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Fordeling av sanksjonsmidlene forsinket sensur 2008. Mindre Læringsmiljøtiltak  
 
Dokumenter: 

a) Saksframlegg 
b) Vedlegg: 

1) Forslag til rangering fra Studentstyret 
2) Søknad til mindre læringsmiljøtiltak – stoler til lab og lesesal, Meieribygningen 
3) Søknad til mindre læringsmiljøtiltak – bladhylle og tidsskrifter i Tårnbygningen 
4) Søknad til mindre læringsmiljøtiltak – justerbare bord i lesesaler 
5) Rutinebeskrivelse for saksgang, tildeling og gjennomføring av mindre læringsmiljøtiltak 

– sanksjonsmidler fra forsinket sensur 
 
Forslag til vedtak 
Læringsmiljøutvalget tildeler resterende midler for mindre Læringsmiljøtiltak for 2009 til innkjøp av 
regulerbare bord i lesesaler. Bordene spres i åpne lesesaler på campus, og merkes med kriterier for bruk.  
 
Studieavdelingen og DSA har ansvar for å gjennomføre prosjektet.  
 
 
 
 
Ås, 17. desember 2009 
 
 
Ole-Jørgen Torp 
studiedirektør 
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Bakgrunn 
LMU vedtok rutinebeskrivelse for saksgang, tildeling og gjennomføring av mindre læringsmiljøtiltak – 
sanksjonsmidler fra forsinket sensur i møte 06.05.09, sak 14/2009. Rutinene ble revidert i møte 
06.10.09, LMU-sak 20/2009 (vedlegg 5). I løpet av 2009 er det tildelt ca 200 000,- til mindre 
læringsmiljøtiltak, og det gjenstår 50 000,- som skal tildeles for 2009.   
 
Studentstyret utlyste de resterende midlene på 50 000,- på Athene og i Tuntreet 
november/desember 2009, med frist 11. desember. 3 søknader var innkommet innen 
søknadsfristen.  
 
Innkomne søknader og studentstyrets behandling 
Etter utgått frist var det kommet inn 3 søknader, se vedlegg 2-4. Disse søknadene var: 

1. Stoler til lab og lesesal, Meieribygningen, fagutvalget IKBM 
2. Bladhylle og tidsskrifter i Tårnbygningen, Optimum 
3. Justerbare bord i lesesaler, enkeltstudent 

 
Studentstyret vurderte søknader den 14.12.09, og har oversendt følgende forslag til rangering til 
Studiedirektøren (vedlegg 1):  
 

1. Justerbare lesebord til lesesaler 
2. Kontorstoler og labstoler IKBM 
3. Bladhylle og tidsskrifter i Tårnbygningen (IØR) 

a. Bladhylle 
b. Tidsskriftabonnement 

 
Studiedirektørens vurdering 
Studiedirektøren takker studenter og fagutvalg for forslag til mindre læringsmiljøtiltak ved UMB.  
 
Studiedirektøren støtter studentstyrets rangering av søknader med følgende begrunnelse: 
 
Søknad: Stoler til lab og lesesal, Meieribygningen (IKBM) 
Skal man kjøpe inn 32 nye stoler av god kvalitet vil dette kreve midler utover de midlene som er 
til rådighet i årets budsjett (rundt 3 000,- pr stol + moms). Man kan selvsagt vurdere å splitte 
søknaden, men det kan likevel være hensiktsmessig at stoler kjøpes inn under ett. I tillegg til 
stoler bør også nye bord vurderes i lesesal i meieribygningen. Studiedirektøren vil anbefale at 
fagutvalget ved IKBM sender en ny søknad på tiltak i lesesal og lab når nye midler lyses ut i 2010. 
 
