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Møtereferat - læringsmiljøutvalget
Tilstede:

Studenter: Astrid Østigård, Julie Heiberg, Stig-Martin Liavåg, Arild Julius Østrem, Svein-Erik S. Olsen
Ansatte: Anne Borg, Lindis Burheim, Tore Romundstad, Jørn Wroldsen (Gjøvik), Dagrunn Lorgen Jensen
(Ålesund)
Observatører: Espen Munkvik (SiT), Bjørg Næss Frost (tilretteleggingstjenesten), Jorunn Alstad (UBiT)
Sekretærer: Marit Svendsen (Trondheim), Marie Indahl (uLMU Ålesund)

Forfall:

Jim André Gjerde (Student)

Kopi til:

Medlemmer uLMU Gjøvik og Ålesund, Fakultetsforum

Om:

Møte i Læringsmiljøutvalget

Møtetid:

23.04.2018 kl 13:00 – 16:00

Signatur:

MS

8/18

Møtested:

Gløshaugen, hovedbygningen, 2.etg, rom 201 (skype)

Orientering v/LMU-leder Anne Borg
Anne Borg informerte kort om hvordan psykososialt læringsmiljø i 2018 følges opp i
styringsdialogen med fakultetene. Dialogen med fakultetene i vår var god. Status
viser at det er en del ulikheter i hvordan fakultetene jobber og prioriterer når det
gjelder psykososialt læringsmiljø. Noen har egne arbeidsgrupper som jobber med
dette på fakultetsnivå, mens andre har overlatt dette til institutter og ulike
studentgrupper. Tiltakene som iverksettes er alt fra faglige og sosiale arrangementer,
til fokus på varierte lærings-/og undervisningsarealer, nye sosiale møtearenaer for
studentene mm. Studenttjenester tilbyr denne våre opplæring ut mot
veilederkorpset som oppfølging av politikk for studieveiledning i NTNU.
Det virker å være en del utfordringer når det gjelder å skape gode identitetsarealer
for studentene i studieprogram på tvers av fakultetene. I NTNU er det er stor
oppmerksomhet rundt hvordan skape gode identitetsarealer. I mai legges ny rapport
vedrørende identitetsarealer frem for dekanmøtet. Det knytter seg stor spenning til
denne rapporten, og den legges frem for LMU på møtet i juni.
LMU anbefaler prorektor for utdanning å følge på psykososialt læringsmiljø i sin
videre dialog med fakultetene.
Tilretteleggingstjenesten har lansert Hørselskampanje i NTNU, og LMU og
underutvalgene oppfordres til å spre kampanjematerialet.

Postadresse

Org.nr. 974 767 880

Besøksadresse
Høgskoleringen 1

7491 Trondheim

postmottak@ntnu.no

Hovedbygningen, 2. etg.

