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Bakgrunn

SAMMENSETNING AV LMU:
• Består av 10 faste
medlemmer.
• Fem valgt av og blant
studentene.
• Fem ansatte oppnevnte
av rektor.
• LMU velger selv sin leder
hvert år, vekselvis blant
ansattes og studentenes
representanter.
• LMU har to underutvalg, i
Gjøvik og i Ålesund.

Styret ved NTNU har, i henhold til lov om universiteter og høyskoler (UH-loven) § 4-3, det
overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø. Alle institusjoner skal ha et læringsmiljøutvalg (LMU) som skal bidra til at styret følger opp sitt ansvar og gi råd til rektor om
tiltak og oppfølging. I tillegg til LMU, har rektor opprettet to lokale underutvalg i hhv
Ålesund og Gjøvik.
LMUs årsrapport gir en helhetlig og overordnet vurdering av læringsmiljøet ved NTNU.
Informasjonsinnhenting om NTNUs læringsmiljø er gjort med grunnlag i fakultetenes
kvalitetsmeldinger, Studiebarometeret, innspill fra de lokale underutvalg i Gjøvik og
Ålesund, samt egne drøftinger i utvalget.
LMUs mandat og oversikt over representanter, samt saksdokumenter og referat fra både
LMU og underutvalgene, finnes på utvalgets nettside http://www.ntnu.no/adm/utvalg/lmu.
LMU har i 2017 hatt fem møter.

Rammer og føringer for arbeidet
I tillegg til rammene gitt i UHL § 4-3, gir NTNUs strategi føringer for arbeidet med
utvikling av studenters læringsmiljø. Ny strategi ble vedtatt på styremøte i desember
2017. Den sentrale ambisjonen om å tiltrekke seg de beste studentene og hovedpilarene
for utdannings- og læringsmiljøstrategien er videreført:
• Utvikling av et godt læringsmiljø
• Kvalitet i utdanningen
• Utdanning av internasjonalt fremragende kandidater
Utvikling av studentenes læringsmiljø skal bygges på NTNUs grunnverdier kreativ,
kritisk, konstruktiv og respektfull. Læringsmiljøet skal være innovativt og spennende,
og vår studentmiljø skal være kjent som det aller beste.

LMUs MANDAT:
Skal ha et helhetlig og overordnet blikk på NTNUs arbeid
med læringsmiljø innen:
• pådriver og premissleverandør
• gi uttalelser vedrørende klager
• delta aktivt i planleggingen
• følge utviklingen innen helse,
sikkerhet og velferd
• holde seg oppdatert på status
læringsmiljø
• rapporter årlig til styret
• holdes orientert om pålegg og
enkeltvedtak (tilsyn)

6

Når det gjelder bestemmelsene i UHL § 4-3, signaliserte Kunnskapsdepartementet i 20171
behov for en evaluering av ordningen med læringsmiljøutvalg ved neste lovgjennomgang
av UHL. Oxford Research er i gang med evalueringen hvor de fokuserer på LMUs arbeid,
utvalgets relevans og egnethet som et middel for å forankre og styrke institusjonenes
arbeid med læringsmiljø, organisering og praksis. Alle universiteter og høgskoler deltar
i selvevalueringen2.
LMU opplever ikke at ordlyden i UHL i § 4.3 fungerer godt i dagens utdanningslandskap.
Dette har blitt særlig tydelig etter de strukturelle endringene i sektoren, og blant annet
fordi definisjonen av begrepet læringsmiljø er betydelig endret. Et lovpålagt utvalg vil ikke
nødvendigvis sikre legitimitet og innflytelse. LMU oppfatter styrets ansvar som ufravikelig,
og mener utdanningsinstitusjonene selv bør avgjøre hvordan utøve og organisere arbeidet
med utvikling av studentenes læringsmiljø. Utvalget opplever at UHL § 4-3 på flere områder
gir for stort tolkningsrom, og antar at et eget læringsmiljøkapittel med nødvendige
presiseringer og reguleringer på særskilte områder, kan være nyttig i arbeidet med utvikling
av læringsmiljøet. LMU er enige i departementets vurdering om at det er behov for en gjennomgang av UHL § 4-3 når det gjelder ordningen med lovpålagt læringsmiljøutvalg. Dersom
det kommer endringer i loven, er det viktig å sikre at formålet i dagens §4-3 blir ivaretatt.

LMU som premissleverandør og pådriver
LMU skal være en pådriver og premissleverandør for utvikling av studentenes læringsmiljø,
og skal ha et helhetlig og overordnet blikk på NTNUs arbeid med læringsmiljø, samt gi råd

1

Meld. St. 16 (2016 – 2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning

2

NTNU – Norges teknisk-vitenskapelige universitet. Evaluering av læringsmiljøutvalg. Selvevalueringsskjema til universitet og høgskoler.
Oxford Research. Ephorte sak

