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4 
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13/18  Eventuelt  

 

Hallvard Lyssand fra kommunikasjons og markedsavdelingen var tilstede for å bidra i 

diskusjonsak 11/18, saken ble flyttet til sak nr. 2 i møtet. 

 

Det ble meldt inn tre saker til eventuelt. Sak 1 og 2 fra NHHS og sak 3 fra studentombudet. 

 

1 Eksamensreglementet 

2 Dagbøter for sen levering av sensur 

3 Code of conduct  

 

 

 

 

 

 

9/18 Godkjenning av møteprotokoll (24.01.2018) og saksliste (07.03.2018) 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 07.03.2018 9/18 

 

 

 

 

 

 

Vedtak  

Møteprotokoll og innkalling ble godkjent 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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10/18 Tiltaksplan for det fysiske læringsmiljøet 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 07.03.2018 10/18 

 

 

 

 

Møtebehandling 

Inger Dagestad oppdaterte LMU på fremgang i tiltaksplanen for det fysiske læringsmiljøet. 

Gruppen har hatt møter.  Gruppen har gjennomført en fysisk test med rullestol. 

Gruppen er i rute med utformingen av tiltaksplanen og skal presentere denne til LMU møtet 

24.04.18. 

Merinobygget er ikke en del av tiltaksplanen grunnet uavklart situasjon om en skal ta bygget i 

bruk fremover.    

 

Vedtak  

Oppdateringen tas til etterretning 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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11/18 Hvordan når LMU frem med informasjon om tiltak til studentene? 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 07.03.2018 11/18 

 

 

 

 

Møtebehandling 

 

Saken kom opp som en følge av sparsommelig oppmøte på nyetablert kurstilbud innen 

stressmestring, studiemestring, eksamensangst og jobbklar. 

 

- LMU påpekte at tilbudet er nytt og at en bør se utvikling over tid før en konkluderer 

om det er behov for tilbudet. 

- Det ble diskutert om navnene på kursene kan forandres til noe som er mindre 

stigmatiserende. For eksempel endre navn fra «stressmestring» til «flink nok». 

- Rønnaug fra Sammen opplyste om at det var en fordel med små kurs fremfor store, 

både pedagogisk og praktisk. 

- Rønnaug opplyste også om at Sammen la ut tilbudet sitt i starten av semesteret og ikke 

promoterte i forkant og at det så langt var en vellykket strategi. 

- NHH kan promotere gjennom sosiale medier og en anser sosiale medier som den beste 

promoteringskanalen. 

- Studentene kan også promotere gjennom sosiale medier. 

- Det ble påpekt fra studentene at de gjerne ville ha en felles rutine og et samarbeid med 

kommunikasjonsavdelingen for promotering av denne typen aktiviteter. Gjerne en 

aktivitetsplan og et årshjul.  

- Promotering via skjermer på NHH er antatt effektivt  

 

 

Vedtak  

Kommunikasjonsavdelingen og studentene lager i samarbeid med LMU en 

kommunikasjonsplan og et årshjul for promotering basert på en plan for kommende kurs 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/18 Studiestart og LMU 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 07.03.2018 12/18 

 

 

 

Møtebehandling 

 

I spørsmålet om LMU skal ha en rolle i studiestarten var LMU enige i at LMU gjennom 

lovverket har en klar overvåkerfunksjon og at en kan konsulteres, eller ta opp prinsippsaker 

som omfatter studiestart. LMU har ikke en rolle som arrangør i studiestarten. 

 

Studentene spilte inn at de ønsker fortsatt støtte fra LMU til alkoholfri fadderuke.  

 

 

Vedtak  

LMU har en overvåkerfunksjon i forbindelse med studiestarten  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saknr Arkivsak Tittel 
3/18 18/00144-2 LMU leder orienterer 

 

1: SHoT undersøkelsen har nå en svarprosent på 21, 5 %. 

NHHS skal ha stand for å promotere undersøkelsen i de 

kommende dagene. 

 

2: NHH har fått på plass en varslingsside «si ifra». LMU 

leder viser frem funksjoner og oppbygging av siden til 

LMU. 

 

3: Det vil bli holdt et podcast kurs av rubicon (NRK) og 

LMU leder vil etter dette jobbe videre med en eventuell 

læringsmiljø podcast.  