Norway

www.ntnu.no/adm/uk

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Telefon
+47 73595000

Saksbehandler
Seniorrådgiver
Marit Svendsen
Marit.svendsen@ntnu.no
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Studentombudets årsrapport 2017
Studentombud Lennart Soligard presenterte ombudsordningen og Studentombudets
årsrapport 2017. Studentombudet er en nyopprettet stilling fra og med høsten 2017.
Ombudet har en uavhengig og nøytral rolle, og henvendelser fra studentene
behandles konfidensielt. Første året har vært preget av oppstart, og det har vært lagt
vekt på fysiske møter og stands for å gjøre ordningen kjent i NTNU. Ombudet har ved
alle henvendelser fra studentene, gitt informasjon om ombudets mandat og rolle.
Studentombudet mottok 43 henvendelser i 2017, hvor 10 var anonyme. 32 av
henvendelsene kom fra studenter i Trondheim, 6 fra Ålesund og 5 fra Gjøvik. De
fleste kom via epost og telefon. Tematikken studentene kontaktet ombudet om var i
hovedsak relatert til eksamen (16), studier (7) og læringsmiljø (6). Henvendelsene på
læringsmiljø, var relatert til studentenes psykososialt læringsmiljø.
Ordningen ser ut til å ha blitt bedre kjent og det er registrert 67 henvendelser hittil i
år. Ombudet fremholdt at studenthenvendelser kan betraktes som en indikator på
mulig svakheter i systemet. Han anbefaler at NTNU foretar en gjennomgang av
varslingssystemet (avvik, varsling). Det bør foretas en vurdering av
brukervennligheten for studentene i de ulike systemene, rutinene, organiseringen,
oppfølgingen mm, og studentene må involveres i dette arbeidet.
Diskusjon og anbefaling:
Avvikssystemet RISK-manager, ble i sin tid laget som et HMS-system. Det ble som
følge av NOKUT-tilsyn utvidet også, men modul for avvikssystem/tilbakemelding på
utdanningskvalitet og læringsmiljø. Rutinene ble da laget med utgangspunkt i at
avvik og tilbakemeldinger knyttet til utdanningskvalitet, skulle tas på laveste nivå via
referansegruppeordningen. LMU mener systemet ikke har fungert optimalt, og antar
det er en viss underrapportering av avvik og tilbakemeldinger fra studentene.
Manglende varsler kan i enkelte tilfeller tenkes å skyldes at studentene ikke ønsker å
ta den psykologisk belastning med å varsle, frykter represalier og for mangel på
transparens i prosessene, uro for at saken kan bli kjent i miljøet osv.
LMU har tidligere påpekt at rutinene og de ulike begrepene kan være vanskelig for
studentene å forstå. LMU er kjent med at Virksomhetsstyring er i prosess med
anbudsutlysing av nytt system for internkontroll, herunder avvik og tilbakemeldinger
fra studenter. LMU påpeker at det viktig at studenter involveres, og at arbeidet fører
til bedre rutiner og organisering av oppfølgingen av avvik og tilbakemeldinger fra
studentene.
Presentasjonen følger som vedlegg til referatet.

