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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL OG SAKSLISTE LMU 

  
Saksbehandler Brigt Vaage 
Arkivreferanse 19/00328-10 
 
 
 
 

    
 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Læringsmiljøutvalget 09.11.2022            

 
 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
Møteprotokoll 28.09.22 og innkalling (09.11.22) blir godkjent. 
 
 
 

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL OG SAKSLISTE LMU

Saksbehandler Brigt Vaage
Arkivreferanse 19/00328-10

Utvalg
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
09.11.2022

Utvalgsnr

Forslag til vedtak:
Møteprotokoll 28.09.22 og innkalling (09.11.22) blir godkjent.
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MØTEPROTOKOLL  
 

Læringsmiljøutvalget 
 
Dato: 28.09.2022 kl. 12:00 
Sted: C110 
Arkivsak: 14/00042 
  
Til stede:  Stig Tenold, Ingrid Heimark, Mah Noor Munir,  

Edvard Ree, Inger Dagestad, Trond Vegard Johannessen, 
  
Møtende 
observatører: 

Karsten Olav Aarestrup 

  
Forfall:  Marius Berntsen, Jorun Gunnerud, Ingvill Skjold Thorkildsen 
  
Andre:  
  
Protokollfører: Seksjon for utdanningskvalitet 
  

 
 
 
 
SAKSKART  Side 

Vedtakssaker 

7/22 22/04826-1 Godkjenning av protokoll (11.05.22) og innkalling 
(28.09.22) 2 

8/22 22/04794-1 SHoT 2022 3 

9/22 22/04799-1 Avbrekk  4 

10/22 22/04801-1 Handlingsplan for LMU 5 

11/22 22/04806-1 Orienteringer om økonomiske tildelinger 6 

12/22 22/04816-1 Semesterstart 2023: 
Konsert for studentene 7 

13/22 22/00749-3 Eventuelt LMU 8 

NHH
mm
Del

MØTEPROTOKOLL

Læringsmiljøutvalget

Dato:
Sted:
Arkivsak:

28.09.2022 kl. 12:00
C l l O
14/00042

Til stede:

Møtende
observatører:

Forfall:

Andre:

Protokollfører:

Stig Tenold, Ingrid Heimark, Mah Noor Munir,
Edvard Ree, Inger Dagestad, Trond Vegard Johannessen,

Karsten Olav Aarestrup

Marius Berntsen, Jorun Gunnerud, Ingvill Skjold Thorkildsen

Seksjon for utdanningskvalitet

SAKSKART Side

Vedtakssaker

7/22 22/04826-1 Godkjenning av protokoll (l 1.05.22) og innkalling 2(28.09.22)

8/22 22/04794-1 SHoT 2022 3

9/22 22/04799-1 Avbrekk 4

10/22 22/04801-1 Handlingsplan for LMU 5

11/22 22/04806-1 Orienteringer om økonomiske tildelinger 6

12/22 22/04816-1 Semesterstart 2023: 7Konsert for studentene

13/22 22/00749-3 Eventuelt LMU 8
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7/22 Godkjenning av protokoll (11.05.22) og innkalling (28.09.22) 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Læringsmiljøutvalget 28.09.2022 7/22 

 
 
 
 
 
 
 
Vedtak  
Protokoll og innkalling er godkjent. 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
  

7/22 Godkjennin av rotokoll 11.05.22 o innkailin
Behandlet av Møtedato Saknr
l Lærin smiliøutval et 28.09.2022 7/22

Vedtak
Protokoll og innkalling er godkjent.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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8/22 SHoT 2022 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Læringsmiljøutvalget 28.09.2022 8/22 

 
 
 
 
Møtebehandling 
 
SHoT 2022 resultatene for NHH er i all hovedsak positive sammenliknet med 
landsgjennomsnittet. Spesielt er det positivt med et aktivt studentmiljø. 
 
To områder skiller seg ut med et markert dårligere resultat enn landsgjennomsnittet; 
Tilbakemeldinger på studiearbeid og konsum av alkohol. 
 