ÅRSRAPPORT 2017 • LÆRINGSMILJØUTVALGET NTNU

til styret og ledelsen i saker som vedrører læringsmiljøet ved NTNU. LMU arbeider på
strategisk og overordnet nivå, mens det viktige og operative utviklingsarbeidet av
studentenes læringsmiljø, skjer ute på enhetene og på studieprogramnivå.
Læringsmiljøbegrepet favner bredt og gjelder fysiske, digitale, pedagogiske, organisatoriske
og psykososiale forhold som påvirker læring. I dette ligger at hele studentmangfoldet skal
favnes i arbeidet, uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet, seksuell identitet, etnisitet, hudfarge,
nasjonal opprinnelse, kulturell og religiøs bakgrunn, funksjonsevne og alder. NTNU fikk på
plass politikk og handlingsplan for likestilling og mangfold3, og LMU vil berømme NTNU for
at mangfoldperspektivet og studenter nå inkluderes i det overordnede styringsdokumentet.
NTNU er en stor og kompleks organisasjon, med stor geografisk spredning. Det ligger
i LMUs mandat å diskutere og behandle saker innenfor de forskjellige aspektene av
læringsmiljøet, og det oppleves vanskelig å jobbe godt på alle fronter. LMU anbefaler at
NTNU fra 2018 går over til å jobbe systematisk ut fra definerte fokusområder. Fokusområdene bør velges med utgangspunkt i de utfordringer som ulike student- og læringsmiljøundersøkelser avdekker. Ved å løfte enkeltaspekter ved læringsmiljøet, mener LMU
det bidrar i større grad til å skape en rød tråd i utviklingsarbeidet, og setter søkelyset på de
delene av læringsmiljøet som NTNU må løfte. Når det løftes i flokk, viser all erfaring at det
skapes større engasjement og virker kulturbyggende.
Det ligger i dag i LMUs mandat at utvalget skal gjennomføre egne dialogmøter med
fakultetene. Etter fusjonen er dette vanskeligere, og mer ressurskrevende å få gjennomført
i praksis. LMU anbefaler at dialogmøtene som for eksempel prorektor for utdanning og
eiendomsavdelingen har med fakultetene, blir fast arena for dialog rundt enhetenes arbeid
med læringsmiljøet, med utgangpunkt i fokusområdet. Enhetene må rapportere på fokusområdet i den årlige kvalitetsmeldingen. LMU får gjennom dette et svært godt verktøy som
gir utvalget et bedre grunnlag til å gi anbefalinger.

Fysisk læringsmiljø

ET HELHETLIG
LÆRINGSMILJØ
VED NTNU GJELDER:
Fysisk læringsmiljø
– bygninger og fysiske
omgivelser.
Psykososialt læringsmiljø
– mellommenneskelige forhold.
Organisatorisk læringsmiljø
– organisering og systemer
Digitalt læringsmiljø
– teknologi som støtte for
studentenes læring
Pedagogisk læringsmiljø
– rammene for den
pedagogiske aktiviteten som
påvirker studentenes læring

Fysisk læringsmiljø omhandler utforming og bruk av bygninger og fysiske omgivelser
slik at det lager gode rammer for læring og læringsaktiviteter hos alle studenter.
NTNUs strategi er å ha universitetsområder som er fremragende lærings- og arbeidsmiljøer, som bidrar til høy faglig kvalitet og som er basert på forskning og erfaringer. Det
gir en rettesnor i arbeidet med utvikling av studentenes fysiske læringsmiljø.
LMU er opptatt av at NTNU arbeider systematisk og helhetlig med å sikre hensiktsmessige
og fleksible arealer for læring, både på kort og lang sikt. NTNU har en stor bygningsmasse,
og det pågår kontinuerlig rehabilitering og byggeaktivitet.
LMU registrerer at flere fakulteter melder om uhensiktsmessige og lite fleksible undervisnings-lokaliteter, og om arealer som ikke i tilstrekkelig grad ivaretar dagens behov
knyttet til ulike typer læringsaktiviteter. Flere enheter mangler arealer til å skape gode
møteplasser, og arealer for å ivareta studentenes læringsmiljø. LMU ber NTNU vie særlig
oppmerksomhet fremover på utvikling av arealer tilpasset nye undervisnings- og læringsformer. Skal NTNU nå målsettingen om å ha universitetsområder som er fremragende
lærings- og arbeidsmiljøer, er det viktig at NTNU finner gode løsninger innen eksisterende
arealer og at dette aspektet ivaretas i det pågående samlokaliseringprosjektet.
INNOVATIVE LÆRINGSAREAL
NTNU har også et uttalt mål om å legge til rette for gode sosiale og faglige møteplasser
som møter dagens og fremtidens lærings- og undervisningsformer, og når det gjelder
innovative læringsarealer melder hele organisasjonen at det er kapasitetsutfordringer.
NTNU tester ut ulike piloter av innovative læringsarealer og læringsformer som for
eksempel Smia og R2 på Gløshaugen, samt Sandkasse på Dragvoll. I tillegg utvikler
stadig flere enheter slike arealer. LMU registrerer at campusprosjektet er kommet i
gang og gjennomfører en kartleggings- og konseptutviklingsfase hvor innholdet til
campus skal defineres, samt at Eiendomsavdelingens piloter testes ut av fagmiljøene.
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LMU ber NTNU spre den kunnskapen og de erfaringene som høstes i pilotene, samt
enhetenes ulike tiltak og erfaringer med identitetsbyggende arealer.
LMU er svært opptatt av at studentenes må involveres i arbeidet og deres stemme må bli
hørt. Studentenes og undervisernes erfaringer og opplevelser av selve undervisningen i de
innovative arealene er viktig, og må inngå i evalueringene slik at det ikke er bare arealene
som evalueres. Det er interessant å få kunnskap om hvorvidt ønsket læringseffekt oppnås.
IDENTITETSAREALER
Det synes å være en økende interesse for såkalte identitetsarealer, og LMU vil berømme
mye av det nye og spennende som skjer i NTNU knyttet til utvikling av arealer for økt læring
og trivsel. Det er viktig at NTNU utvikler arealer som fungerer både som gode faglige- og
som sosiale møteplasser for studentene.
LMU vil løfte frem NV-fakultetets satsing på såkalte identitetsarealer for studieprogrammene som et godt eksempel på hvordan tenke nytt rundt hvordan skape godt fysisk læringsmiljø. Der er det ved flere enheter etablert felles aktivitetsarenaer for studenter som går på
samme studieprogram, uavhengig av studieårskull. Erfaringene som fakultetet har høstet så
langt, indikerer en forebyggende effekt i forhold til frafallsproblematikk som LMU mener er
svært interessant.
STUDENTMEDVIRKNING – CAMPUS
NTNU har en rekke større byggeprosjekter og samlokaliseringer på gang. LMU mener
NTNU må påses at læringsmiljøperspektivet og studentinvolvering ivaretas med tanke på
å sikre studentenes behov blir hørt ved alle viktige stoppunkt i byggeprosessene. Campusprosjektet la i november 2017 frem delrapporten Faglig lokalisering4 vedrørende utforming
av viktige prinsipper og kriterier for faglig lokalisering. Dette prosjektet vil få stor betydning for fremtidens undervisnings- og læringsarealer, og LMU etterlyser at NTNU ivaretar
samme systematiske påkobling av LMU og underutvalgene i hhv Ålesund og Gjøvik, som
AMU er sikret. Det gjelder alle større saker som gjelder planlagt arbeid med kartlegging av
arealbruk, utvikling av arealkonsepter og modeller og prinsipper for læringsareal. NTNU må
sikre at LMU involveres i arbeidet med det helhetlige rammeverket for campusprosjektet.

