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Sak 11/2008 Godkjenning av saksliste og godkjenning av møtebok fra møte i LMU 07.05.2008 

Vedtak: 
Godkjent  

Sak 12/2008 Referat- og orienteringssaker 

1. Årsrapport om studiekvalitet 2007 
2. Referat fra møte i AMU 10.06.2008 
3. Orientering om den nye eierstrukturen ved UMB. Orientering ved Terje Holsen. Informasjon 

om strukturering og ansvarsfordeling mellom Eier – Bruker – Forvalter. LMU og AMU er 
rådgivende organ for eierenheten. Eierenheten har det overordnede ansvaret for strategiske 
beslutninger og skal sette rammer for forvaltningen. Eier har videre ansvaret for utleie og 
internhusleie.  

4. Saker til neste møte LMU – 05.11.08 fra 09.30-11.30. 
1. Orienteringssak: Orientering fra vedtak i US vedrørende oppfølging av 

studiekvalitetsrapporten. 
2. Reviderte vedtekter for LMU 
3. Årsplan og møtedatoer for 2009 
4. Oppfølging av rapport om standard for undervisningsrom 
5. LMU-tiltak for 2009 
6. Fra kl 12.15-15.00. Felles temamøte med AMU om ”UMB som grønt universitet”  

 

Sak 13/2008 LMU sin rolle og funksjon – ”Supperåd” eller utvalg med handlekraft 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 

 
Utvalgets rolle, funksjon og sammensetning ble diskutert. Det er nødvendig med en bedre opplæring 
og informasjonsoverføring til nye medlemmer i utvalget da det ofte kan gå lang tid å få oversikt over 
organets rolle, plassering i institusjonen, myndighet og beslutningsansvar. Det er også viktig å gjøre 
LMU sitt arbeid mer kjent i organisasjonen.  
 
Vedtak 

1. Læringsmiljøutvalget (LMU) ber studiedirektøren om å legge fram et utkast til reviderte 
vedtekter for LMU i neste møte. LMU ber om at forhold påpekt i saksframlegget tas i 
betraktning. 

2. I det første møte i Læringsmiljøutvalget hvert år skal administrerende direktør gi en orientering 
til LMUs medlemmer om roller, ansvar og vedtekter. Et årshjul med viktige saker skal foreligge 
i første møte. Det er spesielt viktig med god informasjonsoverføring til nye studentledere slik at 
det blir kontinuitet i LMUs arbeid. Studiedirektøren har oppfølgingsansvar for studentene i 
utvalget 

3. Læringsmiljøutvalget ber om at protokoller fra LMU fast refereres i de ulike ledergruppene, 
Universitetsstyret, Studienemnda, Studentstyret og i SiÅs. 
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Sak 14/2008 Trivselsundersøkelsen 2008 - erfaringer fra undersøkelsen i 2007 og forslag til 
endringer 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 

     b) Vedlegg: 
1. Sammendrag fra Trivselsundersøkelsen 2007 
2. Forslag til revidert spørreskjema for trivselsundersøkelsen 

 
Læringsmiljøutvalget støtter seg til Studieavdelingens vurderinger av Trivselsundersøkelsen 2007. Det 
er viktig at man sikrer et større utvalg av respondenter og det er viktig at man nøye vurderer 
anonymisering og publisering av resultatene. 
 
Forslag til revidert spørreskjema ble gjennomgått. Studiedirektørens forslag til nye 
spørsmål/formuleringer i spm 7, 12, 14, 15, 35 og 44 ble vedtatt. Videre ble følgende justeringer 
vedtatt:  

• Spørsmål 35 – Undersøkelsen må fange opp hvorvidt man har benyttet psykolog, 
sosialkonsulent- eller prestetjeneste ved UMB (tre valgalternativ) slik at kommentarfeltet kan 
knyttes opp mot hvilken av tjenesten man har benyttet. 

• Spørsmål 45 – Det skal presiseres at det er Lag og foreninger ved UMB. Uka bør også inn som 
et svaralternativ 

• Spørsmål 56 og 57 skal ikke stilles til de som har krysset av ”Ingen” på spørsmål 54.  
 
Vedtak 
LMU støtter seg til Studieavdelingens vurderinger av Trivselsundersøkelsen 2007. De foreslåtte 
endringer blir implementert for Trivselsundersøkelsen 2008. Nytt spørreskjema tas i bruk ved 
undersøkelsen høsten 2008.  
 
Studiedirektøren har ansvar for å formidle vedtak i LMU-sak 9/2008 til de ulike instanser og personer 
som skal følge opp hvert delvedtak. 

Sak 15/2008 Eventuelt 

Læringsmiljøutvalget viser til utkast til rapport ”Standard for undervisningsrom ved UMB”. LMU ber 
studiedirektøren om å bli forelagt en plan i neste møte om hvordan rapporten følges opp videre.  
 


