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Sak 24/2009 Godkjenning av saksliste og godkjenning av møtebok fra møte i LMU 
06.10.2009 

Vedtak: 
Godkjent pr e-post  

Sak 25/2009 Referat- og orienteringssaker 

Referatsaker/orienteringer 
1. Status og erfaring med flytteprosessen ILP/Urbygningen – muntlig orientering ved 

Kjersti Rimer Sørli. Erfaringene viser at informasjon og gjennomtenkt logistikk er 
nøkkelfaktorene for at en slik flytteprosess skal gå mest mulig smertefritt.  

2. Orientering status SiÅs-avtaler v/Siri Margrethe Løksa. Universitetsdirektøren vil bruke 
våren 2010 for å få avtalene på plass.   

3. Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne – begrenset fremdrift høsten 
2009 grunnet bemanningssituasjonen i studieavdelingen 

4. Videreføring av avtale med Studentprest. Velferdsansvarlig understreker at studentstyret 
må få beskjed når nye personer i rådgivningstjenesten tiltrer/vikarierer.  

5. Siste utlysning av midler til mindre LMU-tiltak 2009 – Tuntreet 18. november. Frist for 
søknad er 11. desember, og LMU bør ha et ekstraordinært møte i uke 51. 

6. Saker til neste møte LMU 
1. Konstituering av LMU 
2. Årsrapport fra LMU 2009 
3. Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 
4. Læringsmiljøtiltak 2010 – oppfølging 
5. Utlysning av midler til mindre LMU-tiltak 2010 
6. LMU-tiltak 2009 – rapportering fra prosjekt 

Sak 26/2009 Møteplan og årsplan 2010 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 
b) Vedlegg 

1) Årsplan 2010 – et arbeidsdokument 
 
Vedtak 
Læringsmiljøutvalget (LMU) vedtar møteplan for 2010. 
 
Møtedatoer for 2010 er 11. februar, 29. april, 16. september, 4. november. 

Sak 27/2009 Forum for studenter med lese- og skrivevansker – oppfølging av vedtak i 
LMU 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 

 
Vedtak 
Læringsmiljøutvalget (LMU) ber studieavdelingen om videre oppfølging av studenter med 
dysleksi ved blant annet: 

1. Utprøving og innkjøp av støtteprogramvare for studenter med lese- og skrivevansker. 
Rutiner og kriterier for utlån av programvare må utarbeides. 

2. Studieavdelingen etablerer et samarbeidsprosjekt med ILP for å teste ut ulike 
tilretteleggingsordninger 
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3. Studieavdelingen utbedrer informasjon på nettsidene ytterligere, og det legges inn 
informasjon om tilretteleggingsordninger i velkostbrosjyren.  

Sak 28/2009 Læringsmiljøtiltak 2010 – oppfølging av vedtak i LMU 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 
b) Vedlegg  

1) Notat fra Terje Holsen datert 21.10.09 
 
Vedtak 
Under forutsetning at det etableres lesesalsplasser og grupperom, fastholder Læringsmiljøutvalget 
at 3 mill øremerkes studierelaterte arealer i Tårnbygningen. 
 
Læringsmiljøutvalget ber om å få rask tilbakemelding dersom totalprosjektet i Tårnbygningen 
stopper, slik at midler kan tildeles andre prosjekt. 

Sak 29/2009 Oppfølging av trivselsundersøkelsen – rapport fra arbeidsgruppe 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg  
b) Vedlegg  

1) Rapport fra arbeidsgruppe, datert 17.11.09. 
2) Uttalelse om Trivselsundersøkelsen 2008 fra Studentsamfunnet. 

 
Vedtak 
Læringsmiljøutvalget ber studiedirektøren om å følge opp rapport fra arbeidsgruppen ved 
følgende tiltak: 

1) Trivselsundersøkelsen spørreskjema revideres i henhold til forslag i rapport. Revidert 
spørreskjema legges fram for LMU i mai. I samme møte legges det fram tiltak for å øke 
svarprosenten. 

2) Videreformidle resultater og innspill vedrørende lite synlig ledelse til UMBs ledelse. 
3) Bedre informasjonen vedrørende tilgjengelige lesesalsplasser og masterplasser. 
4) Gjenoppta arbeidet med revidering av masteroppgavearbeidet såfremt ressurssituasjonen 

gjør dette mulig i 2010. 

Sak 30/2009 Eventuelt 

Nils-Ener Lundsbakken påpekte at varslingsrutiner som er sendt ut på høring har lite som 
vedrører varsling for studenter, og studentstyret vil komme til å påpeke dette i sin 
høringsuttalelse.  


