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GODKJENNING AV PROTOKOLL L OG INNKALLING
Saksbehandler Brigt Vaage
Arkivreferanse 20/00244-4

Utvalg
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
25.11.2020

Forslag til vedtak:
Protokoll 23.09.20 og innkalling 25.11.2020 blir godkjent
Bakgrunn:
Skriv inn bakgrunn her.
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Utvalgsnr
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TEMA LMU: PSYKOSOSIALT LÆRINGSMILJØ
Saksbehandler Brigt Vaage
Arkivreferanse 20/03647-1

Utvalg
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
25.11.2020

Utvalgsnr

Forslag til vedtak:
Blir til under møtet
Bakgrunn:
I handlingsplanen står det under 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
- 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
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- Kunne gi økonomisk støtte til åpen arrangementer arrangert av studenter
ved NHH
- Arbeide for å øke bevisstheten rundt nettvett
»
I handlingsplanen er psykososialt læringsmiljø den delen av læringsmiljøet som har flest
punkter under seg. Temaet er stort og favner over flere viktige områder. I dette møtet ser en
spesielt på «Psykisk helse og miljø» og «Trivsel og inkludering», men er åpen for innspill
som omhandler de andre punktene.
De som skal presentere er:
-

Leder for Sammen psykisk helse Øystein Sandven presenterer Sammen sitt tilbud og
orienterer litt om hvilke problemer studenter ofte tar opp.
NHHS, Ekstern ansvarlig Lise- May Sæle: Venne dating og fjellturer
NHHS, Fagpolitisk ansvarlig Finn Lucas Griggs: Tiltak fremover i regi av NHHS
Sekretær for LMU, Brigt Ove Vaage, orientering om studentundersøkelse om
studierettleder tjenesten.
Prorektor innleder videre samtale med noen betraktninger rundt læringsmiljø.

Etter presentasjonsrunden blir det lagt opp til en samtale om hvilke tiltak en kan se for seg
fremover for å kunne hjelpe på det psykososiale læringsmiljøet særskilt med tanke på Covid
19 situasjonen. Spesielt invitert med i samtalen er prorektor for innovasjon Therese Sverdrup.

Til inspirasjon:
Kunnskapsdepartementet, Ny lov om universiteter og høyskoler. Om studentenes
læringsmiljø: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-3/id2690294/?ch=20
Universell sin tolkning av psykososialt læringsmiljø: https://www.universell.no/lmu/lmuhaandbok/hva-er-et-laeringsmiljoe/
Stor undersøkelse om studentenes helse og trivsel: SHoT undersøkelsen 2018:
https://www.studenthelse.no/
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UTKAST TIL ÅRSMELDING FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET
Saksbehandler Brigt Vaage
Arkivreferanse 20/03648-1

Utvalg
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
25.11.2020

Utvalgsnr

Forslag til vedtak:
Innspill til årsmelding blir lagt inn i utkastet
Bakgrunn:
Styret skal ha årsmeldingen for studieåret 2019/20 fra LMU i desember. Sekretær har laget et
utkast basert på tidligere års rapporter. Sekretær ber LMU tenke over om det er saker fra
2019/20 en særskilt vil belyse, eller om det er utvikling fremover LMU ser som viktig at
styret blir orientert om.
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Utkast årsrapport LMU 2019/20

1. Utvalgets retningslinjer og sammensetting
Læringsmiljøutvalget (LMU) er et lovpålagt utvalg (i henhold til Lov om universiteter og høyskoler §
43), som skal være et rådgivende organ for høyskolens styre og ledelse i spørsmål som gjelder
høyskolens psykiske og fysiske arbeidsmiljø, studiemiljø og studentvelferd.
Ved NHH består LMU av åtte medlemmer, hvorav fire er representanter fra studentene, og fire er
representanter fra ansatte. LMU velger selv sin leder hvert år, vekselvis blant ansattes og
studentenes representanter. LMU har i studieåret 2019/2020 hatt følgende sammensetting;
Høsten 2019
Jonas P. Ludvigsen
Ivar Lyngdal
Signe Kristine Midtun
Siri Fjellvær

