
Referat fra møte med klassetillitsvalgte og ledere av 
studentorganisasjoner ved DMMH, 24. mars 2021 
 
Informasjon om nye koronatiltak i forbindelse med påska, 25.3 – 12.4 
Regjeringa har innførte strenge tiltak fra 25.3 til og med 12.4 for å forebygge og redusere smitte i 
forbindelse med påska. Det ble orientert om hvordan dette påvirker oss ved DMMH, studenter og 
ansatte. Det legges ut en generell informasjon til alle studenter på Itslelarning og nettsidene våre 
oppdateres. Det viktigste er at det meste av undervisningen blir digital fra 25.3 til og med 12.4, i tråd 
med regjeringas anbefaling. Anbefalingene sier også at det kan gjennomføres undervisning fysisk på 
campus for nødvendig ferdighetstrening og for å sikre studentenes progresjon. De studentene dette 
gjelder vil få informasjon direkte fra lærer. Videre er det viktig å opprettholde påbudet om 2 meters 
avstand og bruk munnbind om dette er vanskelig. Studentene kan benytte bibliotek, 
lesesal/grupperom. Praksis gjennomføres som planlagt. 

Midler for å lønne studentassistenter ved DMMH 
Prorektor for utdanning, Eva, orienterte om at DMMH har fått tildelt midler som skal benyttes til å 
lønne studentassistenter. Disse midlene er en av flere initiativ fra regjeringen for å redusere noe av 
inntektstapet som studentene har fått som konsekvens av koronapandemien, og som et ledd i 
arbeidet med å styrke læringsmiljøet for studentene. Vi har laget en oversikt over mulige oppgaver 
som best kan bidra til å styrke læring og læringsmiljøet, men dette må videreutvikles sammen med 
studentene. Informasjon om denne muligheten vil bli lagt ut bl.a. på Itslearning og dere oppfordres til 
å videreformidle. Deretter vil det bli en utvelgelsesprosess blant de som har meldt sin interesse. 
Timelønnen er 250 kr.  

Saker fra studentene 
Det kom opp et spørsmål vedrørende studieavgiften, om ikke denne bør reduseres som følge av 
koronatiltak. Studentene bes om at slike saker forberedes og fremmes til ledelsen ved DMMH 
gjennom leder av studentparlamentet som deltar i ledermøtet. 

Det ble også sagt at tilbakemeldingene på arbeidskrav er viktige for læring, men at enkelte lærere ga 
kun en vurdering og ikke en veiledningen. Studentene ble oppfordret til først å ta dette opp direkte 
med den læreren dette gjelder. Dersom en opplever ikke å ikke bli hørt, eller er uenig etter at saken 
er drøftet med lærer, anbefales det å melde inn saken via «Si det» kanalen. Dette er en kanal som 
egner seg godt for konkrete saker, da beskjeden vil gå til personalansvarlige, eller den som har ansvar 
for gjeldende tema, som vil følge opp direkte med den/de det gjelder. Studentene som melder inn vil 
deretter få svar. «Si det» kanalen finner du ved å gå inn på hjemmesiden – For studenter. 

Mathea informerte om at planlagt fysisk arrangement nå på torsdag 25.3. avlyses. Linjeforeninga er i 
ferd med å lage en podcast og studentene oppfordres til å ta kontakt for bidrag til denne. 

Rektor gir ros til linjeforeningen for at de har bidratt til veldig mange fine arrangementer for og med 
studenter – det er alltid viktig, men særskilt viktig i disse tider med få sosiale treffpunkter i 
hverdagen. Rosen og takken går også til øvrige studenter og studentorganisasjoner ved DMMH som 
står på for hverandre!! 

Ønsker dere alle en velfortjent påskeferie!! 
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