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Sak 11/2011 Godkjenning av saksliste og godkjenning av møtebok fra møte 25.03.2011 

Vedtak: 
Godkjent 

Sak 12/2011 Referat- og orienteringssaker 

1. Presentasjon av ny direktør ved drifts- og serviceavdelingen, Kjersti Sørlie Rimer 
2. LMU-tiltak 2011 ved IMT – disponering av midlene konkretisert på prosjekt. Terje 

Holsen presenterte planene som foreligger, og innledet til diskusjon rundt forslaget. 
Læringsmiljøutvalget støtter skisserte forslag og er åpen for at deler av LMU-midlene kan 
benyttes til prosjektering. Før man igangsetter prosjektering av et eventuelt auditorium på 
TF-kvartalet er det viktig at andre mulige auditorieløsninger er vurdert (kinosalen i Ås, 
Aud.Max, Ås videregående skole, andre lokaliteter). Tiltak som ble presisert var følgende: 

a. Ferdigstillelse av kjelleretasjen, fløy 0 (oppgradering av de resterende grupperom 
samt etablering av ventilasjonsanlegg). 

b. Etablere masterplasser i TF201 (fotogrammetrilab) 
c. Oppgradere lab-fløy 
d. Planlegge og prosjektere auditorium på TF, eventuelt lokalisert i en ny etasje over 

lab-fløy. 
e. 100 000,- av midlene er allerede øremerket flere og nye sykkelstativer på TF-

kvartalet 
3. LMU-tiltak 2012 – første gangs drøfting. Prosjekt eiendomsavdelingen påpeker at 

eventuelle bevilgninger til Urbygningen over statsbudsjettet vil ha sterk innvirkning på 
prioriterte prosjekter for 2012. Det er da nødvendig å etablere erstatningsrom for 
Urbygningen. LMU påpekte at UMB må sørge for å søke om øremerkede midler dersom 
det opprettes en egen post til ”Gamle universiteter” i revidert statsbudsjett  

Sak 13/2010 Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging – oppfølging av 
tiltaksplan 2010-2011 og drøftinger tilknyttet rullering av tiltaksplan 2012-2013.  

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 
b) Vedlegg 

1) Tiltaksplan og status Bygninger og utearealer 
2) Tiltaksplan og status Studier og undervisning 
3) Tiltaksplan og status IKT 
4) Tiltaksplan og status Studentvelferd 

 
Vedtak: 
Læringsmiljøutvalget tar statusrapport til etterretning.  
 
I tilknytning til utarbeidelse av ny tiltaksplan for perioden 2012-2013 ber læringsmiljøutvalget om 
at den tverrfaglige prosjektgruppen som utarbeidet tiltaksplanen for 2010-2011 utarbeider forslag 
til tiltaksplan for neste periode. Utkast til ny tiltaksplan bygges opp etter samme mal som planen 
for 2010-2011, men deles inn i lokale og sentrale tiltak. Tiltak på institutt og enhetsnivå må inn i 
årsplanen for ansvarlig enhet/institutt. Utkast til plan legges frem for læringsmiljøutvalget i siste 
møte i 2011.  
 
Følgende områder bør prioriteres i 2012-2013:  

• Universell utforming av Det nye Universitetet, både bygninger og utearealer. 
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• Fortsette arbeidet med universell utforming av viktige undervisningsbygninger 
• Øke kompetansen om universell utforming blant ansatte, både når det gjelder bygninger, 

studier og undervising, IKT og studentvelferd 
• Utbedre rutiner og saksgang i tilknytning til tilrettelegging i studier og eksamen 
• Tiltak for å sikre tidligere tilgang til pensumlister og studielitteratur 
• Fortsette arbeidet med universell utforming av bygninger tilknyttet velferdstilbud 

Sak 14/2011 Eventuelt 

Eksamensgjennomføring og klage på formelle feil ved Kaja Heltorp: Retten til å klage på formelle 
feil ved eksamen blir i praksis lite benyttet ettersom utfallet av en slik klage kan medføre at 
eksamen erklæres ugyldig. Det må finnes andre kanaler hvor det er mulig at studenter kan gi 
tilbakemeldinger på situasjoner som oppstår under eksamen. Studiedirektøren skal følge opp 
dette.  
 
Tråkking over jordene ved Arnljot Mehl: Senter for Husdyrforsøk ber studentene sette i gang en 
holdningskampanje vedrørende tråkkingen over jordene. Dette er blant annet et stort problem 
mellom Pentagon og UMB. Dyrkbar mark tråkkes ned, og i tillegg kastes søppel rundt den 
nyetablerte ”tofeltsgaten”. Dette skaper problemer når flasker og plast kommer med i fòr til 
dyrene.  
 