Våren 2020
Studentrepresentanter
Finn Lucas Griggs
Thorvald Mosvold
Signe Kristine Midtun
Siri Fjellvær
Ansattrepresentanter
Linda Nøstbakken
Jorun Gunnerud
Inger Dagestad
Per Manne

Utvalgets sekretær er Brigt Ove Vaage. LMU har i perioden hatt to faste observatører, Sigbjørn
Råsberg Studentombud på NHH og Rønnaug Tveit representant fra Sammen. Fagpolitisk ansvarlig i
NHHS, Jonas P. Ludvigsen var leder av utvalget høsten 2019, og prorektor Linda Nøstbakken tok over
lederstillingen våren 2020.

2. Møtevirksomhet og saker
I løpet av studieåret 2019/2020 har utvalget hatt 4 møter, (28.08.2019, 16.10.2019, 05.02.2020,
13.05.2020) to avlyste møter (20.11.2019, 25.03.2020) og behandlet flere saker knyttet til
læringsmiljøet ved NHH. I det følgende trekkes frem tre temaer som ble presentert og noen av
enkeltsakene LMU har hatt i studieåret 19/20.
Det ble vedtatt i LMU den 22. mai 2019, å ha temabaserte møter. Temaene skal ta utgangspunkt
handlingsplanens hovedtemaer som omhandler følgende områder:
-

Fysisk læringsmiljø,
Psykososialt læringsmiljø,
Organisatorisk læringsmiljø,
Digitalt læringsmiljø,
Pedagogisk læringsmiljø.

Det var i studieåret 19/20 tre tema som ble særskilt belyst: Digitalt læringsmiljø, fysisk læringsmiljø
og et tema møte om Covid-19 og implikasjonene det har for læringsmiljøet på NHH. Det var planlagt
å ta opp temaet psykososialt læringsmiljø i mars men møtet ble avlyst grunnet Koronautfordringene i
perioden.
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Digitalt læringsmiljø (16.10.2019):
«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» (Handlingsplanen LMU)
Med bakgrunn i handlingsplanen inviterte LMU tre aktuelle aktører for å informere om arbeid og
planer for utvikling av programmer med fokus på universell utforming.
Læringsplattformen Canvas, NHH sine nettsider og eksamenssystemet Wiseflow ble presentert og
diskutert. Nettredaktør, ansvarlig for læringsplattformen og leder for eksamensavdelingen
presenterte til LMU.
Fysisk læringsmiljø (05.02.20):
«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» (Handlingsplanen LMU)
I temamøtet ble fokuset rehabiliteringen av høyblokken og undervisningslokaler.
LMU fikk presentasjon om byggeprosjektet av prosjektleder for rehabiliteringen. Presentasjonen la
vekt på lovverket rundt universell utforming og oppfølging av universell kravene i prosjektet.
LMU fikk også en lengre presentasjon av de nye undervisningslokalene både rent teknisk og i hvilken
grad de gir rom for nye pedagogiske virkemiddel.
Covid-19 og implikasjonene det har for læringsmiljøet på NHH (13.05.20):
Temaet var delt i tre bolker; NHH sine tiltak fra mars til mai, Sammen sine tiltak og Sammen sin
oppfatning av studentreaksjoner på epidemien, og presentasjon av planer for studiestarten både fra
NHH og fra NHHS.
Utover de tre temamøtene var første møte i LMU for perioden 2019/20 et møte uten fastsatt tema. I
dette møtet ble følgende saker diskutert:
Årsmeldingen fra Studentombudet ble presentert og resultatene ble diskutert,
studentorganisasjonen Avbrekk ba om innspill fra LMU om videre drift og innhold, deltakelse på
universell konferanse ble vedtatt og årsmelding LMU ble presentert.
Andre større saker som har blitt presentert og diskutert i LMU:
Studiestarten høsten 2019 ble diskutert og undersøkelsene om studiestarten fra NHHS og NHH ble
presentert og diskutert. Ny lov om universiteter og høyskoler ble også grundig presentert til LMU.

