
Referat fra møte med klassetillitsvalgte og ledere av 
studentorganisasjoner ved DMMH, 21. januar 2021 
 

Tilstede: Tillitsvalgte fra 3MF, 3KF, 3MDK, 3G1, 2E, 2G2, 1NF, 1NF1, 1KF, 1A, 1G1, 1D, 1B, 1K, leder 
studentparlamentet, leder linjeforeningen, leder Pedagogstudentene, SiT (Kristin F.), prorektor 
utdanning (Eva), Adm.sjef (Geir Inge), praksisansvarlig (Inger), rektor (Else Berit) 

 

Informasjon om undervisningssituasjonen i januar og februar 
Else Berit orienterte om anbefalinger fra Trondheim kommune og regjeringen 
(Kunnskapsdepartementet, KD) vedrørende Universitet og høyskoler (UH). Kort sagt anbefales 
fortsatt en digitalisering av undervisningen hvor det er hensiktsmessig, samtidig som det iii større 
grad åpnes for å gjennomføre mer undervisning fysisk hvor det er viktig for læringsutbyttet. I tillegg 
til faglige hensyn er det viktig å sørge for et best mulig læringsmiljø og regjeringen har derfor sagt at 
alle studenter bør kunne møte på campus en gang i uka hvor smittesituasjonen tilsier det.  Disse 
anbefalingene gjelder ut januar. Ved DMMH er følgende vedtatt: 

• Heltidsutdanningene er digitalisert ut januar 
• Samlingsbaserte videreutdanninger og master er digitalisert ut januar 
• Deltid bachelor i Kristiansund og Trondheim er digitalisert ut februar 

Ut fra nye anbefalinger og føringer fra regjeringen og Trondheim kommune og den positive 
utviklingen i smittesituasjonen i kommunen vil det åpnes for at noe undervisning blir gjennomført 
fysisk i februar. Hva som fortsatt vil bli digitalt og hva som blir fysisk vil være en faglig vurdering for å 
sikre studentenes læringsutbytte. 

Informasjon om tilbud knyttet til læringsmiljøet 
Kristin informerte om tilbud fra SIT, hvor flere tilbud er nye (blant annet vekketjeneste). Studentene 
anbefales å følge SIT på FB og Instagram for best mulig informasjon om hva som skjer. Se ellers på 
nettsiden sit.no.  

Geir Inge påpekte at campus er åpent for studenter. Dette gjelder grupperom, klasserom, 
studentforeningsarealer (Kroa), bibliotek, treningsrommet på campus (må booke time). Helsesøster 
kan kontaktes digitalt, men hun vil også være tilstede på campus fra og med neste uke (onsdager). 
Kantina har holdt stengt i januar. Linjeforeningen har mange digitale arrangementer i januar og 
februar og tar sikte på å få til en turdag i mars og 17.mai frokost på campus om mulig. 

Innspill fra studentene 
Noen studenter var bekymret for kvaliteten i utdanningen som følge av at mye er blitt digitalisert, og 
i alle fall om dette forlenges. Flere studenter var bekymret for at en del medstudenter ikke ser 
viktigheten av å møte opp og delta aktivt i undervisningen, uavhengig av om denne er digital eller 
ikke. Som barnehagelærer skal du være leder og ha ansvar for små barn, hvilket krever høy 
relasjonell kompetanse, mye øving på ferdigheter, refleksjon og selvinnsikt. Dette krever mye av 
studentene og tilstedeværelse og aktiv deltakelse er en forutsetning. Tillitsvalgte ble oppfordret til å 
snakke med medstudenter, lærere og ta dette opp som tema i klassen.  Viktig at TV også er gode 
eksempler. Heldigvis var manglende oppmøte og deltakelse i undervisninga et ukjent fenomen for 
noen klasser! 



Et eksempel som fungerer godt for noen er når lærer sender klassen hyppig ut i break up rooms for 
kortere diskusjoner – da blir det tydelig om noen ikke følger med. 

Noen studenter er bekymret for å komme tilbake til campus og ønsker all undervisning digitalt. Svar: 
Så lenge vi har mulighet (vi ikke har full lock down) så må vi av faglige hensyn (læringsutbytte) ha noe 
undervisning fysisk. Det er vår plikt å levere så god utdanning som mulig inenfor de rammene vi har. 
Det er også viktig for læringsmiljøet. Se ellers diskusjon innledningsvis. 

I høst ble det besluttet å legge lenker til zoom-undervisning i kalenderen (Time Edit). Fordi denne 
lenken da blir offentlig har noen valgt å legge ut lenken på Itslearning. Dette fungerer ikke om den 
legges på feeden. Eksempler på hva som fungerer godt er om lenken legges under hendelser på 
Itslearning, eller lærer sender melding til studentene via itslearning dagen i forvegen/samme dag. 
Hovedproblemet er at lærerne har forskjellig praksis for dette og det har vært eksempler på 
studenter som ikke får møtt pga at de ikke finner lenken. 

Andre spørsmål som ble sendt inn på forhånd og ikke svart ut i møtet 
Tilgang til pensum på nasjonalbiblioteket: 

Hver enkelt student kan søke selv. Hvordan hen gjør det kommer frem på denne siden: 
https://www.nb.no/utvidet-tilgang/ 

Neste møte vil bli i slutten av februar. Innkalling vil bli sendt via outlook. 

 

 

https://www.nb.no/utvidet-tilgang/
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