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Generelle merknader 
 
 
Sak 07/200  Godkjenning av dagsorden og godkjenning av møtebok fra LMU-møte 

15.02.2008  
Utsendte sakspapirer: 
Møtebok fra LMU 15.02.2008 

 
Vedtak: 
 
Dagsorden og møtebok er godkjent.  Utvalget ønsker en rutineforbedring slik at 
alle saksdokumenter sendes ut sammen med saksliste. 
 

 
Sak 08/2008  Referatsaker/orienteringer 

• Studentstyrets miljøsatsing v/ Daniel Huth Ommundsen – Student, Nestleder i 
studentstyret - orienterte om studentstyrets satsning på miljø.  Det skal utarbeides en 
rapport fra studentene vedr. bl. A. Avfallssortering, komposteringsmaskin, kapasitet 
på DSA i forhold til miljøstasjon m.v. Rapporten skal være klar i slutten av 2008.  

• Redegjøring/orientering fra DSA v/ Leif Thomas for hvilke læringsmiljøtiltak som er 
utført i 2007. Hovedpunktene i orienteringen ble utdelt på møtet.  Det ble bevilget 
3,4 mill. til LMU-tiltak for 2007.  Alle pengene er brukt opp.  Noe ble omdisponert 
pga. spesielle behov, men alt ble brukt til de formål de var ment for.  Se vedlagte 
orientering.  

• Drøfting av samarbeidstiltak med AMU  
• Opprop fra Instituttallmøtet ved IMT – omgjøres til evt.sak – se sak 10/08 
 
b)Vedlegg   
1. Uttalelse fra instituttallmøtet ved IMT 
2. Uttalelse fra fagutvalget ved IMT vedr. læringsmiljøet. 
3. Oversikt over fremdrift LMU-tiltak i 2007 fra Leif Thomas, DSA. 
 
Vedtak: 
• Uttalelse fra Instituttallmøtet ble tatt til etterretning med følgende kommentar: 

Saken tas opp som egen sak under eventuelt sak 10/08. 
Uttalelse fra fagutvalget ved IMT vedr. læringsmiljøet ble tatt til etterretning 
med følgende kommentar: Saken tas opp som egen sak under eventuelt sak 
10/08. 

• Oversikt over fremdrift LMU tiltak ble tatt til etterretning. LMU etterlyser 
fremdriftsplan for ventilasjonsprosjektet for Tårnbygget som ble tildelt LMU 
midlene i for 2008. 

• Drøfting av samarbeidstiltak med AMU utsettes til neste møte.  
 
 
Sak 09/2008 Forslag til tiltak på bakgrunn av trivselsundersøkelsen 2007 

Utsendte sakspapirer: 
a)Saksframlegg – ingen 
b)Vedlegg – ingen (Trivselsundersøkelsen 2007 er utdelt til medlemmene av LMU 
tidligere) 
 
Vedtak: 
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LMU ble enig om følgende forslag til forbedringer 
 
• Ved evaluering av spørreundersøkelsen må de spørsmålet det angår bli spurt i 

større grad.  F. Eks. når det gjelder spørsmål om boligsituasjon, er det rimelig 
at de som faktisk har bodd, eller bor i studentbolig svarer, i stedet for at alle 
svarer.  

• Når det gjelder SIT, mener LMU at det er viktig at det blir satset på utbygging i Ur-
bygningen slik at SIT får samlokalisering med karrieresenter, kantine, bibliotek, 
studentstyre, boligavd. SIÅS, prest, psykolog, datatjeneste osv.  

• Når det gjelder kantiner og mattilbud er LMU klar over at det er en prosess som er i 
gang. LMU følger prosessen og ønsker å være involvert i denne.  

• Studentene v/studenttinget må få uttale seg om kantiner og mattilbud ved UMB.  
LMU ber studentene om å komme med sine innspill omkring kantiner og 
mattilbud.  

• UMB sentralt må rette et større fokus på studieveilederne i forhold til kvalifisering for 
å sikre en jevn kvalitet på studieveiledningen.  

• I budsjettet for 2009 må det avsettes midler til utbygging av grupperom.  
• Nedlatende holdninger – LMU følger nøye med.  Dette vil bli et fokusområde for 

neste undersøkelse.  I denne forbindelsen ber LMU om at spørsmålstillingene blir 
mer presise . 

• Maskiner og drikkeautomater – LMU mener at studentene må komme med tidlig i 
prosessen vedrørende kantinekontrakter. 

• Når det gjelder studenter med barn har det vist seg at det er problemer med 
barnehageplass i Ås kommune.  Tildelte plasser kan også være langt fra UMB, og 
studenter har begrensede midler til transport. Det må evt. vurderes om det er 
grunnlag for privat barnehagedrift på Campus for studenter ved  UMB.  Dette bør 
være en del av spørsmålsstillingen ved neste undersøkelse.  

  
 
 
 
Sak 10/2008  Eventuelt – Læringsmiljøet ved IMT  

Utsendte sakspapirer: 
a)Saksframlegg 
b)Vedlegg  

1. Uttalelse fra intstiuttallmøtet ved IMT 
2. Uttalelse fra fagutvalget ved IMT vedr. læringsmiljøet 

 
 
Vedtak:  
 
LMU er enig i at noe må gjøres på IMT.  Det må bemerkes at mye allerede er 
gjort.  LMU ber om at administrerende direktør prioritere midler for 2009 til 
Læringsmiljøtiltak på IMT, og fremmer forslag om dette til US.  
 
Den vanskelige økonomiske situasjon ser ut til å påvirke læringmiljø og 
studiesituasjon for studentene ved IMT.  

 
 