3. Kurstilbud i regi av LMU
Det ble vedtatt å kutte i kurstilbudene og rådgiving på campus fra Sammen i møtet 05.02.2020.
Bakgrunnen for å kutte i tilbudet av kurs i regi av sammen var at det var i liten grad i bruk i
studentmassen.
Vedtaket var å fortsette med studiemestring kurs i høstsemesteret beregnet på nye studenter og ha
et stressmestringskurs i forkant av hver eksamensperiode.
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Det ble gjennomført to kurs i regi av sammen og LMU i perioden 2019/2020: Studiemestring høsten
2019 og stressmestring høsten 2019. Stressmestring våren 2020 ble ikke gjennomført grunnet
Corona situasjonen.

4. Økonomisk støtte fra LMU
LMU sendte to representanter til Universell sin nasjonale konferanse om inkluderende læringsmiljø i
Trondheim høsten 2019.
Studiestart høst 2020 ble etter søknad støttet med 30 000. Støtten er økt med 10 000 fra tidligere år,
grunnen er at LMU vil ha lite utgifter til konferanser og reiser høsten 2020.

5. Avslutning
LMU vil i det videre arbeidet følge opp handlingsplanen og gjennom oppfølging av denne utøve
kontroll funksjonen og samle inn informasjon fra aktuelle aktører.
LMU har fra høsten 2019 hatt temabaserte møter og vil på den måten nå ut bredere til aktuelle
ansvarlige både for å informere om LMU sine prioriteringer og å bli informert om ulike tiltak rettet
mot læringsmiljøet.

Vedlegg
- Retningslinjer for LMU
- Handlingsplan læringsmiljø 2019 - 2021
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PLANER FOR EKSAMEN VÅREN 2021
Saksbehandler Brigt Vaage
Arkivreferanse 20/03649-1

Utvalg
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
25.11.2020

Utvalgsnr

Forslag til vedtak:
LMU tar orienteringen til etterretning
Bakgrunn:
Leder for LMU orienterer om NHHs planer for eksamenssesongen våren 2021.

1

19/20 Ombygging av kantine til undervisningsareal - 20/02674-2 Ombygging av kantine til undervisningsareal : Ombygging av kantine til undervisningsareal

OMBYGGING AV KANTINE TIL UNDERVISNINGSAREAL
Saksbehandler Brigt Vaage
Arkivreferanse 20/02674-2

Utvalg
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
25.11.2020

Utvalgsnr

Forslag til vedtak:
Vedtak blir til under møtet
Bakgrunn:
Oppfølging av sak 12/20 ombygging av kantine
Eivind Drange vil presentere oppdaterte planer om endret bruk av dagens student kantine.
Notat vil bli tilsendt LMU på mandag 23.11.20.
Hentet fra søknad til styret 5.3.2020:
«NHH har behov for mer tilrettelagt areal til undervisning i grupper. Dette omfatter både
tradisjonell gruppeundervisning, men også nyere undervisningsformer, hvor en
undervisningstime er en kombinasjonen av studentsamarbeid i grupper og foreleserledet
undervisning. Til det siste har NHH i dag bare romkapasitet til å undervise et kvart
bachelorkull samlet (i aula). Stadig flere kurs øker omfanget av gruppebasert undervisning.
Dette er en ønsket pedagogisk utvikling. Gruppeundervisningen båndlegger mange
undervisningsrom, og organisering og gjennomføring er til dels ineffektiv når mange rom må
benyttes.
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EVENTUELT LMU
Saksbehandler Brigt Vaage
Arkivreferanse 20/00248-2

Utvalg
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
25.11.2020

Forslag til vedtak:
Vedtak blir til i møtet
Bakgrunn:
Eventuelt saker presenteres i starten av møtet.
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Utvalgsnr