Tilbakemeldinger: 
En kjent utfordring og et punkt NHH tradisjonelt også scorer lavt på også i studiebarometeret. 
NHH jobber med problematikken og ser særskilt på bachelorstudiet. Utfordring med store 
kull på 500 studenter dersom en skal gi individuelle tilbakemeldinger. 
 
Alkohol: 
Høyt forbruk av alkohol var også et av resultatene i SHoT 2018. NHH har en ung 
studentmasse og et aktivt studentmiljø og det kan muligens forklare noe av utslaget.  
LMU anerkjenner at tallene er problematiske og at en bør se på noen tiltak, men om en skal 
løse problematikken tror LMU at en må få til en kulturendring over tid. 
Av raske tiltak kan et større utvalg, tilgjengelighet og redusert pris på alkoholfri drikke være 
aktuelt. Tiltak på lenger sikt kan være endringer i fadderuken og på den måten gradvis endre 
kulturen. 
 
Vedtak  
LMU følger saken videre og tar opp problemområdene i kommende møter. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
  

8/22 SHoT 2022

Behandlet av Møtedato Saknr
l Lærin smil·øutval et 28.09.2022 8/22

Møtebehandling

SHoT 2022 resultatene for NHH er i all hovedsak positive sammenliknet med
landsgjennomsnittet. Spesielt er det positivt med et aktivt studentmiljø.

To områder skiller seg ut med et markert dårligere resultat enn landsgjennomsnittet;
Tilbakemeldinger på studiearbeid og konsum av alkohol.

Tilbakemeldinger:
En kjent utfordring og et punkt NHH tradisjonelt også scorer lavt på også i studiebarometeret.
NHH jobber med problematikken og ser særskilt på bachelorstudiet. Utfordring med store
kull på 500 studenter dersom en skal gi individuelle tilbakemeldinger.

Alkohol:
Høyt forbruk av alkohol var også et av resultatene i SHoT 2018. NHH har en ung
studentmasse og et aktivt studentmiljø og det kan muligens forklare noe av utslaget.
LMU anerkjenner at tallene er problematiske og at en bør se på noen tiltak, men om en skal
løse problematikken tror LMU at en må få til en kulturendring over tid.
Av raske tiltak kan et større utvalg, tilgjengelighet og redusert pris på alkoholfri drikke være
aktuelt. Tiltak på lenger sikt kan være endringer i fadderuken og på den måten gradvis endre
kulturen.

Vedtak
LMU følger saken videre og tar opp problemområdene i kommende møter.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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9/22 Avbrekk 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Læringsmiljøutvalget 28.09.2022 9/22 

 
 
 
 
Møtebehandling 
 
Avbrekk blir første sak.  
En representant fra Avbrekk presenterer bakgrunn og historie for avbrekk.  
Avbrekk skal fungere som et stressreduserende tiltak i eksamensperioden. Tradisjonelt har en 
servert varm drikke, hatt hundekos og andre lavterskeltiltak for å gi et avbrekk i 
eksamensperioden. En har planer om å utvide tilbudet med turer og konserter. 
 
Viktige prinsipp for avbrekk er at tilbudet er et velferdstilbud som er åpent for alle og 
kostnadsfritt. 
 
LMU har tidligere støttet tiltaket og vil gjerne støtte videre. 
 
 
 
Vedtak  
NHH bruker sine skjermflater for å promotere tiltaket og avbrekk blir en del av informasjonen 
i infomøtet til eksamen. 
Avbrekk blir oppfordret til å søke midler for høsten 2022. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
  

9/22 Avbrekk

Behandlet av Møtedato Saknr
l Lærin smil·øutval et 28.09.2022 9/22

Møtebehandling

Avbrekk blir første sak.
En representant fra Avbrekk presenterer bakgrunn og historie for avbrekk.
Avbrekk skal fungere som et stressreduserende tiltak i eksamensperioden. Tradisjonelt har en
servert varm drikke, hatt hundekos og andre lavterskeltiltak for å gi et avbrekk i
eksamensperioden. En har planer om å utvide tilbudet med turer og konserter.

Viktige prinsipp for avbrekk er at tilbudet er et velferdstilbud som er åpent for alle og
kostnadsfritt.