Det psykososiale læringsmiljøet
Psykososialt læringsmiljø omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt
læringsprosessene. Det berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte,
og i mellom studentene.
Foto: Johan Roeed

NTNU skal møte fremtidens utfordringsbilde, ved å ha et studie- og arbeidsmiljø som
bidrar til gode læringsrammer, og gjennom velferdstilbud og frivillige aktiviteter på
studiestedene. Dette fordrer et tett og nært samarbeid med Studentsamskipnaden (SiT)
som er den viktigste samarbeidspartneren når det gjelder studentvelferd og frivillige
aktiviteter (fast observatør i LMU). LMU ser på studentfrivilligheten som en faktor som
virker inn på studentenes psykososiale læringsmiljø.
SYSTEMATISK TILNÆRMING
Det psykososiale læringsmiljøet har stor betydning for studenters trivsel og læringsutbytte,
og NTNU gjennomfører selv systematiske læringsmiljøundersøkelser for å skaffe kunnskap
om status. Det er flere studentundersøkelser som bidrar med resultater, og studentenes
helse og trivselsundersøkelser5 i regi av studentsamskipnadene bidrar med supplerende
kunnskap om studentenes helse og velferd. LMU har det siste året ikke hatt oppe til
diskusjon tematikk knyttet til seksuell trakassering, men i lys av det offentlige ordskiftet
er dette en sak LMU vil følge opp i 2018.

Foto: Oda Hveem

LMU anser det som svært viktig at funnene fra de senere års undersøkelser, som viser at en
stor andel av studentene sliter med til dels alvorlige psykiske symptomplager og opplever
ensomhet, følges opp både nasjonalt og lokalt. Kunnskapsdepartementet har som følge av
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https://www.ntnu.no/web/campusutvikling/faglig-lokalisering
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Studentenes helse- og trivselsundersøkelse SHOT 2014
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de urovekkende funnene, bevilget midler til tiltak spesielt rettet mot forebygging av ensomhet, hvor Study Trondheim6 har søkt midler til et pilotprosjekt med mål om å forebygge
ensomhet gjennom tiltak i forbindelse med mottak av nye studenter. LMU mener det blir
viktig å påse at SHOT-undersøkelsen i 2018 utvikles med tanke på å avdekke utbredelsen av
mobbing og alle typer trakassering.
LMU vil også berømme det brede kurstilbudet og helsesøstertilbudet om tilbys i regi av SiT
Råd. LMU er opptatt av at alle studentene sikres et likeverdig tilbud på NTNUs campuser.
LMU vil videre fremheve de mange gode tiltakene som skjer ute på fakultetene for økt faglig
tilhørighet og etablering av sosiale møtearenaer. LMU mener det gjøres mye godt arbeid,
men det psykososiale læringsmiljøet i NTNU bør ytterligere styrkes gjennom økt bevisstgjøring, insentiver og en enda mer systematisk tilnærming til tematikken på alle nivå i
NTNU. LMU har anbefalt at NTNU jobber med utvikling av studentenes læringsmiljø ut fra
fokusområder, og anbefaler psykososialt læringsmiljø for 2018.
HELHETLIG TILNÆRMING TIL VEILEDNING
Studiebarometeret 2016 viste at studentene ikke var helt fornøyd med studieveiledningstilbudet i NTNU. LMU finner det gledelig at NTNU i 2017 vedtok ny politikk for studieveiledning, med krav om et studieveiledningstilbud av høy kvalitet for å bistå studentene inn i,
gjennom og ut av studiene. LMU synes prinsippet om at studieveiledning skal tilbys så nært
studentene som mulig, er viktig. Det vil bidra til å sikre studentene et likeverdige tilbud
uavhengig av campustilhørighet.
LMU registrerer at NTNU utvikler kurs i studieveiledning for studiekonsulenter, samt
revitaliserer KNUS-nettverket (kunnskapsnettverk for studiekonsulenter), og tror tiltakene
vil bidra til økt kvalitet og profesjonaliseringen i tjenestene.

STUDIEVEILEDNING:

TILRETTELEGGING
LMU er opptatt av at studentenes læringsmiljø skal kjennetegnes av NTNUs verdi
respektfull, og være utformet etter prinsippene om universell utforming slik at NTNU
alle studenter skal kunne studere ved NTNU. Det er viktig at enhetene i NTNU arbeider
aktivt med å bygge ned alle typer barrierer med tanke på å ivareta mangfoldet i studentpopulasjonen. LMU registrerer at NTNUs «Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2013-2017» er under revidering, og gir honnør til NTNU for å ha igangsatt
en evaluering-/høring av handlingsplanen ut i organisasjonen. Medvirkning bidrar til
nødvendig forankring når den endelige planen skal implementeres.

