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1 Medlemmer i LMU i 2008 
 
Leder av LMU: Daniel Huth Ommundsen  
-nestleder i Studentstyret  
Vara: Mats E Kvilhaug, styremedlem, studentstyret  
 
Ingrid Ebne, Velferdsansvarlig i studentstyret  
Vara: Fredrik Moen Haaland, leder, studentstyret  
 
Adm.dir.UMB: Nils Dugstad  
Vara: Torfinn Torp – IKBM, hovedvernombud  
 
Vidar Thue-Hansen – IMT  
Vara: Arne Auen Grimnes 
 
Trine Hvoslef-Eide - prorektor, leder SN  
Vara: Kjell Esser – nestleder i SN  
 
Julie Heiberg Arnseth, styreleder SiÅs (1/1-08 tom 30/6-08) 
Jon Kristian Sommerseth, styreleder SiÅs  (1/7-08 tom 31/12-08)  
Vara: Per Godø, Nestleder, styret i SiÅs 
 
Utvalgets sekretær var Torgeir Hansen fra 1/1-08 tom 31/8-08.  
Bodil Norderval overtok som sekretær for utvalget 1/9-08. 
 
 
2 Møtevirksomhet 
LMU har hatt 4 møter i 2008 (15/2, 7/5, 7/10 og 5/11). I tillegg har LMU hatt et felles seminar 
med Arbeidsmiljøutvalget (AMU) med tema ”UMB som det grønne universitet”. I tillegg til de 
ordinære møtene, har utvalgets leder hatt ekstramøter med studieavdelingen for å sette saker på 
dagsorden samt for følge opp tiltak og saker vedrørende læringsmiljøet.  
For sakslister og møtebøker henvises det til nettsidene: 
http://www.umb.no/lmu/artikkel/leringsmiljoutvalget-ved-umb  
 
 
3 Annen møteaktivitet 
Utvalgets leder og utvalgets sekretær deltok på Nasjonal konferanse for inkluderende 
læringsmiljø, Oslo, 9-11. juni 2008. Ytterligere 2 representanter fra Studentstyret ved UMB og to 
representanter fra UMB deltok på denne konferansen. Konferansen arrangeres av ”Nasjonal 
pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning”. Utvalgets leder, utvalgets sekretær samt 
studentstyrets leder deltok på Læringsmiljøseminar i Oslo 16. oktober 2008. Seminaret var et 
samarbeidsprosjekt mellom Universitets- og høgskolerådet, Studentenes Landsforbund og Norsk 
Studentunion.  
 
 
4. Viktige saker i 2008 
21 saker ble satt på dagsorden i løpet av 2008. Av de viktigste sakene kan det nevnes: 

• Sluttrapportering og oppfølging av Trivselsundersøkelsen for 2007. Revisjon av 
spørreskjema før ny undersøkelse ble startet høst 2008.  
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• Læringsmiljøtiltak 2008. Oppfølging av tiltak for 2008 som omfattet ventilasjonsprosjekt i 
Tårnbygningens 5. etasje samt ventilasjon og oppussing av to læresaler i Tårnbygningens 
4. etasje.   

• Gjennomgang av utvalgets rolle og arbeidsform, med konkrete oppfølgingstiltak for å få 
nye studenter i utvalget raskere inn i LMUs arbeid.  

• Revisjon av vedtekter for LMU. Hovedendringen bestod i å utvide utvalget med 
ytterligere 2 medlemmer for å øke utvalgets bredde og forankring i institusjonen.  

• LMU-tiltak for 2009. Det ble vedtatt å bevilge 1,5 mill. til læresaler i Urbygningen og 1,5 
mill. til Studiesenter i Tårnbygningen.  

• Oppstart med årsplanarbeidet for 2009, se saker under. 
 
 
5  Andre viktige forhold iverksatt i 2008 som bidrar til 

Læringsmiljøutvalgets arbeid 
• En tverrfaglig prosjektgruppe som skal koordinere arbeidet tilknyttet det fysiske 

læringsmiljøet ble nedsatt av administrerende direktør i januar 2008, som oppfølging av 
læringsmiljøutvalgets vedtak i 2007. Gruppen har blant annet levert en rapport om 
standardisering av undervisningssaler ved UMB. Gruppen kan benyttes som et 
saksforberedende organ for LMU. Gruppen består av medlemmer fra 
personalavdelingen, fra institutter, fra IT-seksjonen, fra drift- og serviceavdelingen og fra 
studieavdelingen. 

 
6 Prosjekter og tiltak som planlegges i 2009  

• Etablere regelmessige møter mellom studieavdelingen og nestleder i Studentstyret for å 
sikre en jevnlig dialog ang. saker som vedrører læringsmiljøet 

• Revisjon av nettsider vedrørende læringsmiljø og tilrettelegging.  
• Resultatgjennomgang av trivselsundersøkelsen 2008, iverksetting av tiltak på bakgrunn av 

resultatene og informasjon til studenter, ansatte og media.  
• Ny trivselsundersøkelse gjennomføres til høsten 2009.  
• Universell tilrettelegging – Revidering av handlingsplan? (”Handlingsplan for studenter 

med funksjonshemming 2001 – 2010”) 
• Bedre rutiner for saksgang, prosedyrer og oppfølging av LMU-tiltak. 

 
 
 
   
Ås, 4. februar .2009 
  
  
Daniel Huth Ommundsen 
leder av LMU i 2008 
sign.   
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