 

 

 

 

13/18 Eventuelt 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 07.03.2018 13/18 

 

Tre saker ble meldt inn som eventueltsaker, to fra studentene og en fra studentombudet. 

 

 

Eventuelt sak 1: Eksamensreglementet. 

 

Leder av LMU opplyste om at saken hører inn under utdanningsutvalget og om en skal ha et 

konkret vedtak må fagutvalget føre saken frem i utdanningsutvalget. LMU tar opp saken som 

en diskusjonssak til orientering. 

 

Det har blitt utrykt misnøye fra studenter med nye eksamensregler (Forskrift om eksamen ved 

NHH §8, punkt 2) om tid for oppmøte til eksamen. Oppmøte 30 min. før eksamen er for 

effektiv gjennomføring av eksamen er ok for studentene, men at det ikke er mulig å gå på do, 

lytte til musikk eller lignende i 30 minutter blir av studentene oppfattet som unødvendig 

strengt, og de mener det bidrar til mer stress og eksamensnerver enn tidligere. Fagutvalget 

sendte derfor inn saken til LMU som en eventuelt sak for å ta en første diskusjon.  

Inger Dagestad er leder for seksjon for eksamen og forklarer bakgrunnen for reglene og 

poengterer at de ikke har mottatt noen klager på reglene fra studenter. Punktet i forskriften 

kom for å sikre en bedre flyt i eksamenssituasjonen og at det skal være likt for alle. 

Dagestad poengterer også at en endring av forskriften må vedtas av styret, men at 

eksamenskontoret er åpen for innspill fra studentene og at det ikke var tiltenkt at det ikke var 

lov å gå på do i perioden før eksamen. Jorun opplyser at det for tiden arbeides med en 

gjennomgang av flere forskrifter, der eksamensforskriften er en del av gjennomgangen.. 

 

 

 

Vedtak: 
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LMU tar diskusjonen til etterretning og Jorun tar med seg innspillene i arbeidet med ny 

forskrift.  

Inger Dagestad skal formulere regelsett for eksamensvaktene for hva man kan og ikke kan i 

perioden før eksamensstart.    

 

 

Eventuelt sak 2: Dagbøter på forsinket sensur  

 

Leder av LMU opplyste om at saken hører inn under utdanningsutvalget og om en skal ha et 

konkret vedtak må fagutvalget føre saken frem i utdanningsutvalget. LMU tar opp saken som 

en diskusjonssak til orientering. 

 

Dagbøter på forsinket sensur har blitt innført på blant annet UiA, NMBU og NTNU. 

Dagbøtene tilfaller LMU. Ingelin Uthaug stiller spørsmål til LMU om dette er noe NHH bør 

vurdere? Programleder for bachelor, Linda Orvedal sier at vi ikke har et så stort problem med 

forsinket sensur på NHH, og at en kanskje ikke trenger å innføre denne typen 

straffesanksjoner på nåværende tidspunkt.  

 

Vedtak: 

LMU tar diskusjonen til etterretning og ber studentene eventuelt ta saken videre til 

utdanningsutvalget om en vil gå videre med saken. 

 

 

Eventuelt sak 3: «Code of conduct»  

 

Studentombudet forklarer at det har vært mye debatt og personfokus på grensen til mobbing i 

det anonyme sosiale mediet «Jodel». Det er et stort problem for de som blir truffet av denne 

typen fokus og det er med på å forsure studiehverdagen. 

Er det behov for å opprette en norm, eller «code of conduct», for hvordan man skal oppføre 

seg som student? Er dette noe skoleledelsen bør se på? Hva tror LMU om dette? 

Therese opplyser om at kommunikasjonsavdelingen har sendt en e-post til Jodel for å få tips 

om hvordan å håndtere situasjonen/mediet, men presiserer at dette er et mer allment problem 

enn akkurat denne saken.  

Ledelsen ser på muligheten for å lage et forventningsdokument (code of conduct) for 

studenter av typen «hva kan du som student forvente av NHH», og «hva kan NHH forvente 

av deg som student». Det kan bidra til å endre kulturen for hvordan man omtaler sine 

medstudenter og andre. 

 

Vedtak: 

LMU vil se nærmere på å lage et normsett for studentene. Første steg er å ta opp 

«forventninger til studentene» i studiestarten høsten 2018.   

 

  

 

 

 