•
•
•
•

En viktig rammefaktor
for læringsmiljøet:
trivsel
trygghet
motivasjon
gjennomføring

Skal bidra til:
• god progresjon
• økt gjennomføring
• reduksjon uønsket frafall

FAGLIG TILHØRIGHET
LMU har stor tro på at de som er tettest på studentene, også har størst innvirkning på
hvordan studentene opplever faglig tilhørighet og studiehverdagen. Resultatene fra studiebarometeret viser at studentene ønsker å integreres bedre i det akademiske fellesskapet.
LMU registrerer at fakultetene har igangsatt mange tiltak for økt faglig tilhørighet, gjennom
ulike studentaktiverende læringsformer og introduksjonsaktiviteter på studieprogrammer,
knytte studentene tettere til forskergrupper på instituttene med mer. LMU oppfordrer NTNU
å holde trykket oppe på faglig tilhørighet for studentene, fordi erfaringer viser at det bidrar
til økt gjennomføring, økt trivsel i studiene og kan bidra til å forebygge frafall. Det å skape
gode faglige og sosiale miljøer for studentene med fokus på studieprogramnivå, har positiv
innvirkning på studentenes psykososiale læringsmiljø.

Det digitale og pedagogiske læringsmiljøet
Digitalt læringsmiljø omhandler bruk av teknologi som støtte for studentenes læring,
herunder bruk og utforming av digitale læringsressurser og læringsplattformer.
Pedagogisk læringsmiljø omhandler rammene for den pedagogiske aktiviteten som
påvirker studentenes læring. Dette berører utforming av mål, innhold, aktiviteter og
vurderinger, men avgrenses mot kvalitetsvurdering av den enkelte læringskvalitet
NTNU vedtok i slutten av 2017 et utviklingsmål når det gjelder å prioritere innovative og
utforskende læringsprosesser med høy internasjonal kvalitet, bygget på forskningsbasert
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StudyTrondheim er et samarbeid mellom studentene, utdanningsinstitusjonene, kommunen, fylkeskommunen utdanningsinstitusjonene i
Trondheim om å gjøre Trondheim til en enda bedre studieby www.studytrondheim.no
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kunnskap om læring. Kunnskap skal skapes i et faglig fellesskap der studentene bidrar til
utvikling av innhold og læringsprosesser i et tilrettelagt læringsmiljø.
DIGITAL TILSTAND
I 2017 gikk Blackboard over i en driftsfase, og LMU registrerer at det både for undervisere,
så vel som for studentene, oppsto en del innkjøringsproblemer. Læringsstøttesenteret
har et stort utbud av ulike kurs, men rapporterer om lav deltakelse fra underviserne.
Fakultetene viser økt interesse for videoproduksjon til bruk i undervisningen, men etterlyser bedre kapasitet hos Multimediesenteret.
UNIVERSELL UTFORMING AV
IKT GJELDER NETTLØSNINGER:
•
•
•
•
•

Nettsider
E-læringsplattformer
Dokumenter
Digital eksamen
Apper

Den nye likestillings- og diskrimineringsloven trådte i kraft 1. januar 2018, og fra 1. januar
2019 må alle nye nettløsninger rettet mot studentene være universelt utformet. Eksisterende
nettløsninger rettet mot studentene skal være universelt utformet fra 2021, og berører blant
annet nettsider, e-læringsplattformer, dokumenter, digital eksamen og apper.
LMU minner i denne sammenheng om NTNUs ambisjon om å være ledende blant norske
utdanningsinstitusjoner i å utvikle og ta i bruk universelt utformet teknologi i studiesammenheng. En god ambisjon i tider med økt krav til digitalisering, og som det er viktig
at NTNU følger opp i praksis.
LMU mener de prinsipper og retningslinjer for universell utforming som skal ligge til grunn
for arbeidet, må gjøres bedre kjent og må forankres på alle nivå ved NTNU. LMU merker seg
at Difi er gitt tilsynsansvar7 for den nye lovparagrafen, og antar at det vil komme tilsyn også i
UH-sektoren etterhvert.
UNDERVISNINGSFORMER
LMU mener at innføringen av digitale verktøy må baseres på kunnskap om hvordan
studentene lærer gjennom å bruke verktøyene. Ny teknologi må brukes for å gi studentene
tilgang til aktiviserende og varierte lærings- og vurderingsformer, og for å gi god tilgang
til livslang utdanning. LMU ber NTNU sikre at studentene gjennom læringsaktivitetene
involveres i fagmiljøenes forskning, dette er noe studentene selv etterlyser.

