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Til Høyskolestyret og Kvalitetssikringsorganet (KSO) 
 
 
 
LMU har hatt følgende medlemmer i løpet av studieåret: 
 
Studenter: Ingvild A (2B), Sandra Risan Aasen (1G1), Sara Holmeide (3MDK), Ragnhild 
Aartun (master spesialpedagogikk 1.år) 
Ansatte: Marianne Schram (høyskolelektor), Geir Inge Lien (administrasjonssjef), Arnt Nordli 
(høyskolelektor), Kari Krogstad (studieveiledning, studieadministrasjonen)  
 
Vararepresentanter for ansatte har vært: Maria Haugen (Studieadministrasjonen), Monica 
Donovan Larsen (Teknisk administrasjon), Gjertrud Stordal (førstelelektor) og Mirjam Dahl 
Bergsland (førsteamanuensis) 
 
Som observatører har Studentsamskipnaden i Trondheim og leder av studentparlamentet ved 
DMMH deltatt. 
 
Sandra Risan Aasen har ledet utvalget dette studieåret. 
 
Det har under siste del av pandemien vært månedlige møter i utvalget. Alle LMU 
protokollene er publisert på høyskolens hjemmeside og lagt frem for høyskolestyret. 
 
 
 
Saker som er behandlet i løpet av studieåret: 

- Budsjett for studentaktiviteter 
- Bruk av lesesal og bibliotek. Utfordring med luftkvalitet og varme på leseplassene 

på mesaninen. Luftkjølingsanlegg ble montert sommeren 2021 
- Sit har informert om Campusutviklingen til NTNU og hvilken betydning det vil få 

for plasseringen av Sits ulike studenttilbud 
- Rekrutering av studenter til Redd Barnas ordning «lavterskel frivillig» 
- Opprettelse av eget «rom» på It´s learning for studentaktiviteter 
- Arealfordeling i forbindelse med campusutbygging i Kristiansund 
- Studenter og livskvalitet. Innspill fra DMMH-studenter til prosjekt om hva som 

skaper det gode studentliv. Et prosjekt som er finansiert av Helsedirektoratet.  
- Innspill til Handlingsplan for inkluderende læringsmiljø ved DMMH. 
- Koronasaker 

o Tilrettelegging for minst mulig berøringsflater 
o Tiltak for å styrke studentenes velferd, læringsmiljø og sosiale 

arrangementer under koronapandemien 



o Informasjon om smittesituasjonen og aktuelle tiltak 
o Erfaringsutvekslinger rundt håndtering av koronasituasjonen mtp 

undervisning, smittevern og eksamen 
o Støtteordninger gjennom Sit til sosiale lavterskeltilbud 
o Samspill mellom studenter og lærere ved digital undervisning 
o Støtte og tilrettelegging for å kunne gjennomføre lokale lavterskeltilbud  

 
 
I november 2020 satte regjeringen ned en ekspertgruppe som skulle vurdere og anbefale tiltak 
rundt eksamen, studieprogresjon og psykisk helse. LMU har i denne forbindelse samarbeidet 
med Sit og studentforeninger om best mulig oppfølging av studentene. Anbefalinger om tiltak 
fra ekspertgruppen ble tilpasset lokale forhold. Synliggjøring av ulike tilbud som har vært 
mulig under pandemien, fra både DMMH og Sit, har vært viktig.   
 
I forbindelse med koronamidler som ble tildelt Sit, ble det ansatt en studentgruppe som 
gjennom sommeren skulle planlegge og innrede studentsosiale rom på flere campus i 
Trondheim. DMMH la til rette for at tilfluktsrommet i Mellomgården kunne innredes. Her er 
det ordnet med belysning, sittegrupper, arbeidsplasser, leseplasser og spillmuligheter.  
 
Det har i studieåret 2020/21 blitt registrert 1 studentskade i forbindelse med skitur i 
Trollheimen.  

  
 

 
 
DMMH, 11. oktober 2021.  
Geir Inge Lien 
Sekretær og medlem i LMU 