Søknad: Bladhylle og tidsskrifter i Tårnbygningen (Optimum) 
Studiedirektøren har forståelse for at aktuelle fagtidsskrifter er viktig for læringsmiljøet. UMB 
arbeider imidlertid med å sentralisere og samle bibliotekene ved UMB for mer effektiv og 
enhetlig drift, både med bøker og tidsskrifter. Studiedirektøren finner det derfor ikke riktig å 
støtte finansiering av fagtidsskrifter som skal være lokalt. UMB planlegger også å etablere nytt 
auditorium i Tårnbygningen, med mulig oppstart i 2010. Lesesalesplasser og tidssskriftsrom vil 
være en del av dette prosjektet, og eventuelle tidsskrifter bør i så fall plasseres i tilknytning til 
disse arealene.  
 
Søknad: Justerbare lesebord til lesesaler (enkeltstudent) 
Studiedirektøren er ikke i tvil om at det er behov for at også studenter har tilgang til justerbare 
bord. Varierte arbeidsstillinger er viktig for å forebygge og unngå belastningsskader, både for 
studenter og ansatte.  
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Etter en samlet vurdering, tilrår studiedirektøren at de resterende 50 000,- til mindre 
læringsmiljøtiltak 2009 benyttes til å kjøpe inn regulerbare bord til lesesaler. Slike heve-senkebord 
koster i størrelsesorden 7 000,- til 8 000,- inkl moms. Studiedirektøren foreslår at det kjøpes inn 
6-7 bord avhengig av pris, bord som tilpasses møbler i aktuelle lesesaler. Bordene bør plasseres i 
åpne lesesaler på Campus, for eksempel to i Sørhellinga, to i Tårnbygningen, ett i 
Meieribygningen og ett i Bioteknologibygningen. Bordene bør merkes med kriterier for bruk.  
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Rangering av søknader på mindre læringsmiljøtiltak 
 
Studentstyret har rangert søknader på mindre læringsmiljøtiltak i tråd med retningslinjer for 
tildeling av midlene. Det har kommet tre søknader (vedlagt) innen søknadsfristen som ble satt 
til 11. desember 2009. 
 
Studentstyret foreslår følgende rangering av søknadene: 
 

1. Justerbare lesebord til lesesaler 
2. Kontorstoler og labstoler IKBM 
3. Bladhylle og tidsskrifter i Tårnbygningen (IØR) 

a) Bladhylle 
b) Tidsskriftabonnement 

 
Til tross for at forslaget om justerbare lesebord kun foreligger som et innspill på e-post 
vurderer Studentstyret dette tiltaket som et viktig ergonomisk tiltak som vi ønsker å prioritere. 
Kontorstoler og labstoler på IKBM er også et viktig og konkret læringsmiljøtiltak som bør 
vurderes gjennomført. Studentstyret har valgt å dele søknaden fra studenter på IØR om 
bladhylle og tidsskriftabonnement i to tiltak. Vi vurderer innkjøp av bladhylle som relevant, 
men er tvilende til at støtte til abonnement faller inn under rammene for midler til mindre 
læringsmiljøtiltak. Dette tiltaket er derfor plassert nederst på vår liste.  
 
Studentstyret har kun foretatt en rangering og overlater vurderingen av hvorvidt søknadene 
faller inn under kriteriene for midlene til LMU. 
 
 
 

Ås, 14.12.09 
Studentstyret NSU-Ås ved 
 
Nils-Ener Lundsbakken 
Nestleder 
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Søknad om midler til mindre læringsmiljøtiltak for IKBM 
Da det ble tatt opp på fagutvalgsmøtet om hvilke saker vi vil fremme en søknad angående, var 
det følgende to saker som gikk igjen, og som vi håper kan bli utbedret på vårt institutt. Som 
leder av fagutvalget på IKBM, søker jeg på vegne av studentene på mitt institutt om penger til 
innkjøp av nye labstoler på laboratoriet i andre etasje på Meieribygget og nye kontorstoler til 
lesesalen på Meieribygget. 
 