Foto: Tony Hall

Det er viktig at mange faglærere viser økende interessere i å teste ut nye undervisningsmetoder og vurderingsformer. LMU ber NTNU påse at det settes av tilstrekkelige ressurser
til oppbygging, erfaringsdeling, evaluering og drift av slike tiltak. Samtidig viser studiebarometeret 2016, at mange studenter gir høy score til forelesningens betydning for læring.
Forelesninger er fortsatt den mest brukte undervisningsformen ved flere studieprogram,
og LMU er av den oppfatning at et godt pedagogisk læringsmiljø bør bestå av en blanding av
ulike undervisnings- og arbeidsformer. LMU oppfordrer NTNU til å fortsette arbeidet med
utvikling av nye lærings-, evaluerings- og undervisningsformer, med utgangspunkt i hva
som gir størst læringsutbytte for studentene.
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Det organisatoriske læringsmiljøet
Organisatorisk læringsmiljø omhandler blant annet systemer for tilbakemelding og medvirkning, slik at utvalget sikrer studentenes innflytelse og medvirkning i organisasjonsog endringsprosesser som har innvirkning på studentenes totale læringsmiljø.
Kvalitet i utdanningen er en av NTNUs tre hovedpilarer i utdannings- og læringsmiljøstrategien. NTNU skal utvikle god utdanningsledelse som fremmer kvalitetskultur gjennom systematisk evaluering og oppfølging. En del av strategien for å møte fremtidens utfordringsbilde, er å vektlegge NTNUs utviklingsevne gjennom å iverksette digitaliseringstiltak og
forbedringer som støtter opp under helhetlige, standardiserte rutiner og arbeidsprosesser.
AVVIK OG TILBAKEMELDINGER PÅ LÆRINGSMILJØ
Studentene i NTNU forventes å delta aktivt i utviklingen av eget læringsmiljø, blant annet
gjennom å melde inn avvik og forbedringsforslag. LMU har flere ganger pekt på utfordringer
knyttet til studentenes avvikssystem. NTNU nettportal8 gir informasjon om hvordan
studentene skal melde inn ulike typer avvik, men det er tatt opp av studentene at systemet
har dårlig sporbarhet og de etterlyser bedre oppfølging etter at avviksmelding er innsendt.
NTNUs avvikshåndtering må slik LMU vurderer det, ses i direkte sammenheng med mål
om å utvikle en kvalitetskultur i NTNU.
LMU ber om at avvikssystemet nå evalueres med tanke på å etablere en god løsning som
studentene deltar med innspill i utviklingen av, og brukertester. Dagens avvikssystem har
mange forbedringspunkter også når det gjelder begrepsavklaringer, klart språk og fremstilling, og når det gjelder selve meldesystemet med oppfølging og tilbakemelding, samt
sporbarhet og rapportuttak.
LMU mener avvikssystemet bør sees i et bredere perspektiv, enn som enn «sikkerhetsventil» til kvalitetssystemet for utdanning. En viktig brikke i å utvikle en kvalitetskultur er en
tilfredsstillende og godt etablert løsning for å fange opp henvendelser institusjonen mottar
fra studenter vedrørende sviktende læringsmiljø.
STUDENTSTEMMEN
Å bygge en kvalitetskultur innebærer også at studentenes stemme blir hørt i råd, grupper
og utvalg som påvirker studentenes studiehverdag og læringsmiljø. LMU merker seg at i
Studiebarometeret 2017 er studentene lite tilfredse med muligheter til å påvirke innhold og
opplegg i studieprogrammet, og med hvordan kritikk og synspunkter følges opp. Selv om
NTNU legger stor vekt på å sikre og å tilrettelegge for studentrepresentasjon i råd og utvalg,
og har innført et felles kvalitetssystem som sikrer deltagelse i referansegrupper, synes det
fortsatt som om mange studenter ikke oppfatter medvirkningen som reell.

MELDE AVVIK – SI FRA

Småreparasjoner og inneklima
–> melde e-vaktmester
Utdanningskvalitet og
læringsmiljø
–> via referansegruppe
Helse, miljø og sikkerhet
–> melde HMS-avvik
Trakassering, mobbing og
diskriminering
–> varsling til fakultet
Mer informasjon
innsida.ntnu.no/avvik

LMU mener NTNU og studentdemokratiet må samarbeide for å få referansegruppeordningen til å fungere bedre, fordi den skal bidra med gode innspill direkte til faglærere
med påfølgende endringer i pensum, emneplaner, undervisningsmetoder og andre sider av
undervisningen. LMU ber NTNU arbeide for å sikre studentene reell medvirkning, slik at de
i større grad får en opplevelse av å bli hørt, og å forsterke fokuset på studieprogramleders
viktige rolle i å utvikle et godt læringsmiljø for studentene.
LMUs ROLLE
LMU og de lokale underutvalgene har jobbet aktivt med å skape felles forståelse av LMUs
mandat, samt med å finne en sammensetning og en arbeidsform, for at LMU fremstår som
en premissleverandør i NTNUs arbeid med å utvikle studentenes helhetlige læringsmiljø.
Det er en utfordring LMU ved NTNU og de tidligere høgskolene, har jobbet svært ulikt. LMU
skal ha et overordnet og strategisk blikk på utvikling av læringsmiljøet, mens høgskolenes
tidligere tilnærming var av mer operative og utførende art. Disse ulike tilnærmingene har
gitt gode og nødvendige diskusjoner for å skape en felles forståelse. Sammensetningen av
LMU er diskutert med tanke på å sikre tilstrekkelig bredde og variasjon, samt nødvendig
lederforankring og gjennomslagskraft.
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Foto: Johan Roeed

https://innsida.ntnu.no/avvik
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LMU vil gi uttrykk for at rollen som pådriver og premissleverandør er vanskelig å ivareta,
all den tid NTNU ikke har rutiner som sikrer LMU tilstrekkelig involvering i sentrale
utredningsprosesser. LMU mener videre at NTNUs ambisjon bør være at LMU avholder
minimum ett felles fysisk møte hvert semester, og at ledere av de lokale utvalgene har
mulighet til å møtes minst en gang i semesteret, uavhengig av øremerkede midler.
STUDENTOMBUD
LMU er svært fornøyd med at NTNU i løpet av 2017 har ansatt et studentombud, og
utvalget er opptatt av at studentombudet blir en uavhengig bistandsperson som bidrar til
ivaretagelse av rettigheter og likebehandling på tvers av campusene. LMU ber om at
studentombudets mandat og ombudsordningen gjøres godt kjent overfor alle studentene,
og forventer at studentombudet etablerer en løpende dialog med de studenttillitsvalgte.