10/18

Prosjektet God Start
Marianne Karlsen, Sit Råd presenterte prosjektet God start som er et tverrfaglig
samarbeidsprosjekt mellom SiT, NTNU, som er en oppfølger av workshoper i Study
Trondheim-samarbeidet.Prosjektet har fått støtte med kr 434 400,- fra
Kunnskapsdepartementet. Prosjektet er et resultat av funnene i SHOT-undersøkelsen
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i 2014, som viste at mange studenter rapporterte om ensomhet og alvorlige psykiske
symptomplager. Det ble
fokusert på enkle sosiale tiltak og aktiviteter på campus, samt kurs og aktiviteter
rettet mot ensomme studenter. I regi av prosjektet er det gjennomført bli-kjentarrangementer, informasjonsmøter, felles måltider som suppeservering i forelesning,
utviklet inspirasjonskort, samt etablert sosiale arenaer for aktiviteter
på Gløshaugen og Dragvoll (bordtennisbord, fotball-spill, aktivitetsbord-spill).
Erfaringene fra å kombinere sosiale tiltak med faglige tiltak er svært gode. Enkle
tiltak kan gjøre en forskjell i studentenes psykososiale læringsmiljø! Det rapporteres
nå om at det er mer deling av kompetanse mellom fagmiljøer og «hjelpere», og mer
samarbeid som bidrar til bedre sosialfaglig læringsmiljø. Det er videre opprettet flere
studentlounger. Prosjektet med beskrivelsene av de ulike tiltakene og erfaringene er
oppsummert i rapporten «Prosjekt God Start».
Diskusjon - anbefaling:
LMU er imponert over bredden i tiltakene og de gode erfaringene prosjektet har
høstet. Særlig inspirerende er det hvordan de har klart å kombinere sosiale tiltak
med faglige tiltak hvor fagpersoner har deltatt aktivt.
LMU er opptatt av at disse gode erfaringene deles i hele NTNU, og i alle de tre
studiebyene. De fleste aktivitetene har vært gjennomført i Trondheim, og LMU ber
om at den kunnskapen og de gode erfaringene som prosjektet har høstet, søkes
videreført i nye tiltak i Gjøvik og Ålesund.
Presentasjonen og prosjektrapporten følger som vedlegg til referatet.
11/18
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EUs nye Personvernforordning (GDPR)
Anne Borg orienterte kort om EUs nye personvernforordning GDPR som trer i kraft
fra 25. mai, og som bli innarbeidet i norsk lov fra dette tidspunktet. Forordningen
viderefører mye av det samme regelverket som gjelder pr i dag. Det blir enkelte
endringer, blant annet vil rettighetene til de registrerte til å bli styrket, og reglene
blir de samme innen EU/EØS. Datatilsynets har utarbeidet gode veiledninger til den
nye forordningen. Avdeling for utdanningskvalitet har på bakgrunn av en
henvendelse fra noen linjeforeninger vedrørende hvordan dette vil innvirke på
studentenes arbeid, gitt råd og anbefalinger overfor linjeforeningene. Anne-Marie
Snekvik, seniorrådgiver, Avdeling for utdanningskvalitet, vil på LMU-møtet 6. juni
informere nærmere om hvordan NTNU jobber med innføringen av den nye
personvernforordningen.
Campusprosjektet NTNU i Trondheim – læringsarealer
Sissel Brandi-Hansen, fagansvarlig for brukerinvolvering i Campus utvikling og Tor
Arne Wæraas, prosjektleder kartlegging og konseptutvikling Campusprogrammet,
presenterte konseptene og innledet til diskusjon. Det skal nå gjennomføres en
kartlegging og konseptutvikling for læringsareal, arbeidsplass og knutepunkt i
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Campusprosjekt NTNU i Trondheim. Resultatet fra disse delprosjektene utgjør
masterplan for videre utvikling av samlet campus i Trondheim. Prosjektet samler inn
kunnskap om eksisterende situasjon og utforsker muligheter knyttet til aktiviteter og
arealbruk. Dette for å beskrive og anbefale arealkonsepter for ulike typer arealer som
arbeidsplasser, læringsarenaer, knutepunkt, studentvelferd og frivillighet samt areal
for samarbeidspartnere. Det er etablert egne arbeidsgrupper med fremtidige
sluttbrukere fra NTNU og NTNUs samarbeidspartnere.
Rammebetingelsene for prosjektet er den eksisterende bygningsmassen, ombygning
og nybygg (hvorav inntil 92000 m2 nybygg og 45000 m2 ombygging). Arealrammen er
10,9 m2 pr student, og den må Campusprosjektet forholde seg til. Campusprosjektet
gir NTNU en mulighet til å gjøre ting på en annen måte, skape nye rammer som
stimulerer til bredt tverrfaglig samarbeid, fremragende innovasjon, formidling,
utdanning og forskning. Det er mange dilemma og prioriteringer det må tas stilling til.
Blant annet hvordan skal NTNU prioritere arealrammen mellom arbeidsplasser,
læringsarealer, knutepunkt og lab/spesialrom? Dagens bruk versus fremtidens?
Studentperspektiv versus ansattperspektiv? Fleksibilitet versus kostnadseffektivitet?
Rammevilkårene i for læringsareal er:
•
•
•

Læring som helhetlig tilnærming foregår i formelle og uformelle situasjoner,
og fremtidens læringsarena må inkludere begge i en helhet
Læringsareal skal etableres med studentens perspektiv i utvikling av konsept
for arketyper og arealkategorier
NTNU har lavere læringsareal enn KDs nøkkeltall på Gløshaugen og Dragvoll

Campus skal gi gode rom for læring og mulighet for å møtes i og utforske et bredt
spenn av pedagogiske praksiser. De fire virkemidlene er fysisk fleksibilitet, smidige
grensesnitt, identitetsmarkører og pedagogisk system, og de skal bidra til å etablere
gode rom for læring. Det vil komme tre konseptutredninger fra rådgiverne på
læringsarealer, arbeidsplass og knutepunkt. Arbeidsgruppene er i gang med å
kartlegge, definere og beskrive; hvorfor, hvordan og til hva. Det er 3 hovedkategorier
av brukere som skal samspille; studenter, ansatte i form av sine ulike roller og
samlekategorien alle. De store overordnede grepene er definert til:
•
•
•
•