LMU har tidligere støttet tiltaket og vil gjeme støtte videre.

Vedtak
NHH bruker sine skjermflater for å promotere tiltaket og avbrekk blir en del av informasjonen
i infomøtet til eksamen.
Avbrekk blir oppfordret til å søke midler for høsten 2022.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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10/22 Handlingsplan for LMU 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Læringsmiljøutvalget 28.09.2022 10/22 

 
 
 
 
 
Møtebehandling 
 
Leder LMU orienterer om arbeidet med handlingsplan. Arbeidet er noe forsinket, men skal 
starte igjen og planen er å presentere planen i neste LMU møte. 
 
 
Vedtak  
LMU tar orienteringen til følge 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
  

l 0/22 Handlingsplan for LMU

Behandlet av Møtedato Saknr
l Lærin smil·øutval et 28.09.2022 10/22

Møtebehandling

Leder LMU orienterer om arbeidet med handlingsplan. Arbeidet er noe forsinket, men skal
starte igjen og planen er å presentere planen i neste LMU møte.

Vedtak
LMU tar orienteringen til følge

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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11/22 Orienteringer om økonomiske tildelinger 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Læringsmiljøutvalget 28.09.2022 11/22 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
 
Møtebehandling 
Leder LMU orienterer om bruken av ekstramidler fra KD og midler fra LMU. 
Leder oppfordrer studentene til å komme med gode ideer og om å søke midler av potten. 
 
 
Vedtak  
LMU tar orienteringen til orientering 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
  

11/22 Orienteringer om økonomiske tildelinger

Behandlet av Møtedato Saknr
l Lærin smil·øutval et 28.09.2022 11/22

Forslag til vedtak:

Møtebehandling
Leder LMU orienterer om bruken av ekstramidler fra KD og midler fra LMU.
Leder oppfordrer studentene til å komme med gode ideer og om å søke midler av potten.

Vedtak
LMU tar orienteringen til orientering

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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12/22 Semesterstart 2023: 
 
Konsert for studentene 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Læringsmiljøutvalget 28.09.2022 12/22 

 
 
 
 
Møtebehandling 
 
Ledelsen ved studiestedene ved UiB, HVL, NHH, HK, BI og NLA, har bedt Utdanning i 
Bergen om å utrede mulighetene for å lage et felles velkomstarrangement i form av konsert, 
på Bergenhus Festning under semesterstart 2023.  
 
LMU er positive til et samarbeid, men poengterer at det er viktig med god kommunikasjon og 
at prisen på en felleskonsert må være en del av prisen på fadderuken som helhet. 
 
Vedtak  
LMU er positiv til en felleskonsert i regi av «Utdanning i Bergen» 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
  

12/22 Semesterstart 2023:

Konsert for studentene
Behandlet av Møtedato Saknr
l Lærin smil·øutval et 28.09.2022 12/22

Møtebehandling

Ledelsen ved studiestedene ved UiB, HVL, NHH, HK, BI og NLA, har bedt Utdanning i
Bergen om å utrede mulighetene for å lage et felles velkomstarrangement i form av konsert,
på Bergenhus Festning under semesterstart 2023.

LMU er positive til et samarbeid, men poengterer at det er viktig med god kommunikasjon og
at prisen på en felleskonsert må være en del av prisen på fadderuken som helhet.

Vedtak
LMU er positiv til en felleskonsert i regi av «Utdanning i Bergen»

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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13/22 Eventuelt LMU 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Læringsmiljøutvalget 28.09.2022 13/22 

 
 
 
 
Møtebehandling 
Ingen eventuelt saker meldt 
 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 

13/22 Eventuelt LMU
Behandlet av Møtedato Saknr
l Lærin smil·øutval et 28.09.2022 13/22

Møtebehandling
Ingen eventuelt saker meldt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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UNIVERSELL UTFORMING AV DIGITALE FLATER 

  
Saksbehandler Brigt Vaage 
Arkivreferanse 22/05406-1 
 
 
 
 

    
 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Læringsmiljøutvalget 09.11.2022            

 
 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
LMU tar presentasjonen fra HVL til orientering.  
 
