Læringsmiljøutvalget (LMU) ved UMB

Årsmelding for 2009
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Medlemmer i LMU i 2009

Adm.dir/Universitetsdirektør, leder av LMU i 2009
Tom. 31.08.09 Nils Dugstad– Vara: Siri-Margrethe Løksa
Fom. 01.09.09: Siri-Margrethe Løksa – Vara: Ole-Jørgen Torp
Prorektor for utdanning
Tom. 31.08.09 Trine Hvoslef-Eide, fom 01.09.09 Morten Sørlie
Vara: Kjell Esser
Representant fra vitenskapelig personale
Vidar Thue-Hansen – IMT
Vara: Arne Auen Grimnes
Representant fra AMU
Arnljot Mehl
Leder studentstyret
Tom 30.06.09: Maja Stade Årønæs, fom 01.07.09: Margrethe Valler
Vara: Shaun Victor Jack
Nestleder av studentstyret
Nils-Ener Lundsbakken
Vara: Sigurd Ueland
Velferdsansvarlig studentstyret
Linn Stabbetorp
Vara: Ole Martin Steien
Leder SiÅs-styret
Tom. 30.06.09: Jon Kristian Sommerseth, fom. 01.07.09: Salman Saeed
Utvalgets sekretær:
Bodil Norderval
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Møtevirksomhet

LMU har hatt 4 møter i 2009 (11.02.09, 06.05.09, 07.10.09 og 20.11.09). I tillegg har utvalget
behandlet en sak utenom ordinære møter, behandlet via mail i desember 2009. Saker som tas opp
er faste saker som ligger inne i årsplanen, saker som meldes inn via studentstyret eller andre
organ.
Samlet oversikt for saker i 2009 ligger i årsplan 2009.
For sakslister og møtebøker henvises det til nettsidene:
http://www.umb.no/lmu/artikkel/leringsmiljoutvalget-ved-umb
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Deltagelse i organ og forum som vedrører læringsmiljøet

•
•
•
•
•

Nasjonal konferanse for inkluderende læringsmiljø, Trondheim 2-4 desember. 2 deltakere fra
UMB. Konferansen arrangeres av ”Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning”,
og har nå også fått i oppgave å være pådriver for institusjonenes læringsmiljøutvalg.
Prosjekteringskurs for synshemmede, NAL, 2 deltakere fra UMB
Forumsmøte om diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, 3 deltakere fra UMB
Universell utforming av utearealer, NAL, 2 deltakere fra UMB
2 brukerforumsmøter med funksjonshemmedes fellesforbund, 2-4 deltakere
Seminar ”Universell utforming – fra visjon til handling”, 2 deltakere
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Prosjekter og viktige saker i 2009 – kommentarer og gjennomføring

Totalt ble 31 saker behandlet av LMU i 2009.
Ifølge LMUs årsmelding 2008 var følgende prosjekter og tiltak planlagt i 2009.
1. Etablere regelmessige møter mellom studieavdelingen og nestleder i Studentstyret for å sikre
en jevnlig dialog ang. saker som vedrører læringsmiljøet
Kommentar: Studieavdelingen og nestleder i studentstyret gjennomførte ukentlige møter i
begynnelsen i 2009. Erfaringen viste at ukentlige møter ikke var nødvendig da det ikke alltid
var saker på dagsorden. Tidspunkt for møter ble derfor etter hvert avtalt ved behov.
Ordningen fungerte bra. En videreføring med møter etter behov foreslås videreført.
2. Revisjon av nettsider vedrørende læringsmiljø og tilrettelegging.
Kommentar: Det ble foretatt en fullstendig omredigering av nettsidene tilknyttet læringsmiljø
og tilrettelegging i starten av 2009, og de omorganiserte og omstrukturerte nettsidene ble
forelagt LMU i februar. Nettsidene har blitt ytterligere revidert og utbedret i løpet av 2009.
Det gjenstår nå blant annet å utarbeide standardiserte maler og søknadsskjema, samt å
utarbeide en ”tilgjenglighetsoversikt”.
3. Resultatgjennomgang av trivselsundersøkelsen 2008, iverksetting av tiltak på bakgrunn av
resultatene og informasjon til studenter, ansatte og media.
Kommentar: En arbeidsgruppe ble nedsatt mai 2009, og fikk mandat til å vurdere hvordan
LMU skal følge opp disse rapportene og hvilke tiltak som skal iverksettes. LMU vedtok
samtidig at trivselsundersøkelser kun skal gjennomføres annen hvert år. Gruppen la sitt
arbeid frem for LMU i november 2009, og forslag innarbeides i trivselsundersøkelsen 2010.
4. Ny trivselsundersøkelse gjennomføres til høsten 2009.
Kommentar: Gjennomføres i 2010 etter vedtak fra LMU, se punkt 3 over.
5. Universell tilrettelegging – Revidering av handlingsplan? (”Handlingsplan for studenter med
funksjonshemming 2001 – 2010”)
Kommentar: LMU satte ned en arbeidsgruppe i februar 2009 som fikk mandat om å
utarbeide et forslag til revidert handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne. Ett
første utkast ble forelagt LMU i mai. Grunnet redusert ressursbemanning i studieavdelingen
sommeren og høsten måtte arbeidet utsettes til fordel for løpende driftsoppgaver. Gruppen
gjenopptok arbeidet høsten 2009, og leverer ferdig forslag til LMU første møte 2010.
6. Bedre rutiner for saksgang, prosedyrer og oppfølging av LMU-tiltak.
Kommentar: I mai 2009 vedtok LMU rutiner for saksgang og gjennomføring av små og store
læringsmiljøtiltak. Rutiner for mindre læringsmiljø.tiltak ble noe revidert høsten 2009 etter
erfaringen med første utlysning. Tiltak og gjennomføring er nå en fast del av LMUs årsplan
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Andre viktige saker/prosjekt som ble gjennomført i 2009
• Større læringsmiljøtiltak 2009. I utgangspunktet hadde LMU vedtatt å bevilge 1,5 mill. til
læresaler i Urbygningen og 1,5 mill. til Studiesenter i Tårnbygningen. Grunnet forsinkelser i
prosjektet i Tårnbygningen og usikkerheter tilknyttet Statsbyggs totalrenovering av
Urbygningen, vedtok LMU å omdisponere midlene for 2009 til rehabilitering av fløy I på
IMT. Prosjektet ble gjennomført sommeren 2009, og den nyrenoverte fløyen stod klar ved
oppstart til høstparallellen 2009. LMU inviterte til formell åpning av den nye fløyen, se internt
oppslag om åpningen. Vedlegg 1 viser mer om prosjektet.
•