LMUs anbefalinger og råd til ledelsen
Alle studentene i NTNU skal være sikret et inkluderende og helhetlig læringsmiljø, og det
gjelder fysiske, digitale, pedagogiske, organisatoriske og psykososiale forhold som påvirker
studentenes læring. NTNU må sikre at arbeidet med utvikling av læringsmiljøet favner hele
studentmangfoldet uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet, seksuell identitet, etnisitet, hudfarge, nasjonal opprinnelse, kulturell og religiøs bakgrunn, funksjonsevne og alder.
LMU berømmer den innsatsen og det engasjementet enhetene i NTNU viser i dette viktige
arbeidet. Mange gode tiltak for økt sosial og faglig tilhørighet har sett dagens lys, og det er
flere steder iverksatt tiltak for tettere oppfølging av studentene. Fokuset på digitalisering er
høyt, og ulike former for innovative arealer og læremidler prøves ut. Mange gode tiltak med
positiv innvirkning på studentenes helhetlige læringsmiljø. Fakultetene har i sine kvalitetsmeldinger gitt tydelige råd til ledelsen blant annet om å øke kapasiteten og tilgangen på
innovative undervisnings- og læringsarealer, samt identitetsarealer. LMU støtter
fakultetenes råd fordi de understøtter læringsmålene for studiene på en bedre måte, og
er nødvendig for å svare på utfordringene knyttet til digitalisering og innovasjon.
Når det gjelder studentenes opplevelser av studier og læringsmiljø, viser Studiebarometeret
at de aller fleste studentene ved NTNU er fornøyde, selv om graden av tilfredshet varierer
når det gjelder opplevelsen av studie- og læringsmiljøet. NTNU skal fremelske økt kvalitet
og studenter og ansatte skal sammen bygge en kvalitetskultur. Kvalitetskulturen bygges
ved å legge stein på stein for å bli bedre på de områdene studentene er lite tilfredse og hvor
fakultetene påpeker det er utfordringer.
LMU har underveis i årsrapporten beskrevet en del områder hvor NTNU kan bli bedre, og
vil spesielt løfte frem noen utvalgte områder på områder hvor fakultetene ikke har gitt råd
om til rektor. Dette er områder LMU mener NTNU bør rette spesiell oppmerksomhet når det
gjelder å:
• sikre studenter på alle campuser likeverdige tilbud.
• sørge for at læringsmiljø tas inn som fast fokusområde i styringsdialogen og
kvalitetsrapporteringen til aktuelle avdelinger. For 2018 anbefales psykososialt
læringsmiljø som fokusområde.
• legge til rette for mer helhetlig og samlet kommunikasjon av NTNUs og SiTs
tjenestetilbud til studentene når det gjelder karriere- og studieveiledning, kurs og alle
typer lavterskeltilbud innrettet mot studentene.
• utvikle og ta i bruk universelt utformet teknologi i studiesammenheng, og sørge for
oppfølging av dette i praksis når nye digitale og innovative læremidler utvikles/tas i bruk.
• evaluere NTNUs avvikssystem for studenter med tanke på forenkling, forbedring,
sporbarhet og oppfølging.
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Medlemmer LMU NTNU 2017
Ansattrepresentant
Anne Borg, prorektor for utdanning
Gunnar Bendheim, seksjonssjef, Studie- og
forskningsseksjonen, Fakultet for økonomi
Lindis Burheim, eiendomssjef
Jørn Wroldsen, viserektor, NTNU i Gjøvik
Tove Havnegjerne, instituttleder, Institutt
for biologiske fag (leder av lokalt underutvalg
i Ålesund)

Vararepresentant
Hallstein Hemmer, instituttleder,
Institutt for kjemi
Ledig
Anne K Simonsen, eiendomsutvikler,
Eiendomsavdelingen
Torbjørn Eriksen Kravdal, universitetslektor,
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk
Marianne Vinje, seksjonsleder, Seksjon for
utdanning i Ålesund

Studentrepresentant
Marte Øien leder (kalenderår)
Stig Martin Liavåg (kalenderår)
Arild Julius Østrem (studieår)
Julie Heiberg (studieår – leder
underutvalg Gjøvik)
Jim André Gjerde (kalenderår – leder
underutvalg Ålesund)

Vararepresentant
Magnus Johannessen
Ledig
Lars Føleide
Henning Karlsen

Observatør
Hilde Apneseth, Seksjonssjef,
HMS-seksjonen/AMU
Espen Munkvik, velferdsdirektør
Velferdsadministrasjon, SiT
Bjørg Næss Frost, rådgiver,
Tilretteleggingstjenesten
Jorunn Alstad, seksjonssjef, Bibliotekseksjon
for arkitektur, naturvitenskap, teknologi og
økonomi, Universitetsbiblioteket

Vararepresentant
Ledig

Marcus Ilstad

Espen Holm, direktør for campustjenester,
Sit Kafe administrasjon, SiT
Ingebjørg Dahl, rådgiver,
Tilretteleggingstjenesten
Harald Bøhn, seksjonssjef,
Bibliotekseksjonen for humaniora,
samfunns- og utdanningsvitenskap

Sekretariat
Kjersti Møller, seniorrådgiver,
Avdeling for utdanningskvalitet
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LOKALT UNDERUTVALG NTNU I GJØVIK
Ansattrepresentant
Jørn Wroldsen, viserektor

14

Knut Wold, førsteamanuensis,
Institutt for elektroniske systemer
Marianne Skistad, universitetslektor,
Institutt for helsevitenskap, Gjøvik

Vararepresentant
Torbjørn Eriksen Kravdal, universitetslektor,
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk
Hilde Bakke, rådgiver, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi
Randi Tosterud, førsteamanuensis, Institutt for
helsevitenskap, Gjøvik

Studentrepresentant
Julie Heiberg (leder)
Fride Johnsen
Anders Martinsen

Vararepresentant
Henning Karlsen
Alexander Allgot
Ledig

Observatør
Arne Mo, drifts- og vedlikeholdsleder,
SiT Bolig vedlikehold Gjøvik
Anne Anker Bolstad, studentprest, SiT
Ove Asmund Putten, drift
Marit Aileen Fjeld Brandsnes,
Avdeling teknologistøttet læring
Mona Holmen, førstekonsulent,
Bibliotekseksjon i Gjøvik
Kari Solfrid Lauritzen, førstekonsulent,
Seksjon for utdanning Gjøvik
Sekretariat
Kari S. Lauritzen, Førstekonsulent,
Seksjon for utdanning Gjøvik

Vararepresentant
Marte Tidemand Skappel, rådgiver,
SiT Råd Gjøvik
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LOKALT UNDERUTVALG NTNU I ÅLESUND
Ansattrepresentant
Tove Havnegjerde, instituttleder,
Institutt for biologiske fag
Arne Styve, universitetslektor,
Institutt for IKT og realfag
Mark Pasquine, førsteamanuensis,
Institutt for internasjonal forrektningsdrift