Bakgrunn: 
 
EUs webdirektiv (WAD; Web Accessibility Directive) ble vedtatt i Norge 28. mai 2021, og 
offentlig sektor skal følge nye krav fra og med 1. februar 2023. 
 
Direktivet har en del krav og regler som må følges og LMU er interessert i hvordan andre 
institusjoner har arbeidet med kravene.  
 
LMU har invitert Maia Vatlestad og Ann Kristin Gjøsæter Sortland fra teamet med ansvar for 
universell utforming (UU) av IKT på HVL for å presentere hvordan teamet/HVL har jobbet 
og jobber med sin universell utforming av IKT strategi.  
 
Etter presentasjonen har en tid til å diskutere og stille spørsmål til HVL teamet. 
 
For en god diskusjonsrunde er det viktig at LMU kjenner til problemstillingene og har noe 
kunnskap rundt universell utforming av digitale flater/IKT. Det er litt for omfattende å 
presentere i et saksfremlegg, men «UU tilsynet» har gode nettsider som forklarer hva WAD er 
og hvorfor det er fokus på UU. HVL har også egne nettsider om UU som en kan se på til 
inspirasjon.   
 
UU tilsynet: https://www.uutilsynet.no/ 
HVL sine nettsider: https://www.hvl.no/alu/universell-utforming/ 
Universell: https://www.universell.no/ 
 
 
 
 
 

UNIVERSELL UTFORMING AV DIGITALE FLATER

Saksbehandler Brigt Vaage
Arkivreferanse 22/05406-1

Utvalg
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
09.11.2022

Utvalgsnr

Forslag til vedtak:
LMU tar presentasjonen fra HVL til orientering.

Bakgrunn:

EUs webdirektiv (WAD; Web Accessibility Directive) ble vedtatt i Norge 28. mai 2021, og
offentlig sektor skal følge nye krav fra og med l. februar 2023.

Direktivet har en del krav og regler som må følges og LMU er interessert i hvordan andre
institusjoner har arbeidet med kravene.

LMU har invitert Maia Vatlestad og Ann Kristin Gjøsæter Sortland fra teamet med ansvar for
universell utforming (UU) av IKT på HVL for å presentere hvordan teamet/HYL har jobbet
og jobber med sin universell utforming av IKT strategi.

Etter presentasjonen har en tid til å diskutere og stille spørsmål til HVL teamet.

For en god diskusjonsrunde er det viktig at LMU kjenner til problemstillingene og har noe
kunnskap rundt universell utforming av digitale flater/IKT. Det er litt for omfattende å
presentere i et saksfremlegg, men «UU tilsynet» har gode nettsider som forklarer hva WAD er
og hvorfor det er fokus på UU. HVL har også egne nettsider om UU som en kan se på til. . .mspirasJon.

UU tilsynet: https://www.uutilsynet.no/
HVL sine nettsider: https:!/www.hvl.no/alu/universell-utforming/
Universell: https:!/www.universell.no/

l
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ORIENTERING OM CAMPUSUTVIKLING OG NHH HUB 

  
Saksbehandler Brigt Vaage 
Arkivreferanse 22/01944-2 
 
 
 
 

    
 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Læringsmiljøutvalget 09.11.2022            

 
 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
LMU tar orienteringen til følge og eventuelle vedtak blir til i møtet. 
 
Bakgrunn: 
 
Fungerende leder for eiendomsavdelingen Eivind Drange orienterer arbeidet med 
langtidsplanen for campus, mottagelsen av NHH hub på Bontlabo og bruken av 2. et. i 
biblioteket.  
 
 
 
 

ORIENTERING OM CAMPUSUTVIKLING OG NHH HUB

Saksbehandler Brigt Vaage
Arkivreferanse 22/01944-2

Utvalg
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
09.11.2022

Utvalgsnr

Forslag til vedtak:
LMU tar orienteringen til følge og eventuelle vedtak blir til i møtet.

