
Referat fra møte med klassetillitsvalgte og ledere/medlemmer av 
studentorganisasjoner ved DMMH, 9. desember 2021 
 
Timeplanprosjektet 
Studiesjef Mona W. Langseth informerte om igangsatt arbeid for å forenkle og forbedre prosessen og 
kvaliteten i timeplanen. Noen av målene for prosjektet er å få lagt planen for arbeidskrav og 
eksamensplan inn i timeplanen, ferdigstille planen tidligere og få fastsatt planen for hele studieåret 
og således gi større forutsigbarhet for studentene. For å få til dette må det nok stilles krav til fastere 
rammer og det vil bli mindre muligheter for endringer etter at planen er lagt. Det er også et mål å få 
føringen av tilstedeværelsen gjennom dette systemet. Etter at arbeidsgruppen har grjot nødvendige 
kartlegginger og løsningsforslag kan drøftes vil studentene bli invitert inn i arbeidet. 

Arbeidskravprosjektet 
Studieleder for BLU, Mona Frønes, informerte om det andre administrative prosjektet som gjelder 
studiet, arbeidskravprosjektet. Her ønsker man en overordnet gjennomgang av mål, hvordan 
arbeidskravene skal bidra/best bidrar til læringsutbytte, omfang, når i prosessen/semesteret, men 
også det rent administrative, registrering av arbeidskravet, informasjon mm. En student er med i 
prosjektet. 

Prosjektene ble igangsatt i høst og selve prosjektperioden er tenkt ut våre semesteret. Samtidig vil 
det måtte skje en vurdering og forbedring etter hvert som endringene implementeres. 

Studentene oppfordres til å ta kontakt med studentparlamentet, eller Mona Frønes og Mona 
Langseth om dere har konkrete innspill/spørsmål. 

 

Status koronasituasjonen, tiltak og tilstedeværelse. 
Det vises til informasjon på DMMHs nettsider for tiltak knyttet til korona. I tillegg til nasjonale og 
kommunale informasjonssider.  

Før jul og i de to første ukene etter jul vil vi digitalisere en større del av undervisningen. Øving på 
ferdigheter/praktisk undervisning vil bli prioritert og vil i størst mulig grad bli gjennomført fysisk. For 
informasjon om enkelte emner bes studentene ta kontakt med klassestyrer. 

Eksamen før jul gjennomføres som planlagt. Beskjed om endringer i eksamen etter jul (20+21.1 og 
17.2) vil bli gitt til de studentene det gjelder. 

Praksis gjennomføres også som planlagt. 

Den midlertidige forskriften forlenges til juli 2022, hvilket innebærer at ordningen med at 20 % 
fravær i praksis godkjennes så lenge oppgavene knyttet til praksis er gjennomført videreføres. 
Spørsmål om praksis kan rettes til leder for praksis, Inger Bakken. 

Det gjøres ingen endringer i tilstedeværelseskravet, i stedet økes andelen digital undervisning i en 
periode. Det minnes om at digital undervisning også er obligatorisk. 

Campus er åpen for ansatte og studenter, men det er påbudt å holde 1 meter, bruke munnbind om 
avstand ikke kan holdes og sørg for god hånd og hostehygiene. Dersom du har luftveissymptomer 



skal du ikke komme på campus, men teste deg (regler for testing og eventuelt karantene finner dere 
på de nasjonale infosidene, regjeringen.no eller helsenorge.no) 

Nåværende nasjoanle tiltak gjelder i 4 uker, men vi må være forberedt på ytterligere 
innstramminger. 

https://dmmh.no/hva-skjer/korona-rad-og-retningslinjer 

DMMH 75 år 
Minner om at DMMH blir 75 år i 2022! Dette skal vi markere med mange ulike hendelser gjennom 
året, Mange studenter er med, blant annet har studentene ansvaret for jubileets podkast! Flere 
studenter er velkommen til å delta (kontaktperson for jubileet er er Ingunn Elder) 

Følg med på inter- og intranett for info om stort og smått! 

Med ønske om en god og velfortjent jul! 

Ref. Else Berit (rektor) 

https://dmmh.no/hva-skjer/korona-rad-og-retningslinjer
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