Vararepresentant
Marianne Vinje, studiedirektør,
Seksjon for utdanning
Ledig

Studentrepresentant
Jim Andre Gjerde (leder)
Julie Kristin Vikestrand
Jone N. Knoph

Vararepresentant
Marcus Ilstad
Klaus Dyvik
Vegard Solveig Fuglseth

Bente Schei Skagøy, seksjonssjef,
Institutt for helsevitenskap

Observatør
Ola Petter Sture, driftsleder,
Seksjon for bygningsdrift
Rolf Viddal, velferdskonsulent,
Administrasjon SiT Ålesund
Sekretariat
Heidi Hansen, førstekonsulent,
Seksjon for utdanning Ålesund
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NTNU mandat for LMU
Vedtatt av NTNUs styre 15.02.2016

1. FORMÅL
Styret ved NTNU har det overordnede ansvaret for å sikre studentene et godt og fullt
forsvarlig læringsmiljø i tråd med universitets- og høgskolelovens § 4-3, punkt 1 og 2.
Læringsmiljøutvalget (LMU) rapporterer direkte til styret, og skal gi råd til styret og
ledelsen i saker som vedrører læringsmiljøet ved NTNU. Begrepet læringsmiljø definerer
Læringsmiljøutvalgets arbeidsområde: Begrepet «Læringsmiljø» forstås som de fysiske,
psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske kontekster der studentenes læring
skjer, og som påvirker studenters læringsutbytte.
Foto: Tony Hall

Dette utdypes på følgende vis:
• Fysisk læringsmiljø omhandler utforming og bruk av bygninger og fysiske omgivelser
slik at det lager gode rammer for læring og læringsaktiviteter hos alle studenter.
• Psykososialt læringsmiljø omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt
læringsprosessene. Det berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte,
og i mellom studentene.
• Organisatorisk læringsmiljø omhandler systemer for tilbakemelding og medvirkning, slik
at utvalget sikrer studentenes innflytelse og medvirkning i organisasjons- og endringsprosesser som har innvirkning på studentenes totale læringsmiljø.
• Digitalt læringsmiljø omhandler bruk av teknologi som støtte for studentenes læring,
herunder bruk og utforming av digitale læringsressurser og læringsplattformer.
• Pedagogisk læringsmiljø omhandler rammene for den pedagogiske aktiviteten som
påvirker studentenes læring. Dette berører utforming av mål, innhold, aktiviteter og
vurderinger, men avgrenses mot kvalitetsvurdering av den enkelte læringsaktivitet.
Ut fra denne forståelsen av begrepet skal Læringsmiljøutvalget ved NTNU ha et helhetlig
og overordnet bilde på NTNUs arbeid med læringsmiljø. På bakgrunn av dette avgir LMU
rapport til Styret og gir innspill i Kvalitetsmeldingsprosessen.

2. ROLLER OG FUNKSJONER
Læringsmiljøutvalget ved NTNU skal ivareta roller, funksjoner og oppgaver presisert i
Universitets- og høgskolelovens § 4-3, punkt 3. For LMU ved NTNU betyr dette:

Foto: (c) Leaf | Dreamstime.com

1. Læringsmiljøutvalget skal være forankret i NTNUs system for kvalitetssikring av
utdanning. Kvalitetssikringssystemet skal beskrive roller, ansvar og oppgaver i
organisasjonen når det gjelder læringsmiljø, slik at enhetene kan rapportere på
læringsmiljøet som en del av kvalitetsmeldingen. Rapportene skal behandles i LMU,
slik at utvalget kan påvirke sentrale organisasjons- og endringsprosesser, og videre
prioriteringer av det som berører studentenes læringsmiljø.
2. Læringsmiljøutvalget skal sikres god informasjon om læringsmiljøet, for eksempel
gjennom:
a. Innsikt via kvalitetssikringssystemet og tilbakemeldinger fra enhetene
b. Data fra læringsmiljøundersøkelsen og andre studentundersøkelser
c. Dialogmøter med fakulteter
d. Innspill fra studentorganer
e. Rapporter fra tilbakemeldings- og avvikssystemet når det gjelder læringsmiljø og 		
HMS-avvik som gjelder studentenes læringsmiljø.
f. Egne saker tatt opp i møter i utvalget, underutvalgene eller arbeidsutvalget
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3. Læringsmiljøutvalget rapporterer til styret i en egen årlig rapport. Dette er en overordnet
rapport om NTNUs helhetlige arbeid med læringsmiljø, og bygger blant annet på innsikt
utvalget har fått gjennom arbeidet beskrevet i punkt 2.
4. Læringsmiljøutvalget skal gi uttalelser vedrørende klager på læringsmiljøet. Dette skal 		
skje gjennom innsyn i studentenes avviks- og tilbakemeldingssystem, eller via tilbake		
meldingen fra fakultetene. LMU skal kunne se på klager på overordnet nivå, og avvik som
ikke lukkes eller gjentakende klagesaker.
5. Læringsmiljøutvalget skal være en pådriver og premissleverandør som aktivt deltar i 		
planleggingen av NTNUs arbeid med utvikling av et inkluderende, mangfoldig og
universelt utformet læringsmiljø.
6. LMU skal nøye følge utviklingen i spørsmål som har med studentenes helse, sikkerhet
og velferd å gjøre. Dette skal gjøres i forståelse med Studentsamskipnaden. LMU skal
holde seg orientert om pålegg og enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer vedrørende
studentenes læringsmiljø.
Foto: Geir Mogen/NTNU

