
Referat møte med student-TV og ledere for stud.org. og ledelsen ved 
DMMH 
Dato  1.12.2022 

Tilstede:  

7 studenter: SP; Edel og Lizbeth, Jesper 1b, Hedda 2a, Ingrid 1a, Janita 3MDK, Guro 3nf2,  

8 ansatte: Prorektor BLU, Eva, Studieleder Mona F., Studiesjef Mona W.L., Leder for praksis, Inger, 
Studieveileder BLU., Guro, Studieveileder masterutd., Edita, adm.sjef, Geir Inge, rektor, Else Berit 
(ref) 

 

Handlingsplan LMU 
Hedda Forsberg Eskild (2a), leder læringsmiljøutvalget (LMU) presenterte den nye handlingsplanen 
for LMU, laget blant annet med bakgrunn i resultatene fra SHOT. 

Følgende satsingsområder ble vedtatt i møte 30.11.2022 og skal vare frem til 2026: 

• Medvirkning og studentengasjement  
• Psykisk helse  
• Struktur i studiehverdagen  
• Arbeidsmengde  
• Alkoholbruk  

 

Hedda gikk gjennom tiltak under hver av disse satsingsområdene. Tiltakslisten revideres minimum en 
gang i året.  

Handlingsplanen vil bli lagt ut på nett på siden for LMU. Der kan du også finne årshjulet for LMU med 
plan over hvilke saker som er oppe når. Akutte saker kommer i tillegg. https://dmmh.no/for-
studenter/pa-campus/laringsmiljoutvalget-lmu 

Handlingsplanen er også lagt ved dette referatet. 

 

Info status etter NOKUT-tilsyn 
NOKUT står for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen og skal sørge evaluere og godkjenne 
kvalitetssystemer og studietilbud. NOKUT er et statlig direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet. 

Det vises til orientering sendt ut til alle student-tillitsvalgte rett etter styrebehandling i Nokut hvor vi 
fikk pålegg om å oppdatere kvalitetssystemet. DMMH har vokst og studietilbudet er blitt større og 
annerledes og systemet må ta opp i seg dette og formaliseres/struktureres på en annen måte. Det 
understrekes at det ikke er utdanningene som er blitt evaluert, men kvalitetssystemet. 

Arbeidet leds av prorektor fro BLU, Eva, som også presenterte saken i møtet. 

Arbeidet er godt i gang og har høyeste prioritert. Det er viktig å få studentenes syn inn i arbeidet og 
dette gjøres ved å invitere studenter inn i delprosjekter – blant annet en gjennomgang av 
referansegruppeordningen som er innført på BLU. Etter gjennomgangen skal også denne ordningen 
innføres på alle studietilbud, masteremnene og etter- og videreutdanning. Det er også satt i gang et 

https://dmmh.no/for-studenter/pa-campus/laringsmiljoutvalget-lmu
https://dmmh.no/for-studenter/pa-campus/laringsmiljoutvalget-lmu


arbeid for å evaluere to av våre utdanningstilbud. Komiteen som skal gjennomføre periodisk 
evaluering består av eksterne aktører – fra universitet og høyskolesektoren og barnehagefeltet. 
Dette skal bidra til arbeidet med å kvalitetssikre BLU deltid og master i barnehageledelse. 

 

Eventuelt 
Ingen saker 

 

Vedlegg: Handlingsplan LMU 2022 – 2026 

Handlingsplan LMU 
2022 - 2026 etter LM 
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