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GODKJENNING AV PROTOKOLL (10.04.2019) OG SAKSLISTE 
(22.05.19) LMU 

  

Saksbehandler Brigt Vaage 

Arkivreferanse 19/00328-4 

 

 

 

 

    

 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Læringsmiljøutvalget 22.05.2019            

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Møteprotokoll 10.04.19 og saksliste 22.05.19 er godkjent 
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MØTEPROTOKOLL  

 

Læringsmiljøutvalget 

 

Dato: 10.04.2019 kl. 12:15 

Sted: S218 

Arkivsak: 14/00042 

  

Tilstede:  Jonas P. Ludvigsen, Thomas Gulli, Vilde M. Nilsen, Ivar Lyngdal, 

Inger Dagestad, Linda Nøstbakken, Jorun Gunnerud, Linda Orvedal 

  

Observatører: Rønnaug Tveit, Sigbjørn Råsberg 

  

Forfall:  - 

  

  

Protokollfører: Seksjon for utdanningskvalitet 

  

 

 

SAKSKART  Side 

Vedtakssaker 

8/19 19/00328-3 
Godkjenning av protokoll (13.02.19) og innkalling 

(10.04.19) 
2 

9/19 18/02332-6 
Gjennomgang av utkast til handlingsplaner for fysisk og 

psykososial læringsmiljø 
3 

10/19 19/00331-2 Utkast til statutter for LMU pris 4 

11/19 19/00691-1 Søknad om fast økonomisk støtte til Avbrekk fra LMU 5 

12/19 19/00680-1 
Søknad til LMU om midler til å gjennomføre en 

karriereworkshop. 
6 

13/19 19/00681-1 
Forslag til tiltak for forebygging av radikalisering og 

voldelig ekstremisme i UH sektoren 
7 

Orienteringssaker 
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8/19 Godkjenning av protokoll (13.02.19) og innkalling (10.04.19) 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 10.04.2019 8/19 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak  

Møteprotokoll fra LMU 13.02.19 og innkalling til LMU 10.04.19 er godkjent, med en endring 

i sak 5/19 LMU leder orienterer; fyll ut med  noen stikkord om hvilken sak studentene jobber 

med.  

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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9/19 Gjennomgang av utkast til handlingsplaner for fysisk og psykososial 

læringsmiljø 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 10.04.2019 9/19 

 

 

 

 

Møtebehandling 

 

Handlingsplanene er løftet opp til et aggregert nivå der LMU tar en kontrollør rolle fremfor en 

aktiv rolle. Gjennom en større integrering med NHH sitt kvalitetssikringssystem sikrer LMU 

seg tilgang til informasjon som kan bidra til å få oversikt og å måle om vi fyller oppgavene i 

handlingsplanen. I praksis vil det si å få tilgang til større deler av nøkkeltall, rapporter og 

undersøkelser som blir distribuert av seksjon for utdanningskvalitet.  

 

Det er viktig å bruke rett ordlyd i handlingsplanen, ord som «sikre» gir føringer for LMU som 

kan være vanskelig å fylle, ord som «bidra til, bli orientert om, være kjent med» kan være 

bedre ord å bruke i planen.  

 

Det kan være lurt å definere en periode planen skal være gyldig, både med tanke på 

kontinuitet for LMU og for styret som skal godkjenne planen.  

 

Det kom forslag om å tematisere LMU møtene i fremtiden etter de ulike hovedtemaene i 

handlingsplanene. På den måten kan en hente inn relevante informasjon og personer til LMU 

møtene for orientering.   

 

 

 

Vedtak  

Arbeidsgruppene jobber videre med handlingsplanene og legger frem ferdig planer til LMU 

22.05.19. Arbeidsgruppene samles i forkant av LMU møte 22.05 for å samle de to 

handlingsplanene i et handlingsplan dokument. 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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10/19 Utkast til statutter for LMU pris 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 10.04.2019 10/19 

 

 

 

 

Møtebehandling 

Det ble en lengre diskusjon om ulike former for annerkjennelse av de som mottar en LMU 

pris. Det kom forslag om hvilket nivå prisen skal ligge på, hvem som kan mota prisen, 

hvordan en skal synliggjøre prisen. 