3. SAMMENSETTING
LMU ved NTNU består av 10 faste medlemmer, hvorav fem representanter fra studentene og
fem fra ansatte. LMU velger selv sin leder hvert år, vekselvis blant ansattes og studentenes
representanter.
Alle de faste representantene skal ha personlig vararepresentant. Alle studiesteder skal
være representert i LMU, og det gjelder både studentene og ansatte. Ledere/nestledere fra
lokale underutvalgene sikrer lokal forankring.
Studentene
Studentrepresentanter velges av sentralt og lokalt studentdemokrati med personlige vara,
og slik at alle studiesteder er representert. Alle studentene oppnevnes fra samme tidspunkt
uavhengig av campustilhørighet, og for et år av gangen. Studentenes representanter fordeles på følgende:
• Tre studentrepresentanter fra NTNU Trondheim (to fra sentralt studentdemokrati, en 		
åpen plass)
• En studentrepresentant fra NTNU Gjøvik (velges av lokalt studentdemokrati)
• En studentrepresentant fra NTNU Ålesund (velges av lokalt studentdemokrati)
Ansatte
Ansattes representanter oppnevnes av rektor med personlige vara slik at alle studiesteder
er representert. Ansattes representanter oppnevnes for to år. Ansatte i Læringsmiljøutvalget fordeles på følgende vis:
• Tre ansattrepresentanter fra ledelsen ved NTNU Trondheim
• En ansattrepresentant fra ledelsen ved NTNU Gjøvik
• En ansattrepresentant fra ledelsen ved NTNU Ålesund

Foto: Geir Mogen/NTNU

Observatører
LMU inviterer observatører med møte- og forslagsrett, og velger observatører som
bidrar til at LMU ivaretar nødvendige funksjoner ut fra formål, roller og oppgaver.
Eiendomsforvaltningen, Studentsamskipnaden, AMU, bibliotektjeneste og tilretteleggingstjenesten må være representert. Det bør innkalles en observatør som arbeider i fellesadministrasjonen med NTNUs kvalitetssikringssystem. Utover dette kan observatører
kalles inn fast eller etter behov.
LOKALE UNDERUTVALG
Det sentrale læringsmiljøutvalget skal ha to underutvalg, ett ved NTNU Gjøvik og ett ved
NTNU Ålesund. Underutvalgene skal ivareta studenter ved regionale campus, og arrangere
møter senest to uker før LMU har sitt møte. En statusoppdatering fra underutvalgene skal
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være fast post på programmet ved LMU-møtene. Underutvalgene ved NTNU Gjøvik og NTNU
Ålesund skal ha følgende oppgaver:
– Sikre kontakt mellom studenter og lokal ledelse for å følge opp læringsmiljørelaterte 		
oppgaver og bidra til at lokale tiltak blir iverksatt.
– Dokumentere utvalgets arbeid og rapportere til LMU og lokale ledelsesnivåer i tråd
med kvalitetssystemet.

Foto: Tony Hall

Sammensetning
De lokale underutvalgene skal bestå av 3 studentrepresentanter og 3 representanter fra
ansatte med personlig vararepresentanter. Studentenes representanter oppnevnes av
studentdemokratiet, hvorav minst en student skal være medlem av øverste studentorgan for
å sikre god kommunikasjon. Rektor delegerer ansvaret med å utnevne representanter for
ansatte i underutvalgene til viserektorene ved NTNU Gjøvik og NTNU Ålesund. Utvalgenes
leder eller nestleder skal sitte i det sentrale LMU for å sikre den lokale forankringen.

4. SEKRETARIATSFUNKSJON
Rektor skal sørge for at sekretariatsoppgavene for LMU og underutvalgene ivaretas på en
effektiv og hensiktsmessig måte. Det skal etableres et arbeidsutvalg (AU) i tilknytning til
LMU bestående av leder av LMU, sekretær, en ansatt- og en studentrepresentant som forbereder sakene før møtene og i oppfølgingen i etterkant av møtene. Funksjonen organiseres
inn i stab til prorektor for utdanning.
LMU-sekretær har særlig ansvar for koordinering og kontakt mellom LMU og de lokale
underutvalg. De lokale underutvalgene må også tilstås sekretariatsfunksjon ved de lokale
studiesteder.

5. ARBEIDSMÅTE
LMU skal ha 6 årlige møter, og alle møter skal legges innenfor studentenes studieår. Alle
fakulteter skal besøkes i løpet av en toårig syklus gjennom et dialogmøte, dette gjelder også
for lokale underutvalg.

Foto: Geir Mogen/NTNU

LMU konstituerer seg selv med leder og nestleder, som velges for et år av gangen, vekselvis
blant de ansattes og studentenes representanter. Leder kaller inn til møtene og innkalling
med saksliste skal være skriftlig. Referat fra møtene skal være tilgjengelig på nett. LMU
er beslutningsdyktig når minst 7 medlemmer er på møtet. Ved stemmelikhet får lederen
dobbel stemme, og det er ikke tillatt å stemme blankt. Der medlemmer i utvalget anses som
inhabile og ved konfidensialitet, gjelder vanlige regler.

6. ENDRING AV MANDAT
Endringer i LMUs mandat vedtas av NTNUs styre.
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«Læringsmiljøet vårt er innovativt
og spennende, og studentmiljøet er
kjent som det aller beste».
NTNUs strategi 2018–2025
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Læringsmiljøutvalget NTNU
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Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap
for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.
NTNU har hovedansvaret for den høyere teknologiutdanningen i Norge og er landets fremste institusjon for utdanning
av ingeniører. Universitetet har flere profesjonsutdanninger og et bredt fagtilbud innen naturvitenskap, samfunnsfag,
lærerutdanning, humaniora, medisin og helsefag, økonomisk-administrative fag, arkitektur og kunstfag.
NTNU har fire tematiske satsingsområder for forskning i 2014–2023: NTNU Bærekraft, NTNU Energi, NTNU Havrom og NTNU
Helse. Bioteknologi, IKT og nanoteknologi er NTNUs strategiske satsing på muliggjørende teknologier i perioden 2011–2020.
NTNU har et bredt internasjonalt nettverk og det er egne NTNU-kontor i Japan og Brussel (sammen med Universitetet i
Bergen og SINTEF).

7491 Trondheim | Tlf: 73 59 50 00

Trondheim | Gjøvik | Ålesund
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