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Sak 19/2010 Godkjenning av saksliste og godkjenning av møtebok fra møte 07.05.2010 

Vedtak: 
Godkjent 

Sak 20/2009 Referat- og orienteringssaker 

1. LMU-tiltak 2010 i Tårnbygningen – orientering om status og fremdrift ved Leif Thomas. 
Oppfølgingsnotat ble lagt fram i møte.  

2. LMU-tiltak 2011. Leder av LMU, Edith Akerø, etterspør oppfølging av sak drøftet i sist 
uke, og presiserte rutinebeskrivelser som LMU har vedtatt for å sikre en god saksgang. 
Prosjekt eiendom vil utrede aktuelle prosjekter straks statsbudsjettet foreligger 5. oktober.  

3. Lesesalsresolusjon ved UMB – orientering om status og oppfølging av vedtak ved Ole-
Jørgen Torp. 

4. Nasjonalt forum for læringsmiljøutvalgene – nasjonalt møte 21.09.2010. Orientering ved 
Edith Akerø. 

5. Orientering om framdrift – sentralt informasjonssystem med flatskjermer. Orientering om 
pilotprosjekt ved Øyvind Graham. Fra uke 38 er en pilot-skjerm tilgjengelig på 
Servicetorget.  

6. Strategisk handlingsplan for studentliv – muntlig orientering om arbeidsgruppe og 
fremdriftsplan 

7. Foreløpig saksliste til neste møte LMU, 17. november. 
1. Varslingsrutiner og revisjon av handlingsplan mot seksuell trakassering (utsatt fra 

mai-møtet) 
2. LMU-tiltak 2011 
3. Studentlivsstrategi 
4. Tildeling av midler til mindre læringsmiljøtiltak høsten 2010 
1. Årsplan og møtedatoer 2011 

Sak 21/2010 Studiekvalitetsrapporten 2009, kvalitetsområde ”Det totale læringsmiljø”. 
Fremtidig rapportering 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 
b) Vedlegg 

1) Utdrag fra årsrapport om studiekvalitet 2009, kvalitetsområde 5 ”Det totale 
læringsmiljøet”  

2) Skjema, fremtidig rapportering utvikling av undervisningsrom  
 
Vedtak: 

1. Læringsmiljøutvalget tilrår at Universitetsstyret godkjenner ”Årsrapport om studiekvalitet 
2009 – Kvalitetsområde 5”. 
 

2. Læringsmiljøutvalget ber arbeidsgruppen som utarbeider strategisk handlingsplan om 
studentliv om å følge opp punkt G og I i handlingsplanen. 
 

3. Læringsmiljøutvalget vedtar mal for oppfølging av utviklingen av undervisningsrom. 
 

4. Læringsmiljøutvalget ber Universitetsdirektøren om å avklare rollefordelingen mellom 
bestiller (institutt), koordinator (studieavdeling), eierenhet (leverer av EBA-ressurser) og 
forvalter (DSA). I forbindelse med denne avklaringen må det komme tydelig frem hvem 
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som har informasjonsansvar for de ulike leddene i et prosjekt. Universitetsdirektøren 
informerer om status i neste møte.  

 

Sak 22/2010 Handlingsplan universell utforming – oppfølging av tiltaksplan 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 
b) Vedlegg 

1) Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging, innholdsfortegnelse på 
nettet. 

2) Tiltaksplan 2010-2011 
 
Vedtak: 
Læringsmiljøutvalget vedtar følgende fremgangsmåte for å følge opp handlingsplanen for 
universell utforming og tilrettelegging: 

1. I januar og august sender studieavdelingen ut oversikt over tiltak som skal gjennomføres i 
løpet av to-års perioden til ansvarlige enheter og oppfølgende enheter (kun tiltak som 
gjenstår). Ansvarlige enheter rapporterer tilbake til læringsmiljøutvalget, som får forelagt 
status i møtene i mai og november.  

2. Tiltak som rapporteres publiseres i stikkordsform på nett. 
3. Som oppfølging av prosjekt i gangsatt for dyslektikere, ber læringsmiljøutvalget om at 

studiedirektøren legger fram en plan for studienemnda om hvordan bruken av Fronter 
kan forbedres og struktureres. Mange klager i dag over rot og dårlig struktur på Fronter. 
Gode eksempler bør trekkes fram.  
 

Sak 23/2010 Mindre LMU-tiltak 2010 – status av gjennomførte prosjekter våren 2010 og 
utlysning midler høst 2010. Søknadsfrist 1. oktober 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 
b) Vedlegg 

1) Foreløpig oppsummering prosjekt Parkgården 
 
Vedtak: 

1. Læringsmiljøutvalget tar oppsummering fra gjennomførte mindre læringsmiljøprosjekt til 
orientering. 

2. Læringsmiljøutvalget overfører 30.000,- fra vårens midler til tiltak lesesaler og grupperom 
i TF-kvartalet 

3. Læringsmiljøutvalget lyser ut 150.000 til nye prosjekter høsten 2010. 
 

Sak 24/2010 Eventuelt 

Felles AMU-møte UMB og NVH. Lena Kjøbli informerte om at UMB og NVH skal ha felles 
AMU-møte den 19. november.  
 
Anne Guri Weihe informerte om følgende henvendelser:  

1) Hvem skal studenter ”klage til” når informasjonsflyten på instituttet vedrørende 
endringer i program, emner, lesesalsplasser osv ikke fungerer? Studentene anbefales i 
første runde å ta kontakt med undervisningsleder på aktuelle institutt. 
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2) Studenter rapporterer tilbake om nivåforskjeller i klasser når internasjonale studenter 
uten rette fagbakgrunn velger å ta mer eller mindre tilfeldige emner som tilbys på 
engelsk ved behov. Dersom det ikke er krav til forhåndskunnskaper til emner som tas, 
er det fritt opp til alle studenter å velge emner i emneporteføljen.  

3) Mange studenter klager på den nye døren i Ur-bygningen. Leif Thomas informerte 
om at dette er en midlertidig dør som UMB har vært nødt til å sette inn av hensyn til 
rømningsvei. Dør må bygges om for å tilfredsstille brannkrav.  

 