Av nye moment som kom frem var: 

 

- Lage et skilt med LMU pris vinnere ala bronsesvampen. 

- Be om økt bevilgning i LMU budsjettet for å dekke inn prispenger 

- Vurdere størrelsen på prispenger, om en skal ha prispenger og eventuelt å legge 

føringer for hvordan prispengene kan benyttes 

- Vurdere om ansatte kan få prisen. 

- Fast tidspunkt for tildeling av pris, eller tildele når det passer i for eksempel en 

undervisningssituasjon. 

 

 

Vedtak  

Arbeidsgruppen tar med seg innspillene som kom frem i saken til videre arbeid med statutter 

for en LMU pris. Stautter blir presentert på møtet 22.05.19. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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11/19 Søknad om fast økonomisk støtte til Avbrekk fra LMU 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 10.04.2019 11/19 

 

 

 

Møtebehandling 

 

Avbrekk er allerede tilgodesett med midler over budsjettet. Direkte støtte er ikke lovlig etter 

statens regelverk, og er heller ikke ønskelig for LMU siden en da økonomisk binder seg til en 

gruppe uten å kontrollere hva pengene går til. 

En praktisk løsning for avbrekk kan være å få forskudd på støtte og levere regnskap til LMU 

hvert halvår der en eventuelt betaler tilbake midler som ikke er brukt. LMU sekretær spør 

økonomi om tilgang til å forskuttere budsjettert beløp til avbrekk.    

 

 

Vedtak  

Søknad avslått 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/19 Søknad til LMU om midler til å gjennomføre en karriereworkshop. 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 10.04.2019 12/19 

 

 

 

Møtebehandling 

 

LMU har ikke midler til en så stor kostnad som karriere workshopen søker støtte til. 

 

LMU er positive til formålet med workshopen og syns fokuset på med å formidle at det er 

mange ulike karriere valg for NHH studenten er positivt.  

 

LMU syns at tiltaket har en høy stykkpris per student og at det ikke er norm for NHH å betale 

så mye for foredragsholdere eller å gi lønn til ansatte som bidrar til kurs. 

 

LMU tror en kan få mer for pengene om en bruker alumni nettverket, Sammen og 

eksisterende ressurser fremfor å støtte dette tiltaket. 

 

 

Vedtak  

Søknad avslått  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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13/19 Forslag til tiltak for forebygging av radikalisering og voldelig 

ekstremisme i UH sektoren 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 10.04.2019 13/19 

 

 

 
 

 

 

Møtebehandling 

 

- 

 

 

Vedtak  

LMU tar forslaget om tiltaksplan til orientering 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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UTKAST TIL HANDLINGSPLAN FOR LÆRINGSMILJØ  

  

Saksbehandler Brigt Vaage 

Arkivreferanse 18/02332-7 

 

 

 

 

    

 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Læringsmiljøutvalget 22.05.2019            

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Handlingsplanen blir godkjent 

 

Bakgrunn: 

Det ble bestemt at en skulle forsøke å sette handlingsplanen for fysisk læringsmiljø og 

psykososialt læringsmiljø inn i en overordnet handlingsplan for læringsmiljø på LMU møtet 

10.04.19. 

Vedlagt ligger et utkast til handlingsplan for 2019 -2021 som grunnlag for diskusjon om 

innhold og form.  
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Handlingsplan for styrking av læringsmiljø 2019 - 2021 

 

Styret ved NHH har det overordnede ansvaret for å sikre studentene et godt og fullt forsvarlig 
læringsmiljø i tråd med universitets- og høgskolelovens § 4-3, punkt 1 og 2. Læringsmiljøutvalget 
(LMU) rapporterer direkte til styret, og kan gi råd til styret og ledelsen i saker som vedrører 
læringsmiljøet ved NHH. 

