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Sak 12/2010 Godkjenning av saksliste og godkjenning av møtebok fra møte 24.03.2010 

Vedtak: 
Godkjent 

Sak 13/2009 Orienterings- og fullmaktssaker 

 
Orienteringer og fullmaktssaker 

1. LMU-tiltak 2010 i Tårnbygningen – orientering ved Leif Thomas som status og fremdrift 
2. LMU-tiltak – drøfting av aktuelle prosjekter. Etter drøfting var det enighet i LMU at DSA 

skal jobbe videre med å planlegge gode læringsmiljøprosjekter i Tårnbygningen og 
verkstedsbygningen. I verkstedsbygningen bør det i hovedsak brukes penger på løst 
inventar som kan brukes videre ved en eventuell rivning.  

3. Rapportering av rådgivningstjenesten fremover. Oppfølging av LMUs innspill til 
årsrapporter fra rådgivningstjenesten 

4. Universitetsdirektøren informerte om etatstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet 
den 6/5. LMU må synliggjøres bedre ved neste styringsmøte.  

5. Saker til neste møte LMU 
1. Orientering om framdrift – sentralt informasjonssystem med flatskjermer  
2. LMU-tiltak 2011 
3. Varlingsrutiner og revisjon av handlingsplan mot seksuell trakassering 
4. Mindre LMU-tiltak – utlysning av midler høst 
5. Oppfølging av lesesalsresolusjonen 

Sak 14/2010 Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging for studenter med 
nedsatt funksjonsevne – UMB 2010-2018 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 
b) Vedlegg 

1)  Høringsbrev datert 15.04.2010 
2) Høringssvar fra INA datert 28.04.2010 
3) Høringssvar fra studentstyret datert 30.04.2010 
4) Høringssvar fra Drift- og serviceavdelingen datert 03.05.2010 
5) Forslag til Handlingsplan for Universell utforming og tilrettelegging for studenter 

med nedsatt funksjonsevne – UMB 2010-2018. 
6) Mail fra SiÅs datert 06.05.2010 ble lagt fram i møte 

 
Vedtak: 
Læringsmiljøutvalget tilrår Handlingsplan for Universell utforming og tilrettelegging for studenter 
med nedsatt funksjonsevne – UMB 2010-2018 med de redaksjonelle endringene som kom fram i 
møte. 

Sak 15/2010 Trivselsundersøkelsen – revisjon av spørreskjema og rutiner 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 
b) Vedlegg 

1. Forslag til nytt spørreskjema 
2. Rapport fra arbeidsgruppen datert 17.11.09 
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Medlemmer i utvalget hadde en del nye spørsmål i forbindelse med spørreskjemaet, spørsmål 
som ikke ble stilt sist LMU behandlet en revisjon av spørreskjemaet. LMU ønsket at en rekke 
spørsmål fjernes eller endres. Siden undersøkelsen ikke skal gjennomføres før 2011, ber utvalget 
at medlemmene sender innspill til studiedirektøren, og at en mindre gruppe igjen ser nærmere på 
undersøkelsen.  
 
Vedtak: 

1) Trivselsundersøkelsen kjøres i oddetallsår i perioden oktober-november, neste gang i 
2011 

2) Undersøkelsen holdes åpen i 3-4 uker 
3) Alle UMBs studenter mottar invitasjon til Trivselsundersøkelsen 
4) Tiltak for å øke svarprosenten på trivselsundersøkelsen i form av markedsføring og 

premiering implementeres fra samme tidspunkt  
5) I løpet av høsten 2010 vedtar LMU revidert spørreskjema. 

Sak 16/2010 Lesesalsresolusjon ved UMB – rapport fra arbeidsgruppe 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 
b) Vedlegg 

1) Rapport fra arbeidsgruppe datert 29.04.10 
 
Vedtak: 
Læringsmiljøutvalget ber universitetsdirektøren om snarlig å fastslå hvem som har ansvaret for 
åpne lesesaler og masterplasser og at de ansvarshavende følger opp forholdene påpekt i notat 
datert 29.04.10. Læringsmiljøutvalget ber om å bli orientert om oppfølgingen i neste møte.  
 
Læringsmiljøutvalget ber studiedirektøren iverksette følgende tiltak for å bedre tilbudet på åpne 
lesesaler.  

1. Henge opp informasjonsoppslag på dører inn til alle åpne lesesaler 
2. Utarbeide møbleringskart på hver lesesal for å forebygge ommøbleringer. 
3. Utarbeide ”retningslinjer” som henges opp på de åpne lesesalen (orden, rydd opp, 

stille sal, ikke ta opp plass man ikke bruker, skru av mobiltelefoner osv) 
4. Markedsføre lesesalstilbudet og eventuelle ”kriterier” i Tuntreet hver høst  
5. Vurdere om det kan settes opp lave ”skillevegger” på bordene i lesesalen i 

Sørhellinga  
6. Gjennomgå lampene i M161 og skifte ut de som er ødelagt.  
7. Tydeliggjøre informasjon inn i Brukerhåndboka for nye studenter vedrørende 

lesesalstilbudet og hva UMB forventer av studentene. 

Sak 17/2010 Søknad om mindre læringsmiljøtiltak – utredning av hvem som kan søke om 
midler 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 
b) Vedlegg 

1) Gjeldende rutinebeskrivelse for saksgang, tildeling og gjennomføring av mindre 
læringsmiljøtiltak - sanksjonsmidler fra forsinket sensur for søknad  
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Vedtak 
Læringsmiljøutvalget vedtar følgende endringer i punkt 1 og 2 i rutinebeskrivelser for saksgang, 
tildeling og gjennomføring av mindre læringsmiljøtiltak – sanksjoner fra forsinket sensur 
(endringer markert i kursiv):  
 

1. Studentstyret markedsfører utlysingen. Sum som lyses ut vil variere fra år til år, og sum som lyses 
ut avtales med studiedirektøren. Det er to årlige frister for å fremme søknader, 1. mars og 1. oktober. 

2. Studenter, studentgrupper eller undervisningsutvalg ved UMB kan fremme søknader om 
forslag til mindre læringsmiljøtiltak. 

 
Endringene trer i kraft fra neste utlysing med søknadsfrist 1. oktober. 

Sak 18/2010 Eventuelt 

Ingen innkomne saker 