Samling i helhetlige økosystemer med studentens velferd i sentrum
Overlapp av funksjoner, faglig og sosialt
Utviske grenser mellom formelle og uformelle læringsarealer
Bygningsstrukturer som gir mange grensesnitt mellom ulike grupper

Ulike alternativer undersøkes og vurderes slik at man kommer frem til hvilke
arbeidsplass-konsepter som er mulige. Bla ligger det inne en anbefaling om at
veiledning som norm ikke skal foregå på kontor, men det kan gjøre det dersom
kontoret er godt innrettet med sone for veiledning.

Studentenes læringsareal vil dessuten bli mindre noen steder, og spørsmålet kan da
bli om det er viktigere for studentene å ha «sitt» areal unna de ansatte, eller ikke?
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Konseptene skal ferdigstilles i mai, og etter ferdigstilling skal arealkonseptene på
innspillrunde i organisasjonen.
Diskusjon og anbefaling:
LMU setter pris på å bli involvert i prosessen før konseptutviklingene starter. Saken er
kompleks og de mange dilemmaer som løftes frem, er det viktig å bruke god tid på å
utrede.
LMU er opptatt av at studentene blir involvert i prosessene knyttet til
konseptutvikling. Det er viktig at de skisserte store grepene, i tilstrekkelig grad
ivaretar studentenes læringsmiljø i NTNUs konseptet for læringsarealer. Erfaringene
fra f.eks. God start prosjektet og identitetsarealer for studentene, viser at det har
gode effekter på studentenes læringsmiljø, når man lykkes i å bringe studentene og
ansatte tettere sammen. LMU påpeker at de såkalte mellomrommene må utnyttes
klokt, slik at de bidrar til å skape gode rammer rundt studentenes læring.
Presentasjonen følger som vedlegg til referatet.
13/18

Samlokaliseringsprosjektet i et studentperspektiv
Jens Petter Nygård, Prosjektleder samlokalisering etter fusjon, informerte kort om
status i samlokaliseringen etter fusjonen. Han redegjorde for de prinsipper som er lagt
til grunn for lokaliseringen av undervisningen, blant annet at undervisningen vil bli
lagt til den campus hvor hovedtyngden av studentene har tilhold. Omfanget av
endringene innebærer følgende flyttinger (ca-tall):
• Fra Kalvskinnet til Gløshaugen 2500 studenter totalt og 200 ansatte
• Fra Moholt til Kalvskinnet 1500 studenter og 100 ansatte
• Fra Gløshaugen til Kalvskinnet 400 ansatte
• Fra Dragvoll til Gløshaugen (Rustbygget) 600 studenter og 30 ansatte
• Flytting til Gløshaugen høst 2018 700 studenter og 70 ansatte.
Dette utgjør ca 3500 undervisningstimer av i alt 10000 undervisningstimer.
LMU tok orienteringen til etterretning.
Presentasjonen følger som vedlegg til referatet.

14/18 15:40-16:00 Eventuelt
Kjerstin Tobiassen informerte kort om arbeidet med læringsmiljøundersøkelsen. Det
tas sikte på å kjøre læringsmiljøundersøkelsen i 2018, selv om den sammenfaller med
SHoT i år (utsatt ett år pga fusjonen). NTNUs syklus er 3-årig, mens SHoT har 4-årig
syklus. Læringsmiljøundersøkelsen vil spisses slik at den ikke overlapper for mye med
SHoT-undersøkelsen. LMU vil få en mer utdypende presentasjon på et senere møte.