Dagens status på laben på meieribygget er at stolene der er gamle, de mangler ryggstøtte, det 
er vanskelig å stille inn riktig høyde og de fleste har heller ikke hjul. Når man har labkurs, er 
disse kursene ganske lange, og man sitter lenge på laben av gangen. Da er det essensielt å ha 
noen gode stoler. I dag har labene på Bioteknologibygget det nyeste og beste av alt mulig 
utstyr, mens matvitenskapsstudentene arver det gamle og utdaterte utstyret. 
Matvitenskapsstudenter på alle trinn bruker denne laben, og vil få glede av dette tiltaket. Vi 
ønsker oss derfor nye ergonomisk tilrettelagte stoler med ryggstøtte for å gjøre labarbeidet mer 
tilrettelagt. På lang sikt ønsker vi en helhetlig oppgradering av laben, men dette er kostbart og 
tar, tid, men da er de små forbedringene desto viktigere for trivselen på laben. Med nye stoler 
vil man få en lettere labhverdag og man vil være mer motivert for arbeidet som skal utføres. 
 
Når det gjelder lesesalen i andre etasje på Meieribygget (rommet vis á vis kontoret til Grethe 
Kleven), er denne åpen for alle studenter. Men i dag blir den ikke brukt så mye som den kunne 
blitt. Mye av dette er grunnet at de stolene som er der er gamle og utslitte. De er vanskelige å 
stille inn, skjeve rygger, knirker, harde puter, skitne og helt klart klare for utskiftning. Hadde det 
kommet nye stoler her, er det ganske sikkert at disse lesesalplassene vil bli bedre utnyttet, og 
man får lyst til å sitte der og studere. Som dagens situasjon er i dag, setter man seg heller på et 
mindre egnet sted som på ”biblioteket” i første etasje på Bioteknologibygningen. Men som alle 
vet er ikke det et stille-rom, så derfor passer dette best til gruppeoppgaver, og ikke til 
individuelle studier. 
 
Siden det ikke er nok lesesalplasser, synes vi det er et mål at hvertfall de som er satt av til 
lesesaler, blir benyttet. Vi vil nøre opp under god studieteknikk, tilpassede plasser og kunne 
tilby studentene en god lesesal som er tilrettelagt slik at man kan sitte der i flere timer uten å få 
vondt i både rygg, armer og ben. Nye stoler vil gi rommet et stort løft, slik at man får lyst til å 
benytte det gjennom hele året og ikke kun i eksamensperioden fordi alle andre steder er 
opptatt. 
 
Som oppsummering håper vi å få innvilget 12 nye kontorstoler til lesesalen og 20 nye labstoler 
til laboratoriearbeid. 
 
Håper på forståelse for våre behov og positiv innstilling til vår søknad! 
 
Vennlig hilsen fagutvalget på IKBM ved Ulrikke Bille Selmer (ulris@student.umb.no) 
 

mailto:ulris@student.umb.no
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      27 november 2009 
      Fra: Optimum, 
      økonomistudentenes linjeforening 
      Tårnbygningen      
      Christian Magnus Falsensvei 1 
Til: 
Studentstyret NSU - Ås 
 
Studentposten 
PB 1202 
1432 ÅS 
 
Søknad om midler til bladhylle og tidskrifter i Tårnbygningen 
 
På vegne av studentene ved Institutt for økonomi og resursforvaltning (IØR) ønsker 
Optimum, økonomistudentenes linjeforening å søke om midler til bladhylle og abonnement 
på tidskriftene The Economist, Business week  og Kapital. Dette er ledende tidskrifter som er 
svært aktuelle for studentene i Tårnbyggningen. 
 
Det er et savn blandt studentene som tilhører IØR at man ikke kan holde seg oppdatert på 
bevegelser i sitt fagfelt utover det man søker og finner på internett. Det er derfor et ønske at 
relevante tidskrifter for økonomistudentene blir gjort lett tilgjengelig i 5 etasje på 
Tårnbygningen.  
 
