
 
RAPPORT OM ARBEIDET I 

LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU) VED DMMH 
STUDIEÅRET 2021/22 

 
 
 
 
Til Høyskolestyret og Kvalitetssikringsorganet (KSO) 
 
 
 
LMU har hatt følgende medlemmer i løpet av studieåret: 
 
Studenter: Julie Vansvik (2NF2), Bjørg Elise Jakobsen (2NF2), Kathrine Skagseth (3BARN), 
Marie Lavik 
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) 
 
Studentene har ikke hatt vararepresentanter dette studieåret. 
 
Som observatører har Studentsamskipnaden i Trondheim og leder av studentparlamentet ved 
DMMH deltatt. 
 
Geir Inge Lien har ledet utvalget dette studieåret. 
 
Alle LMU protokollene er publisert på høyskolens hjemmeside og lagt frem for 
høyskolestyret. 
 
 
 
Saker som er behandlet i løpet av studieåret: 

- Vurdering rundt søknad på utlyste midler fra Universell, til utviklingsprosjekter. 
- Statusvurdering i forhold til aktiviteten og igangkjøring for de ulike 

studentorganisasjonene ved DMMH.  
- Vurdering av bruken og behovene til den nyetablerte studentkjelleren. 
- Etablering av filmklubb og vurdering av andre mulige lavterskeltilbud for at 

campus skal bli enda mer brukt på kveldstid. 
- Innspill fra læringsmiljøutvalget om bærekraft i forbindelse med utvikling av 

nettsiden «Grønn DMMH» 
- Betydningen som endringer i UH-loven har for arbeidet i læringsmiljøutvalget. 

Læringsmiljøet omtales nå som et helhetlig læringsmiljø som dekker en større 
bredde. 

-  Vurdering på å inngå avtale med Schibsted-student. En reklamefinansiert ordning 
som gir studentene tilgang til flere nettaviser.  



- Utfordringer med utskriftsløsningen for studenter. 
- Gjennomgang av resultatet fra Studiebarometeret. Innspill fra utvalget på mulige 

forbedringsområder og tiltak.   
- Bruk av ekstra tilskuddsmidler fra KD til studentsamskipnaden for ekstra 

oppfølging rundt psykososiale tiltak. 
- Tilbud til studieveiledere om kursing innen psykisk helse. Synliggjøring av det 

psykiske helsetilbudet for studenter. 
- Arrangement av PSYK-uke ved DMMH. 
- LMUs saksområder med større fokus på det helhetlige læringsmiljøet. Oppdatering 

av nettsider og tettere samarbeid med kvalitetssikringsorganet. 
 
 
Det har i studieåret 2021/22 blitt meldt inn skader fra 3 studenter. Det er mindre skader som 
har oppstått i ulike fysiske aktiviteter i tilknytning til undervisning. LMU ser ikke at det ut fra 
skadeomfanget bør gjøres noen endringer av det faglige opplegget. 
  
LMU har hatt mye fokus på psykisk helse for studenter i slutten og etter pandemien. 
Synliggjøring av de tilbudene som finnes og lavterskel-studentaktiviteter som passer for alle 
har vært viktig å få på plass. LMU vil forsøke å få til en enda tettere kobling opp mot 
kvalitetsarbeidet ved høyskolen og ønsker et tettere samarbeid med studenttillitsvalgte i 
klassene.   

 
 
 
DMMH, 11. august 2022  
Geir Inge Lien 
Sekretær/ leder av LMU 
 