Studentombudet –
Årsrapport 2017

Lennart Soligard
Kunnskap for en bedre verden

Årsrapport 2017
• Begrenset rapporteringsperiode
• F.o.m. 2.10.2017
31.12.2017
Statistikk må ses i lys av kort rapporteringsperiode…

• Rapporten omhandler:
• Antall studenthenvendelser
• Hvilke tema henvendelsene omhandler
• Hvilke byer og fakultet henvendelsene kommer fra (noen
anonyme)
• Studentombudets oppfølgning av henvendelsene
• Anbefalinger er gitt på bakgrunn av henvendelsene

• Studentombudets profileringsarbeid
• Samarbeid og nettverk

Kunnskap for en bedre verden
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Studenthenvendelser 2017

• Alle 6 henvendelser omhandler det psykososiale miljøet –
• I det vesentligste har sakene omhandlet utfordringer ang.
mellommenneskelige relasjoner mellom student og ansatt
• Studentene har ikke ønsket å gå videre med saken.
• Èn student ønsket i utgangspunktet studentombudets bistand i
form av å gjennomføre en «uformell behandling» av saken (se
NTNUs policy om personkonflikter pkt. 1.), men avlyste.
Kunnskap for en bedre verden
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Fakultetstilhørighet
43 henvendelser - fakultetstilhørighet

10

10

5

5

4
3

3
2

1
ANONYM

FAKULTET AD

FAKULTET HF

FAKULTET IE

Kunnskap for en bedre verden

FAKULTET IV

FAKULTET MH

FAKULTET NV

FAKULTET SU

FAKULTET ØK

4

Henvendelser fra både Gjøvik, Ålesund
og Trondheim

Kunnskap for en bedre verden
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Foreløpige tall for 2018…
67 henvendelser januar, februar og mars 2018

28

15
7

1

ANNET

DISIPLINÆR

8

EKSAMEN

LÆRINGSMILJØ

1

OPPTAK

3

STUDIERELATERT TILRETTELEGGING

2

2

UTENFOR

PRAKSIS

• Så langt er det innkommet 8 henvendelser om læringsmiljø; 7 angår det
psykososiale og 1 angår det fysiske.
• I hovedsak ansatt/student relasjoner – èn henvendelse gjaldt student/student
relasjon.
• Èn student har ønsket å gå videre med saken i form av uformell behandling
• Møte avholdt på studentombudets kontor…
Kunnskap for en bedre verden
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Foreløpige tall for 2018 forts…
Fakultetstilhørighet

18

14
12
11

ANONYM

3

3

AD-FAKULTET

HF-FAKULTET

1
IE-FAKULTET
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IV-FAKULTET

2
MH-FAKULTET

SU-FAKULTET

ØK-FAKULTET

3
NV-FAKULTET
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Studentombudet har anbefalt NTNU å
gjøre følgende:

• Foreta en gjennomgang av varslingssystemet hvor man
vurderer brukervennligheten av systemet overfor
studentene
– Studenttillitsvalgte bør høres i denne prosessen

Kunnskap for en bedre verden
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Bakgrunnen for anbefalingen
• 3 studenthenvendelser: Ansattes væremåte har medført
et dårlig psykososialt læringsmiljø for studenten
(subjektiv opplevelse)
– Det er i denne forbindelse uttrykt frustrasjon over NTNUs rutiner;
uoversiktlig og lite brukervennlig for studenter…

• Studenthenvendelser kan betraktes som indikatorer på
mulige svakheter i systemet.

Kunnskap for en bedre verden
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Studenters uttalte bekymringer… «skal
jeg gå videre med saken – eller ikke»?
• «Hvilken psykologisk belastning vil det medføre for meg
dersom jeg går videre med saken»? «Vil belastningen ha
negativ innvirkning på mine faglige prestasjoner»?
• «Kanskje bedre å la være… prøve å holde ut til jeg er ferdig
med studiene»?
• «Har jeg grunn til å frykte represalier»?
– Satt ned i karakter, usaklig forskjellsbehandlet i studiehverdagen…