 

Læringsmiljøutvalget skal være en pådriver og premissleverandør som aktivt deltar i planleggingen av 
NHH sitt arbeid med utvikling av et inkluderende, mangfoldig og universelt utformet læringsmiljø. 

 

Begrepet læringsmiljø definerer Læringsmiljøutvalgets arbeidsområde: Begrepet «Læringsmiljø» 
forstås som de fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske kontekster der 
studentenes læring skjer, og som påvirker studenters læringsutbytte. 

 

 

Fysisk læringsmiljø 
LMU skal: 

- Bidra til at høyskolen følger lovpålagte krav knyttet til HMS, brannvern og 
universell utforming  

- Arbeide for at alle læringslokaler er tilrettelagt for funksjonshemmede 
- Arbeide for at alle ansatte og studenter har kurs innen brann, sikkerhet og 

førstehjelp 
 

 

Psykososialt læringsmiljø 
Studie- og karakterpress 
LMU skal: 

- Legge til rette for at et bredt spekter av varierte og relevante kurs tilbys 
- Holdes orientert om hvordan studieprogrammene på NHH fungerer 
- Se til at det tilrettelegges for et godt studium som studentene kan 

gjennomføre innenfor en normal arbeidsuke 
- Se til at det tilrettelegges for et godt studium med trygge rammer 

 
Jobbmuligheter 
LMU skal: 

- Bidra til å vise mangfoldet i jobbmuligheter NHH-studenter har, og 
synliggjøre at kompetansen kan brukes innenfor fagfelt man er genuint 
interessert i 

 
Psykisk helse og miljø 
LMU skal: 

- Se til at alle tilgjengelige tilbud for studenter synliggjøres og samles med 
fremgangsmåte og kontaktperson 
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- Ta initiativ til relevante undersøkelser for å innhente studentenes meninger 
- Arbeide for en utvidelse av lavterskel rådgiver- og psykologitilbud med 

trefftid på NHH 
 
Trivsel og inkludering 
LMU skal: 

- Bidra til å synliggjøre åpne arrangementer for studenter i regi av NHHS og 
NHH 

- Se til at gode kommunikasjonskanaler for tilbakemeldinger og ris og ros er 
tilgjengelige 

- Belønne arbeid for godt læringsmiljø med en Læringsmiljøpris 
- Kunne gi økonomisk støtte til åpen arrangementer arrangert av studenter 

ved NHH 
 

Organisatorisk læringsmiljø 
LMU skal: 

- Bidra til at studenter og ansatte er kjent med kanaler som finnes for å gi 
tilbakemelding om forhold knyttet til læringsmiljøet ved NHH 

- Gjennomgå tiltak som vedtas på bakgrunn av undersøkelser omkring trivsel, 
læringsmiljø og psykososiale tiltak, og sørge for at vedtakene følges opp 

- Dersom det er nødvendig, iverksette egne tiltak på bakgrunn av 
undersøkelser omkring trivsel, læringsmiljø og psykososiale tiltak 

 

 

Digitalt læringsmiljø 
LMU skal: 

- Påse at skolens nettsider innfrir krav til offentlige digitale tjenester 
- Påse at det finnes gode digitale løsninger til bruk i undervisning og til 

gjennomføring av eksamen 
- Nøye følge utviklingen av programmer og systemer for undervisning og 

eksamen 
 

 

Pedagogisk læringsmiljø 
LMU skal: 

- Arbeide for at ansatte er kjent med pedagogiske utviklingsmuligheter 
- Påse at forelesere og andre relevante brukere, har kompetanse til å utnytte 

verktøy tilgjengelig i klasserom og auditorier på en hensiktsmessig måte i 
sin undervisning 

- Bidra til at den pedagogiske aktiviteten gir best mulig læring for studentene 
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Styringsdokumenter  

I tillegg til denne handlingsplanen for styrking av læringsmiljøet finnes det en rekke lover, 
dokumenter og regelverk som regulerer studentene sitt læringsmiljø. Disse finner man under:  

