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Orienteringssaker

9/20 Godkjenning av protokoll 13.05.20 og innkalling 23.09.20
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
23.09.2020

Vedtak
Protokoll 13.05.20 og innkalling 23.09.20 er godkjent.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

2

Saknr
9/20

10/20 Digitalt læringsmiljø
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
23.09.2020

Saknr
10/20

Møtebehandling
Som start på saken viser Malin Arve til enkelte meldinger fra kursansvarlige om at det er
mindre aktivitet enn normalt i undervisningssituasjonen, færre spørsmål og lite kontakt med
studentene.
Det blir presisert fra studentene at det digitale tilbudet er godt, men at mange syns ikke det er
nødvendig å ta del i direkte stream siden en kan se det senere. Andre digitale løsninger og
felles standardiserte løsninger kan kanskje hjelpe på mangelen på kommunikasjon over
skjermen. Gruppearbeid digitalt er problematisk, en kan risikere å aldri ha møtt de en skal
jobbe sammen med.
En må også se på deltakelse som en del av utfordringene i perioden, en god del studenter har
blitt smittet og har kanskje hatt fokus andre steder.
Utfordringen er kanskje ikke det digitale tilbudet, men mangelen på det sosiale og uformelle
tilbudet. Det er tyngre å sende en melding, eller sette opp en chat om en skal spør et enkelt
spørsmål til en medstudent, enn det er muntlig i en naturlig setting på campus.

Votering
Vedtak
LMU tar med seg innspillene videre og følger med på midtveisevalueringen.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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11/20 Delt Studentombud med UiB
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
23.09.2020

Saknr
11/20

Møtebehandling
Studentombudet på UiB tok over etter Sigbjørn Råsberg (NHH sitt studentombud) i mai 2020,
NHH skal kanskje ha et samarbeid om studentombud fra 1.1.21.
Ombudet har ikke hatt svært mange saker i den korte perioden han har fungert for NHH.
De fleste sakene fra NHH ender normalt med en forklaring på hvorfor en har fått et vedtak.
Har hatt to saker der ombudet var uenig med vedtakene på NHH;
- Digital eksamen, dersom brudd i primær internett forbindelse, kan NHH, etter
ombudets mening, ikke kreve at studenten skal ha ekstra linje tilgjengelig.
- Studentene bør ha en enkel kontakt mulighet til eksamensavdelingen. For eksempel en
vakttelefon i eksamensperioden.
- Tilrettelegging saker: - Bør kanskje øke kompetansen på juss.
Malin: Enklere kontakt med eksamen har en tenkt på.
Fordelen med felles studentombud er at en ser ting i det større bilde, men blir det vanskeligere
å ta kontakt?
Studentombudet svarer at inngangsporten er den same, e-post, for deretter å avtalte møte.
Studentombudet er ikke redd for at studentene ikke tar kontakt, flere henvendelser fra NHH
studenter den siste måneden enn fra UiB studenter.
Vedtak
LMU tar presentasjonen til etterretning.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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12/20 Ombygging av kantine til undervisningsareal
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
23.09.2020

Saknr
12/20

Møtebehandling
Eivind Drange presenterer en mulig ombygging av kantinen til undervisningsareal.
Vedlagt saken var tegninger, søknad og vedtak fra styret.
Bakgrunn for ombyggingen er at det har blitt etterlyst mer rom til grupperomsundervisning,
Til det formålet foreslås følgende
a) Studentkantine omgjøres til undervisningsrom tiltenkt gruppeundervisning for inntil 250
studenter. Lokalet etableres slik at det kan ha selskaper med beverting av samme omfang som
i dag.
b) Personalkantine omgjøres til studentkantine for inntil 80 studenter. Denne vil sammen med
kaféene i Nybygget dekke kapasitetsbehovet for kantine til studenter.
c) Det etableres ny personalkantine i Nybygget for inntil 75 personer i areal som i dag er
kontorer tilhørende NHHS. Denne vil sammen med tilstøtende kafé dekke kapasitetsbehov for
kantine til ansatte.»
Ikke endelig besluttet. Dersom ombygging blir det 2021.
LMU mener at en må følge saken tett videre, blir det høring? Hvor kan studentene få sagt sitt?
Saken skal til studentene på et tidspunkt, men at det mangler en del detaljer før en kan
presentere saken fullt og helt.
Vedtak
LMU følger saken videre med stor interesse.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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13/20 Studiestart høsten 2020
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
23.09.2020

Saknr
13/20

Møtebehandling
Balder Belsvik og Mina Linnestad presenterer studiestarten høsten 2020 for LMU.
Overordnet så ble fadderuken kraftig nedskalert grunnet smittevern regler.
Store deler av fadderuken var alkoholfri.
Var det diskusjon om avlysing av fadderuka?
Til og med det strengeste planen som var lagt før sommeren, var for lite streng.
Etter møte med smittevernoverlegen så la en et enda strengere program, en er nøgd med
gjennomføringa. Vurderingen var at å organisere i trygge rammer er bedre enn frislipp..
Ledelsen på NHH var tett på i prosessen og hadde dialog daglig under fadderuken. Malin og
Jorun utrykker at de syns arrangørene har vært ansvarlige.
Vedtak
LMU tar presentasjonen til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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14/20 Undersøkelser fra NHHS; 20 spørsmål og EQUIS undersøkelse
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
23.09.2020

Saknr
14/20

Møtebehandling
Studentenes 20 spørsmål, noen sentrale svar:
- 62% av studentene sier at de trives på NHH,bare 2% sier det motsatte
- En stor overvekt av studentene vet ikke hva studentutvalget gjør
- 25% vet ikke hvor de skal henvende seg om de opplever uønskede situasjoner ved
NHH
EQUIS undersøkelsen:
333 respondenter, overvekt av første års BØA studenter. Stor undersøkelse.
Vedtak
NHHS vil gjerne ha et samarbeid med NHH om studentenes 20 spørsmål.
LMU tar svar og analyser fra undersøkelser i regi av NHHS til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7

8