• «Hva om saken blir kjent i studentmiljøet»?
• «Hvordan håndterer NTNU slike saker»? Studentene har ofte
søkt selv på innsida:
• rutiner for avvikssystemet,
• rutiner for varsling, (anonym varsling begrenser videre behandling…)
• NTNUs policy mot trakassering, utilbørlig atferd og harde
personkonflikter. Uformell behandling eller formel klage…
– Uformell behandling…ubalansen i maktfoholdet…Møte mellom partene på
studentombudets kontor…
Kunnskap for en bedre verden
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Enkle tiltak kan gjøre en forskjell

Tverrfaglig samarbeid
Gode sosial faglige læringsmiljø
Tverrfaglig samarbeid

Bakgrunn for prosjekt God start

Student i Trondheim:
Hva vet vi om studenthelse og trivsel fra SHOT’en 2014?
De fleste trives i studiebyen og finner studiene sine meningsfulle!

Litt repetisjon
19 % av studentene rapporterer alvorlige
psykiske symptomplager.
I Trondheim: 15 % på NTNU, 23 % på Hist

Ensomhet:
10 % av de kvinnelige og 19 % av de
mannlige studentene i Trondheim
rapporterte sosial eller emosjonell
ensomhet, mot hhv. 9 og 16 % på
landsbasis.
Egenrapportert studiemestring:
NTNU: 11 % lav, 68 % middels, 21 % høy
Hist: 13 % lav, 70 % middels, 18 % lav

Study Trondheim
Sammen skaper vi Nordens beste studieby

Innsatsområde Helse og mestring
NTNU Karriere
NTNU Tilrettelegging
NTNU Internasjonal seksjon
Studentprestene
Sit Råd med samtaletilbud og mestringskurs
Sit Psykososial tjeneste
Velferdstinget
Sit Bolig – bygger kollektiv med felles kjøkken
Sit Idrett – f. eks. tren med en venn

Fire samlinger/workshoper, konkretiserte fire områder vi ønsket jobbe med:

- Studentbyene, sosiale aktiviteter
- Aktiviteter på campus (f.eks. aktivitetsbord i kantina,
studentlounge/aktiviteter på campus)
- Sette i gang kurs og andre aktiviteter rettet mot ensomme studenter
- Gode psykososiale læringsmiljøer!
Mange enkle tiltak som ble samlet i «inspirasjonskort»

2 studenter fra master i industriell design deltok og samlet alle gode tiltak og
utarbeidet inspirasjonskortene.

Gavepakke:
Kunnskapsdirektoratets øremerkede midler
for å bedre studenters psykiske helse, utlyst
2016

NTNU og Sit søkte – fikk innvilget 434 400 kr

Prosjektledere:
Maren Rotmo og Isabelle Gabarro, masterstudenter i rådgiving ved NTNU
Prosjektledere utformet og drev prosjektet

April – desember 2017

Prosjektets overordnede mål
• Bidra positivt til studentenes psykiske helse
• Bidra til et godt mottak av studenter
• Redusere ensomhet blant studenter

• Tverrfaglig samarbeid med læringsmiljø
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Tiltak i prosjektet
•
•
•
•
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Studentlounge på campus Gløshaugen og Dragvoll
Aktivitetsbord på to Sit-kafeer
Arrangement på tre ulike studentbyer
Tiltak i samarbeid med læringsmiljø
- Institutt for datateknologi og informatikk (IDI)
- Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS)

Studentlounge på Gløshaugen og
Dragvoll
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Mål for tiltaket
• Å bidra til et levende campus
• Å bidra til at studentene kan ta en god pause på
campus
• At studentlounge skal være inkluderende tiltak
for alle
• At studentene opplever å bli godt mottatt,
campus er et godt sted å være!

