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studenttinget), Signe Egeland Sanda (studentrepresentant fra ILP), Cathrine 
Strømø (SiT), Lena Kjøbli (personalavdelingen og sekretær for AMU), Hanna 
Husum (påtroppende velferdsansvarlig).  
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Sak 23/2012 Godkjenning av saksliste og godkjenning av møtebok fra møte 24.10.2012 

Vedtak: 
Godkjent 

Sak 24/2012 Referat- og orienteringssaker 

1. Mindre LMU-tiltak 2012 – muntlig orientering om status ved studiedirektøren 
2. Stillerom ved UMB – muntlig orientering om status ved studiedirektøren. Forutsatt noen  

få avklaringer, vil det legges til rette for stillerom i ”Rødt rom” i økonomibygningen.  
3. Status og fremdrift 

a) Rehabilitering av Ur-bygningen 
b) Erstatningslokaler for arealer i Ur-bygningen 
c) Etablering av nytt auditorium på TF-kvartalet 

Sak 25/2012 Faglige hjem 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 

 
Vedtak: 
Læringsmiljøutvalget har følgende innspill til videreutviklingen av faglige hjem: 

• Med ”Faglige hjem” forstås faglig-sosiale møteplasser som stimulerer til uformelle 
læringsprosesser, deltakelse og tilhørighet til et faglig fellesskap 

• Læringsmiljøutvalget ber om at instituttene, i samarbeid med studentene, utfordres til 
selv å definere viktige tiltak for å bygge faglige hjem 

• Søknader til mindre læringsmiljøtiltak i 2013 som er tilknyttet oppbygging av faglige 
hjem vil bli prioritert i tildelingen om mindre læringsmiljøtiltak i 2013.  

Sak 26/2012 Egenevaluering av læringsmiljøutvalget og veien videre mot NMBU 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 

 
Saken ble innledet av Arnljot Mehl og Torbjørn Kornstad 
 
Arnljot Mehl 
LMU har til nå vært flink til å jobbe med det fysiske læringsmiljøet, og det er veldig positivt og 
motiverende at mange konkrete tiltak vedtas og gjennomføres i kort tid etter at vedtak fattes. 
Andre deler av læringsmiljøet har fått mindre fokus, for eksempel studentenes velferd og flere 
forhold som ligger under velferdsbegrepet. Eksempelvis søker mange studenter med dyr seg hit 
til UMB, og ordninger med for eksempel hundeklubb og stallplass for hester bør ivaretas. Vi står 
også foran et faktum at det fra 2018 vil bli stor forskjeller i studentenes fysiske læringsmiljø (store 
forskjeller mellom ”veterinærbygningen” og store deler av resten av campus), og 
læringsmiljøutvalget må møte denne utfordringen.  
 
Torbjørn Kornstad 

• Det kan være vanskelig for studentene som kommer inn og skal lede utvalget å innta en 
aktiv rolle fra start av. Det er en utfordring å komme inn i rollen tilstrekkelig for at leder 
får inn egne saker på dagsorden. Sittende leder kunne i ettertid ønsket at det hadde vært 
brukt mer tid på å følge opp internasjonale studenter i 2012. En del saker på årsplanen for 
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2012 ble ikke realitetsbehandlet i 2012, og større saksbehandlerkapasitet hadde vært 
ønskelig 

Innspill til neste års LMU:   
• Et årlig dagsseminar for at læringsmiljøutvalget skal få anledning til å fordype seg i saker 
• Fast sak i siste møte hvert år med innspill til saker året etter 

 
Innspill etter innledningene:  

• Overlapp mellom ulike råd og utvalg oppleves ikke som noe problem 
• Knytte biblioteket tettere opp mot læringsmiljøutvalget, også et akademisk skrivesenter 
• Ha en nærmere presentasjon av LMU hvert år for US, mulig også en presentasjon for 

rektoratet 
• Hente inn ekstern kompetanse for å holde temamøter 
• Romutleieordningen begrenser studentene i å bruke rom på kveldstid. Dette påvirker det 

læringsmiljøet og bør vurderes nøye ved evalueringen 
• Digitalisering av undervisningen bør være et mer sentralt tema for læringsmiljøutvalget 

 
Vedtak 
Læringsmiljøutvalget har følgende konkrete innspill til LMU 2013: 

1. Gjennomføre et temamøte over en hel dag, eventuelt med innleid ekstraressurs 
2. Fast sak i siste møte hvert år med innspill til saker året etter 
3. Tiltak for å knytte biblioteket tettere opp mot LMU 
4. Ved evaluering av romutleieordningen må studentperspektivet vurderes nøye 
5. LMU bør ha økt fokus på digitalisering av undervisningen 

Sak 27/2012 Eventuelt  

Det har vært svært kaldt i festsalen i Urbygningen når det er kaldt ute. Leif Thomas 
videreformidler dette til DSA.  


