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møteleder

1/21 Valg av LMU leder
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
24.02.2021

Saknr
1/21

Møtebehandling
Det var forslag om endringer i punkt tre i dokumentet retningslinjer for LMU.
Det ble påpekt at det står i UH lova at det må gjennomføres et valg, med bakgrunn i det
forkastet en utkastet til nytt punkt tre. En kan bruke punkt tre som det står, men tar bort «og
leder» i denne setningen «Ansattes representanter og leder blir oppnevnt av prorektor for
utdanning.»
Vedtak
Oliver Wahlquist blir enstemmig valgt til leder av Læringsmiljø utvalget for perioden vår og
høst 2021.
Malin tar med seg innspill til endring av retningslinjer for LMU videre til rektor.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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2/21 Godkjenning av innkalling 24.02.21 og protokoll 25.11.20
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
24.02.2021

Vedtak
Innkalling 24.02.21 og protokoll 25.11.20 er godkjent.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr
2/21

3/21 Organisatorisk læringsmiljø
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
24.02.2021

Saknr
3/21

Møtebehandling
Merete Ræstad på Seksjon for utdanningskvalitet orienterte LMU om arbeidet med
akkrediteringer. NHH ble i 2020 AMBA akkreditert og jobber mot en AACSB
akkreditering. Fra tidligere er skolen Equis akkreditert. Målet er å bli Triple-crown
akkreditert. Merete påpeker at arbeidet med akkrediteringer skal gi en gevinst i form av
høyere kvalitet på studieprogrammene og trekker spesielt frem AOL prosessen i AACSB
akkrediteringen som ett eksempel der en gjennom «learning goals» og «learning objectives»
måler deler av kunnskapen til studentene basert på hvilke kunnskaper en kan forvente at en
har på et programnivå. Etter målingen setter en i gang tiltak i programmet i samsvar med
resultatet av målingene.
Seksjonsleder Kjetil Sudmann Larsen gav LMU en orientering om hvordan NHH arbeider
med kvalitetssystemet. Han orienterte kort om bakgrunnen for kvalitetssystemet og hvilke
lover og forskrifter som ligger til grunn for utviklingen av systemet. Han orienterer også om
de ulike leddene i systemet. Han la spesielt vekt på systemet rundt kursevaluering siden det er
den delen av kvalitetssystemet som er synligst for studentene. Svarprosenten på
kursevalueringene har over år gått nedover og det er en utfordring siden en bruker resultatene
fra evalueringen i kvalitetsarbeidet for øvrig.
Irene Dagestad som er seksjonsleder på seksjon for eksamen orienterte LMU om hvilke
utfordringer pandemien har gitt for arbeidet med eksamen på NHH og og ulike tiltak de har
gjennomført. De langt fleste eksamener ble gjennomført digitalt. En utfordring med det
digitale systemet er at det er faste tider leveringstider innebygd i systemet og at de ikke har
rom for skjønn, så om en leverer noen sekunder over tiden kan en ikke lenger levere. For å
hjelpe med utfordringen så har en lagt til 15 min. i hver eksamen slik at en har bedre tid til å
levere. En har bemannet telefonvakt som en kan ta kontakt med i eksamensperioden om det
oppstår tekniske utfordringer. En vurderer tips og triks, informasjonssider og video for å
informere studentene i forkant. Seksjon for eksamen skal utover våren se på tilrettelegging av
eksamen for studenter siden digital eksamen på noen områder ikke er tilpasset regelverket.

Vedtak
LMU tar orienteringen til etterretning og er spent på videre utvikling på området.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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4/21 Orientering fra arbeidsgruppen i LMU, om arbeidet med psykososialt
studiemiljø under pandemien.
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
24.02.2021

Saknr
4/21

Møtebehandling
Malin gir LMU en orientering om ulike tiltak arbeidsgruppen for psykososialt studiemiljø
under pandemien og berømmer studentforeningen for gode og inkluderende aktiviteter.
Av tiltak som ble nevnt var webinarer, «afternoon talk» og kollokviegrupper for både master
og bachelor studenter.
Etter orienteringen fortalte Rønnaug om tilbudet «studentliv» i regi av Sammen og at NHH
studentene kanskje kunne bruke dette tilbudet i arbeidet sitt. Det ble også påpekt av
studentene at flere mikrobølgeovner på campus kunne hjelpe.

Vedtak
LMU tar orienteringen til følge.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5

5/21 Orientering om bruk av kantine areal
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
24.02.2021

Saknr
5/21

Klikk her for å skrive inn tekst.
Møtebehandling
I styremøtet for NHH den 18.01.21 ble saken om hvor en plasserte nytt grupperom avgjort:
- Andre etasje i nåværende bibliotek omgjøres til undervisningsrom tiltenkt
gruppeundervisning for inntil 250 studenter.
I prosessen frem til resultatet gjennomførte studentforeningen en undersøkelse til hele
studentmassen om hvilket lokale de helst ville beholde med dagens funksjon.
400 studenter svarte og to tredjedeler av studentene ville helst at andre etasje på biblioteket
skulle bli til undervisningsrom.
Det var et kommentarfelt i undersøkelsen der det var flere som var kritisk til premissene i
undersøkelsen og en undret over hvorfor dette ikke var en del av den større rehabiliteringen.
Generelt føler studentforeningen at de burde ha blitt kontaktet tidligere i prosessen og at den
tidlige dialogen om saken ikke var optimal.
Vedtak
LMU tar orienteringen til etterretning
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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6/21 Eventuelt LMU
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
24.02.2021

Saknr
6/21

Møtebehandling
En eventuelt sak ble meldt inn:
Orientering om to større undersøkelser i løpet av våren 2020
.
- Særskilt SHoT (studentenes helse og trivselsundersøkelse) undersøkelse relatert til
korona epidemien. Ordinær SHoT undersøkelse kommer 2022. Nasjonal student
undersøkelse.
- Tilfredshetsundersøkelsen. Undersøkelse primært rettet mot service tilbudet for
studenter på NHH. NHH undersøkelse.
Vedtak
Orienteringen tas til følge
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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