14

Aktiviteter

15

Aktiviteter
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Helhetsinntrykk
• Godt besøkt
• Aktiviteter er populære
– bordtennisbordet spesielt
• Brukes til ”gode” pauser
• Lite ressurskrevende
• Studenter benytter seg ofte av tiltaket sammen
med andre
• Rommets innredning og form har betydning
• Varig tiltak
17

Aktivitetsbord-tiltaket

18

Tiltak på studentbyene
• Arrangement på tre av Sit sine
studentbyer

• Samarbeidspartnere: Sit Råd og
Sit Bolig
• Mål med tiltaket
• Godt mottak
• Bli bedre kjent
• Informasjon om prosjektet og
Sits tilbud til studenter
• Promotere aktivitetshus
• Rekruttere til beboerstyre
• Inkluderende
19

Arrangementet
• Bli-kjent
aktiviteter
• Presentasjoner
• Grilling

20

Tiltak i læringsmiljø
• Institutt for datateknologi og informatikk(IDI)

• Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS)
Tverrfaglig samarbeid for å gode sosialfaglige miljø

21

Institutt for datateknologi og
informatikk
• Målgruppe: førsteårsstudenter på
bachelorstudiet for informatikk
• Samarbeidspartnere
– Amanuensis Trond Aalberg og stipendiat Madeleine
Lorås, studieveileder Kristian Drøsshaug
– ExcITed, Projects of Becoming
– Undervisnings- og studentassistenter

22

Mål for prosjektet
• En opplevelse av campus
som arbeidsplass
• At studentene kan bli
kjent og holde kontakten
med hverandre
• Faglig utbytte av tiltaket
og lære om å bli student
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Informatikk Arbeidsdag
• Hver fredag i
høstsemesteret
• Faste rom
• Hel dag
• Frokost
• Undervisnings- og
studentassistenter
tilstede
• Promotering
– Oppstartsdag
24

Helhetsinntrykk
•
•
•
•
•

25

Bidratt til høyere oppmøte
Bidratt til trivsel
Har skapt kullfølelse
Senket terskelen for å be om hjelp
Bidratt til gode arbeidsvaner

Institutt for sosiologi og
statsvitenskap
• Målgruppe: førsteårsstudenter på
bachelorstudiet i sosiologi
• Samarbeidspartner førsteamanuensis Brita
Bungum
• 3 deltiltak
– Studentenes informasjonsmøte
– Emnet SOS1002
– Emnet SOS1016
26

Mål for tiltaket
• Mottak av studenter
• Sosialfaglig miljø

27

Informasjonsmøtet
• Studierelatert informasjon
• Bli-kjent øvelser
• Pause med lett servering og
mingling
• Studentsertifikatet

28

Helhetsinntrykk
Informasjonsmøtet
•
•
•
•
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Godt mottak
Bli-kjent øvelser bidro til at de ble kjent
Matservering – sosialt lim som
God opplevelse med å kutte ned på
informasjon

Emnene SOS1002 og SOS1016
• Forelesning og
øvingsseminar
• Matservering
– Boller
– Te og kaffe
– Suppe

• Konkurranse
• Lenger pause
30

«Suppeservering i forelesning: Helt fantastisk tiltak.
Mingling på tvers, de som sitter alene satte seg ned
med andre. Dette må vi som årlig begivenhet»

Ingvill Stuvøy, stipendiat
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Oppsummerende om prosjektet
•
•
•
•
•
•
•
32

Prosjektets fokus på studenters psykiske helse
Matservering
Informasjonsdeling
Betydningen av rom
Kontinuitet og varige tiltak
Å se ressurser
Små tiltak til en stor forskjell

Brita Bungum:
«For oss på ISS var prosjektet God Start en gavepakke høsten 2017.
Gjennom prosjektet fikk vi masse inspirasjon men også konkrete ideer til
hvordan vi med enkle grep kan jobbe for at våre nye studenter får en
bedre oppstart til et høstsemester der de fikk mulighet til å bli kjent med
flere medstudenter og etter hvert føle seg mer inkludert og trygge i vårt
fagmiljø.»