Mindre læringsmiljøtiltak i 2009. Totalt ble 250.000 lyst ut til mindre læringsmiljøtiltak i 2009.
200 000 ble tildelt prosjekter våren 2009, mens 50 000 ble tildelt til prosjekt høsten 2009.
Midlene ble lyst ut via Tuntreet, og det ble søkt om midler til totalt 9 prosjekt. Innvilgede og
gjennomførte prosjekt i 2009:
1. Sittegrupper på IMT, i foajeen og utenfor dør til studieveileder ved IMT (44 175).
Knaggrekke i TF145 gjenstår.
2. Nye stoler på datasal M161 (67 300)
3. Nye stoler P107 (86 250)
4. 5 heve-senke-bord til åpne lesesaler på campus (50 000). Bestilt i 2009, monteres
februar 2010.

•

Teleslynge. I tillegg til de 4 rehabiliterte læresalene i TF, ble ytterligere en læresal, BT3A.16,
utstyrt med teleslynge i 2009 (IR-anlegg).

•

Oppstart av et ”Forum for studenter med lese- og skrivevansker”. Alle studenter som har
søkt om tilretteleggingsordning grunnet dokumentert dysleksi ble invitert til et felles
oppstartsmøte. Informasjon om møtet ble også lagt ut på SiT og Athene. Hensikten med
møtet var å komme i bedre dialog med de som trenger tilrettelegging, og at studentene skulle
ha mulighet til å utveksle erfaringer. Kun 4 møtte, men tilbakemeldinger medførte at UMB
utarbeidet avtale med en testlisens på programvaren TextPilot. Prosjektet følges opp videre i
2010.
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Prosjekter og tiltak som planlegges i 2010

1. Endelig vedtak og implementering av handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging
for studenter med nedsatt funksjonsevne
2. Gjennomføre Trivselsundersøkelsen 2010
3. Læringsmiljøtiltak 2010 - Følge opp vedtak om å bevilge 3 mill til studentarbeidsplasser
tilknyttet nytt auditorium i Tårnbygningen.
4. Oppfølging av tiltak knyttet til handlingsplanen under punkt 1 – implementere rutiner for
oppfølging av tiltak
5. Videre oppfølging av studenter med lese- og skrivevansker
6. Utlysning og gjennomføring av mindre læringsmiljøtiltak 2010
7. Vedta fordeling av Læringsmiljømidler 2011, 3 mill øremerket læringsmiljøtiltak

Ås, 15. februar 2010
Siri Margrethe Løksa
leder av LMU i 2009
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Vedlegg 1 – Sluttrapport rehabilitering Undervisningsfløy I, TF-kvartalet – LMU-tiltak 2009

Rehabilitering Fløy 1, TF-kvartalet
1

Status før rehabilitering, planskisse og bilder

Figur 1 – Tidligere planskisse

Figur 2 – korridor og en av læresalene
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Vedlegg 1 – Sluttrapport rehabilitering Undervisningsfløy I, TF-kvartalet – LMU-tiltak 2009
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Ny planløsning og bilder etter gjennomføring

Figur 3 - ny planskisse

Figur 4 – bilder fra ny læresal, korridor
og ny rampe
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Vedlegg 1 – Sluttrapport rehabilitering Undervisningsfløy I, TF-kvartalet – LMU-tiltak 2009
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Kort beskrivelse av prosjektet

Prosjektet omfattet omdisponering og oppussing av 2. etasje i fløy 1 i TF-kvartalet. Generelle
tiltak som måtte gjennomføres var utskifting av samtlige dører mot korridor (brannkrav). Likeså
ble ny trapp med fast rampe mellom fløy 1 og fløy 0 lagt inn i prosjektet. Dette har gjort det
mulig å komme til og fra heis og inn i fløy 0 med rullestol og underletter også daglig transport av
utstyr og leveranser. Det er lagt stor vekt på universell utforming i prosjektet.
Beskrivelse av tiltak i læresaler:
Nytt gulvbelegg
Malte vegger
Akustiske flater i tak og bakvegg
Ny belysning
Nytt AV-utstyr
Nye el – og datapunkter
Hev/ senkbare tavler
Elektriske blendingsgardiner
Nye dører som oppfyller brann – og lydkrav
Lærerkateter
Nye stoler og bord
Beskrivelse av tiltak i korridor:
Nye overflater og ny belysing.
Rampe til plan i Fløy 0.
Beskrivelse av tiltak i rom for masterplasser:
Nytt gulvbelegg
Malte vegger
Ny belysning
Nye el – og datapunkter
Nye dører som oppfyller brann – og lydkrav
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Kostnader

Prosjektet var kostnadsberegnet til 3 600 000 kr inkl mva, derav 3 mill bevilget fra LMU.
Ferdigstilt prosjekt kostet 3 651 719 kr.
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