Optimum forventer at tilgjengeligheten av disse tidskriftene vil gi følgende effekter: 
 
• Studentene får økt interesse for sitt fagfelt 
• Det vil være utdannende for studentene da de vil bli tilbudt et bredere perspektiv fra 

skolen enn bare lærebøkene 
• Det vil trekke studenter til 5 etg på Tårn og dermed være med på å skape bedre sosiale 

vilkår for studentene. Dette kan utvikle samarbeid mellom studentene på mange arenaer. 
• Det vil være med på å utvikle 5 etg som et naturlig samlingspunkt for studentene på Tårn 
 
Optimum ønsker herved å søke potten for ”mindre læringsmiljøtiltak” om 14 225 kr til kjøp av 
bladhylle og abonnement på tidsskriftene The Economist, Business week  og Kapital. 
Kostnadene er fordelt følgende: 
 
Tre års abonnetment på The Economist (52 nummer pr år):   3200 kr 
To års abonnement på Kapital (22 nummer pr år)     2500 kr 
Tre års abonnement på Business week (52 nummer pr år)   3525 kr 
Hylle til oppbevaring av blader       5000 kr 
 SUM                1 4225 kr 
 
Optimum og administrasjonen ved IØR vil sørge for innkjøp av bladhylle og abonnement, 
samt administrasjon av abonnementene. Etter utløpstiden på abonnementene er det 
ønskelig at IØR finansierer videreføringen av abonnementene. 
 
Vennlig hilsen  
Optimum v/ leder Joakim Berg 
optimum@student.umb.no / joakim.berg@student.umb.no 
telefon: 99755333 

mailto:optimum@student.umb.no
mailto:joakim.berg@student.umb.no
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From: Thu Strande [mailto:thustr@gmail.com]  
Sent: Wednesday, December 09, 2009 1:30 PM 
To: nsu@student.umb.no 
Subject: søknad: midler til mindre læringsmiljøtiltak 
 
hei nsu. 
  
denne mailen blir noe kortfattet pga av eksamenslesing, men jeg ønsker å søke om "midler til mindre 
lærinsmiljøtiltak". av det jeg vet så finnes det per dags dato ingen lesebord i noen av skolens lesesaler 
som kan justeres med tanke på høyden. det hadde vært veldig praktisk, spesielt med tanke på de som 
har ryggproblemer, hvis man kan skifte litt mellom å stå og sitte når man leser.  
  
jeg mener at et tilbud med noen justerbare lesebord, der man for eksempel kan stå når man leser, vil 
bidra til at en del studenter får mindre ryggplager, og at de som eventuelt sliter med ryggplager, får et 
tilbud som ikke går dem på helsa løs. 
  
  
mvh 
thu 
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Rutinebeskrivelse for saksgang, tildeling og gjennomføring av mindre læringsmiljøtiltak  
– sanksjonsmidler fra forsinket sensur 
 
1. Studentstyret markedsfører utlysingen, og oppgir total disponibel ”sensurpott” (vil variere fra år 

til år). Tidspunkt for utlysning er tidligst mars, og frister fastsettes etter avtale med 
studieavdelingen. 

2. Studenter eller studentgrupper ved UMB kan fremme søknader om forslag til mindre 
læringsmiljøtiltak. Søknader sendes til studentstyret. Det er følgende kriterier for søknadene:  

a. Prosjektet skal fremme læringsmiljøet for alle eller for en gruppe studenter ved UMB, for 
eksempel fysiske tiltak, ergonomiske tiltak, psykososiale tiltak m.m.  

b. Forslag om fysiske tiltak må være i bygninger eller utearealer tilknyttet UMB på Campus 
(ikke for eksempel samfunnet, studentboliger eller arealer som tilhører frittliggende 
institusjoner ) 

3. Søknaden skal begrunnes og forventet effekt av tiltaket skal beskrives.  
4. Studentstyret foretar en rangering av søknadene, og sender dette til studiedirektøren som 

forbereder en sak for LMU. Studentstyret kan også selv fremme søknader om tiltak, men skal ikke 
selv rangere egne søknader. Dette vurderes samlet i studiedirektørens saksframlegg. 

5. LMU vedtar endelig prioritering av søknadene og tildeler midlene med forutsetning at prosjektene 
gjennomføres etter en kvalitetssikring av studieavdelingen eller andre aktuelle enheter i 
administrasjonen/instituttene. 

 
 


