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Møte i Læringsmiljøutvalget 06.10.2009 

Til stede: Ole-Jørgen Torp (OJT), Morten Sørlie (MS), Vidar Thue-Hanssen (VTH), Sigurd 
Ueland (SU), Linn Stabbetorp (LS), Salman Saeed (SS) 

 
Frafall: Nils-Ener Lundsbakken (Sigurd Ueland vara), Siri Margrethe Løksa (Ole Jørgen 

Torp vara), Arnljot Mehl, Margrethe Valler. 
 
Observatører: Leif Thomas og Bodil Norderval  
 
Referent: Bodil Norderval 



 

Sak 17/2009 Godkjenning av saksliste og godkjenning av møtebok fra møte i LMU 06.05.2009 

Vedtak: 
Godkjent  

Sak 18/2009 Referat- og orienteringssaker 

1. Notat fra Studentstyret og Fagutvalgsleder ved ILP datert 26.08.09 vedrørende ”Problemer i 
forbindelse med romplanlegging og midlertidige løsninger for studentene i Urbygningen. 

2. Revisjon av handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging for studenter med nedsatt 
funksjonsevne – muntlig orientering om framdrift i arbeidet.  

3. Seksuell trakassering og varslingsrutiner ved UMB 
4. Saker til neste møte LMU 

1. Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 
2. Læringsmiljøtiltak 2010 – oppfølging 
3. Oppsummering og erfaringer ved flytteprosessen i Urbygningen/ILP 
4. Hvordan ivareta arbeids- og læringsmiljøet i kommende rehabiliteringer og 

fusjonsprosesser – mandat for arbeidsgruppe og gjennomføring av internseminar 
mellom AMU og LMU 

 

5. Status for revidering av SiÅs-avtaler   
6. Møteplan og årsplan 2010 

Sak 19/2009 Støttetiltak for dyslektikere ved UMB – opprettelse av forum 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 
b) Vedlegg 

1) Notat fra studentstyret 
 
Vedtak 
Læringsmiljøutvalget vedtar at studenter ved UMB som i dag har tilrettelegginger grunnet dysleksi 
inviteres til et informasjonsmøte vedrørende opprettelse av et eget forum for dyslektikere. I tillegg 
legges det ut informasjon om dette møtet på nettet via Athene og SiT. Studieavdelingen har ansvaret 
for invitasjonen. 

Sak 20/2009 Gjennomførte mindre læringsmiljøtiltak 2009 og revisjon av ”Rutinebeskrivelser 
for saksgang, tildeling og gjennomføring av mindre LMU-tiltak” 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 
b) Vedlegg 

1) Rapportering mindre læringsmiljøtiltak 2009 
2) Forslag til revidert rutinebeskrivelse for saksgang, tildeling og gjennomføring av 

mindre læringsmiljøtiltak – sanksjonsmidler fra forsinket sensur  
 
Vedtak 
Læringsmiljøutvalget tar rapportering fra gjennomførte mindre læringsmiljøtiltak til etterretning, og 
vedtar at det foretas innkjøp av 50 nye stoler av ”Campustypen” med stofftrekk i Parkgården, P107.  
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LMU vedtar videre reviderte rutinebeskrivelser for saksgang, tildeling og gjennomføring av mindre 
læringsmiljøtiltak – sanksjonsmidler fra forsinket sensur, vedlegg 1. 

Sak 21/2009 Læringsmiljøtiltak 2010 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 
b) Vedlegg  

1) Notat fra Terje Holsen datert 15.09.09 
2) Skisser av muligheter i kjelleretasje i Tårnbygningen, tatt fra ”Studiesenter i 

Tårnbygningen – forslag fra brukergruppe.”. Rapport datert 14.01.09. 
 
Vedtak 
Læringsmiljøutvalget tilrår at 3 millioner for læringsmiljøtiltak 2010 øremerkes etablering av fleksible 
lesesalsplasser og grupperom i Tårnbygningen. Prosjektering og planlegging av arealer for 
lesesalesplassene og grupperommene må ses i sammenheng med prosjektering av nye 
undervisningsarealer i Tårnbygningen. 
 
Læringsmiljøutvalget ber om å bli orientert om framdriften i prosjekteringen i neste møte. 

Sak 22/2009 Hvordan ivareta arbeids- og læringsmiljøet i kommende rehabiliteringer og 
fusjonsprosesser – Drøftingssak 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg lagt frem for AMU 

 
Vedtak 
LMU ber om at minst en student er medlem av arbeidsgruppen og at mandat for gruppe legges frem i 
neste møte. 

Sak 23/2009 Eventuelt 

LMU ønsker å bli orientert om status i revideringen av SiÅs-kontrakter. 
 



VEDLEGG 1 
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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. 

 


