017 ble kantina totalrenovert. Under planleggingen har det vært tatt 
opp tema som matutvalg, møblering, utforming, utsmykning, material- og 
fargevalg og betalingsløsninger. Eget brukerutvalg med studentrepresentasjon ble 
oppnevnt for å ivareta ønskene for ny kantine. Fremgangsmåte for å sette navn på 
kantina og de ulike delene av kantina har vært diskutert. 

- Innspill til studentsamskipnaden med ønske om gjennomføring av kurs på 
DMMH-Campus 

- Deltakelse av Linjeforening, Studentparlament og idrettslag under DMMH-fanen i 
17. maitoget. 

- Deltakelse i spørreundersøkelse for kartlegging av studentenes rusvaner og 
eventuelle problemer knyttet til dette. Undersøkelsen er en del av et større 
kartleggingsprosjekt og veiledes av Kompetansesenter rus – Midt-Norge. 
Kartleggingen er initiert av Regionalt rusnettverk som består av deltakere fra 
NTNU, BI, DMMH, studentorganisasjoner og representanter fra offentlige 
instanser. 



- Noen mindre saker om helsesøstertilbudet, drikkedispensere, innkjøp av 
aktivitetsspill, studenttilgang til musikkrommene, studenter til 
markedsføringsjobber, strømtilgang for PC-er og tilrettelegging for å kunne bruke 
Mac til AV-utstyr i undervisningsrommene har vært oppe i LMU. 

 
Det har i studieåret 2016/17 ikke vært rapportert inn skader blant studenter, hverken 
fra undervisning på Campus, utflukter eller praksis. 

 
 
 
  
 
 
 
 
DMMH, 06. oktober 2017.  
Geir Inge Lien 
Sekretær i LMU 