 

• Lov om universiteter og høyskoler  

• Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mm  

• Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne  

• Lov om planlegging og byggesaksbehandling  

• Regjeringens handlingsplan for universell utforming 

• Retningslinjer for læringsmiljøutvalget  
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LÆRINGSMILJØPRIS ANDRE UTKAST 

  

Saksbehandler Brigt Vaage 

Arkivreferanse 19/00331-3 

 

 

 

 

    

 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Læringsmiljøutvalget 22.05.2019            

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Vedtak blir til i møtet 

 

Bakgrunn: 

I diskusjonen om en LMU pris på møtet 10.04.19 kom det opp flere forslag til endringer i 

utkastet: 

 

- Lage et skilt med LMU pris vinnere ala bronsesvampen. 

- Be om økt bevilgning i LMU budsjettet for å dekke inn prispenger 

- Vurdere størrelsen på prispenger, om en skal ha prispenger og eventuelt å legge 

føringer for hvordan prispengene kan benyttes 

- Vurdere om ansatte kan få prisen. 

- Fast tidspunkt for tildeling av pris, eller tildele når det passer i for eksempel en 

undervisningssituasjon. 

 

Arbeidsgruppen har vurdert forslagene i LMU 10.04 og presenterer et nytt utkast til statutter 

for en læringsmiljø pris. 

 



16/19 Læringsmiljøpris andre utkast - 19/00331-3 Læringsmiljøpris andre utkast : Forslag_ Statutter for LMU-pris-2

Andre skisse: Statutter for LMU-pris 

1.    Læringsmiljøprisen ved NHH har som formål å synliggjøre godt arbeid for 

læringsmiljøet ved NHH. Mottaker av prisen må ha gjort noe utover det man normalt 

kan forvente, for å fremme inkludering og trivsel for alle studenter ved NHH. 

  

2.    Prisen kan tildeles enhver student, studentgruppe eller ansatt ved NHH. 

  

3.    Prisen deles ut av Læringsmiljøutvalget (LMU) ved NHH hvert vårsemester, så fremt 

det er verdige kandidater. 

  

4.    Forslag til kandidater kan fremmes av studenter og ansatte ved NHH. Nominasjonen 

skal inneholde kandidatens navn, begrunnelse og kontaktperson. Et enkelt 

nominasjonsskjema på LMU sin underside på nhh.no, fylles ut og sendes elektronisk 

til leder av LMU. 

  

5.    Et enstemmig LMU avgjør prisvinner. 

  

6.    Prisen er en plakett og et diplom, samt en oppfordring til å søke LMU om støtte til 

fremtidige utviklingstiltak med formål å fremme inkludering og trivsel for alle 

studenter. 

  

7.    Nominerte kan offentliggjøres sammen med vinneren av prisen. 
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STUDIESTART 2019 

  

Saksbehandler Brigt Vaage 

Arkivreferanse 19/01006-1 

 

 

 

 

    

 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Læringsmiljøutvalget 22.05.2019            

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
LMU tar presentasjonen av studiestart 2019 til orientering 

 

Bakgrunn: 

Leder av LMU har bedt aktuelt ansvarlige fra NHH og NHHS om ei orientering om arbeidet 

med studiestart for høsten 2019. 

Gjennom å presentere program og tanker i forkant av studiestarten kan LMU om nødvendig 

komme med innspill til planene i forkant av studiestarten.  

 

Jorun Gunerud presenterer NHH sitt program for uke 33   

Ivar Lyngdal presenterer NHHS sitt program for uke 33 

Brigt Ove Vaage presenterer NHH sin informasjon til nye studenter. 
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EVENTUELT LMU 

  

Saksbehandler Brigt Vaage 

Arkivreferanse 19/01005-1 

 

 

 

 

    

 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Læringsmiljøutvalget 22.05.2019            

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Vedtak blir til under møtet 

 

Bakgrunn: 

Eventuelt saker meldes inn ved starten av møtet 
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