Bakgrunn:

Fungerende leder for eiendomsavdelingen Eivind Drange orienterer arbeidet med
langtidsplanen for campus, mottagelsen av NHH hub på Bontlabo og bruken av 2. et. i
biblioteket.

l
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BIND OG TAMPONGER 

  
Saksbehandler Brigt Vaage 
Arkivreferanse 22/05408-1 
 
 
 
 

    
 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Læringsmiljøutvalget 09.11.2022            

 
 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
Vedtak blir til i møtet 
 
Bakgrunn: 
 
UiB innførte høsten 2022 som første utdanningsinstitusjon i Norge et prosjekt med utdeling 
av gratis bind og tamponger. Produktene er tilgjengelig gjennom en dispenser på tre steder på 
UiB campus. Prosjektet har blitt godt tatt imot i studentmassen og generert positiv omtale. 
 
Norsk studentorganisasjon oppfordrer andre læreinstitusjoner om følge opp initiativet fra UiB. 
 
Bør vi ha en slik ordning også på NHH?  
 
Ingrid Heimark presenterer saken for LMU. 
 
 
 
 

BIND OG TAMPONGER

Saksbehandler Brigt Vaage
Arkivreferanse 22/05408-1

Utvalg
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
09.11.2022

Utvalgsnr

Forslag til vedtak:
Vedtak blir til i møtet

Bakgrunn:

UiB innførte høsten 2022 som første utdanningsinstitusjon i Norge et prosjekt med utdeling
av gratis bind og tamponger. Produktene er tilgjengelig gjennom en dispenser på tre steder på
UiB campus. Prosjektet har blitt godt tatt imot i studentmassen og generert positiv omtale.

Norsk studentorganisasjon oppfordrer andre læreinstitusjoner om følge opp initiativet fra UiB.

Bør vi ha en slik ordning også på NHH?

Ingrid Heimark presenterer saken for LMU.

l
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1 
 

EKSTERNE VS. INTERNE STUDENTER I STUDENTFORENINGER I 
REGI AV NHHS 

  
Saksbehandler Brigt Vaage 
Arkivreferanse 22/05410-1 
 
 
 
 

    
 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Læringsmiljøutvalget 09.11.2022 18/22 

 
 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
LMU tar presentasjonen til orientering. 
 
Bakgrunn: 
 
Det er blitt samlet inn data på hvor mange studenter som var på opptak til ulike grupper i 
NHHS under rekrutteringsuken. Nøkkeltall og resultater fra rekrutteringsuken blir presentert i 
møtet.  
 
 

EKSTERNE VS. INTERNE STUDENTER I STUDENTFORENINGER I
REGI AV NHHS

Saksbehandler Brigt Vaage
Arkivreferanse 22/05410-1

Utvalg
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
09.11.2022

Utvalgsnr
18/22

Forslag til vedtak:
LMU tar presentasjonen til orientering.

Bakgrunn:

Det er blitt samlet inn data på hvor mange studenter som var på opptak til ulike grupper i
NHHS under rekrutteringsuken. Nøkkeltall og resultater fra rekrutteringsuken blir presentert i
møtet.

l
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REAKSJONER PÅ SHOT UNDERSØKELSEN  

  
Saksbehandler Brigt Vaage 
Arkivreferanse 22/04794-2 
 
 
 
 

    
 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Læringsmiljøutvalget 09.11.2022            

 
 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
LMU tar orienteringen til etterretning  
 
Bakgrunn: 
 
I SHoT undersøkelsen 2022 kom det frem at NHH studenter har et høyere alkoholkonsum enn 
gjennomsnittsstudenten i resten av landet.  
NHHS har diskutert saken internt og vil presentere litt om hvilke tanker en har gjort seg rundt 
problematikken. 
 
 
 

REAKSJONER PÅ SHOT UNDERSØKELSEN

Saksbehandler Brigt Vaage
Arkivreferanse 22/04794-2

Utvalg
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
09.11.2022

Utvalgsnr

Forslag til vedtak:
LMU tar orienteringen til etterretning

Bakgrunn:

I SHoT undersøkelsen 2022 kom det frem at NHH studenter har et høyere alkoholkonsum enn
gjennomsnittsstudenten i resten av landet.
NHHS har diskutert saken internt og vil presentere litt om hvilke tanker en har gjort seg rundt
problematikken.
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