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Sak 15/2011 Godkjenning av saksliste og godkjenning av møtebok fra møte 18.05.2011 

Vedtak: 
Godkjent 

Sak 16/2011 Referat- og orienteringssaker 

1. Møtet startet i Tårnbygningen med offisiell åpning av de nye lokalene i kjelleren.  
2. Orientering ved Leif Thomas, status og gjennomføring av LMU-tiltak på IMT 2011. 

Læringsmiljøutvalget tok orienteringen til etterretning. 600 000,- som ikke ble 
fordelt under vedtak i 2010 bør prioriteres brukt på å utbedre akustikken i 
læresaler i Tårnbygningen. Det foreligger klager fra undervisere og studenter 
(trivselsundersøkelsen) på konkrete saler i denne bygningen.  

3. Felles læringsmiljøundersøkelse for universiteter og høgskoler – prosjekt som er initiert av 
universell.no.  

Læringsmiljøutvalget ved UMB er positiv til en felles undersøkelse og tror dette 
både kan være hensiktsmessig ut fra ressursbruk og verdien av å kunne 
sammenligne resultater med andre universiteter og høgskoler.  

4. Gjennomførte tiltak frem til 2011 og utlysning av mindre læringsmiljøtiltak høsten 2011 – 
frist 1. november 2011.  

5. Nasjonalt møte for læringsmiljøutvalgene 25.10.2011 – med tema læringsmiljøet for 
internasjonale studenter 

Vilma Bischof fra studieavdelingen deltok fra UMB.  

Sak 17/2011 Trivselsundersøkelsen 2011 – utkast til rapport  

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 
b) Vedlegg 

1) Utkast til rapport ble ettersendt 
 
Vedtak: 
Læringsmiljøutvalget har følgende innspill til utkastet til rapporten:  

1. Rapporten bør inneholde noen data og vurderinger tilknyttet forholdene trivsel, ensomhet 
og holdninger til alkohol relatert til om det er norske eller internasjonale studenter.  

2. Rapporten bør inneholde data som viser om det er noen sammenheng mellom ensomhet 
og bosted.  

 
Generell tilbakemelding til undersøkelsen: Det bør være mulighet til ”å gå tilbake” til tidligere 
spørsmål i undersøkelsen ved eventuelle senere undersøkelser.  
 
Læringsmiljøutvalget har følgende innspill til oppfølgingsplanen tilknyttet undersøkelsen:  

1. Instituttvis oppfølging. Instituttene bør få instituttvise rapporter på enkelte områder. 
Utvalg av rapporter gjøres i samarbeid med Ørjan Totland. Studieavdelingen følger opp. 

2. Egen oppfølging mot SiÅs og studentstyret spørsmål knyttet opp mot SiÅs og 
studentlivet.  

3. Egen oppfølging mot eiendomsavdelingen og Drift- og serviceavdelingen i tilknytning til 
funn om det fysiske læringsmiljøet. Oppfølging via årsplaner og prioritering av LMU-
midler. 
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Sak 18/2011 Helse, miljø og sikkerhet for studentene – utkast til nettside 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 
b) Vedlegg 

1) Skisse til nettside 
 
Vedtak: 

1. Læringsmiljøutvalget ber studiedirektøren nedsette en arbeidsgruppe som jobber videre 
med en samlet nettside med informasjon om helse, miljø og sikkerhet for studenter. 
Arbeidsgruppen består av to personer fra studieavdelingen, derav en fra SiT, samt to 
studenter. Arbeidene starter opp etter årsskiftet. 

2. Hver høst skal UMB og studentstyret gjennomføre en informasjonskampanje om 
forsikring av studenter.  

Sak 19/2011 Eventuelt 

Ingen innkomne saker 
 