«Resultatet fra evalueringer av høstens opplegg har vist at en slik
tverrfaglig studiedag bidrar til et aktivt og inkluderende læringsmiljø, som
vi håper kan ha positive effekter på studentenes faglige utbytte og sosiale
opplevelse på studiet utover første studieår. Informatikk Arbeidsdag har
vist seg å være et ressurseffektivt tiltak som når ut til mange studenter.
Tiltaket føyer seg inn i en rekke av andre tiltak ved NTNU som har fokus på
studentaktiv læring første semester, men i Informatikk arbeidsdag har vi
prøvd ut et opplegg som er frikoblet fra spesifikt emne og obligatorisk
deltagelse»

Sitat fra Trond og Madeleine
«Når du står omringet av tre personer som vil hjelpe deg... de fredagene
er kjempekjekke!»
Sitat fra student

Hva har vi lært:

Enkle tiltak kan gjøre en forskjell
Mer deling av kompetanse mellom fagmiljøer og «hjelpere»

Mer samarbeid kan gi bedre sosialfaglige læringsmiljø
Opprette flere sosiale møteplasser, som studentlounger

Oppfordrer til bruk av inspirasjonskortene!
Kombinere sosiale tiltak med faglige tiltak vil gi bedre læringsmiljø, større
trivsel og bedre psykisk helse hos studentene. Med det mer kompetente
studenter og mindre uønsket fravær.

Fremtidig prosjekt:
Nettportal for studenter
• Digitalisering av inspirasjonskort
• NTNU-tiltak
• Beskrivelser av ulike ideer som kan tas i bruk for å aktivisere
studenter og bidra til at de blir bedre kjent i læringsmiljøene
• Vedlagt i prosjektrapporten
• Nettbasert veiviser rettet mot studenters psykiske helse
• Studenter kan lettere oppsøke hjelp på et tidligere tidspunkt
• Informasjon om samtale- og kurstilbud
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Kunnskap for en bedre verden

Agenda
• Rammebetingelser
• Kartlegging og konseptutvikling
• Hvorfor, hvordan og til hva

• Konseptet læringsarena

Kunnskap for en bedre verden
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Rammebetingelser
• Eksiterende bygg, ombygning, nybygg
–
–
–
–

Én helhetlig og sammenhengende utbygging
Inntil 92.000 m2 nybygg
Inntil 45.000 m2 ombygging
Innen 10 år

• Lover og regler og diverse krav
• Strategi NTNU: 2018-2025
• Færre m2 enn ønsket

• m2 regnes pr student - ikke pr ansatt eller kategori
Kunnskap for en bedre verden
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Muligheten!
•
•
•
•

Utdanning og læringsmiljø
Forskning
Kunstnerisk virksomhet
Nyskapnings- og
innovasjonsvirksomhet
• Formidling

Kunnskap for en bedre verden
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Fysisk utforming og virksomhet
Ledelsesoppgaven å kunne
se dette i sammenheng med:
• Hva kan vi få ut av ny praksis?
• Hva krever det av
organiseringen?
• Hva krever det av teknologi?
• Å koble arealbruk til praksis slik
at fysisk utforming kan
undersøtte konkrete mål?
Kunnskap for en bedre verden
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Dilemmaer og prioriteringer
•
•
•
•
•
•

Hva kan vi (bygningskropp, lys og regler)?
Hvor mange og hvilke slags m2?
Kvalitet eller kvantitet i m2?
Hvem er vi i fremtiden, hva gjør vi mest i fremtiden?
Vi har en ramme – hvordan vil vi prioritere den?
Riktig prioriteringer fra start til slutt.

Kunnskap for en bedre verden
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Arealfordeling
LÆRINGSAREAL

ARBEIDSPLASS
KNUTEPUNKT
SPESIALAREAL

10 m2 pr student
KD areal u/spesial

LÆRINGSAREAL

LÆRINGSAREAL

BTA

DILEMMA;
•

ARBEIDSPLASS

SPESIALAREAL

GLØSHAUGEN

Tildelt 10,9 m2 pr student

2,5

KNUTEPUNKT

BTA

Tildelt 10,9 m2 pr student

ARBEIDSPLASS •
KNUTEPUNKT

1,5

SPESIALAREAL

1

•

5

DRAGVOLL
KD
Kunnskap for en bedre NØKKELTALL
verden

•

BTA

BEVILLING

FORESLÅTT KONSEPT

Dragvoll har lavere læringsareal enn
Kunnskapsdepartementets nøkkeltall
Dragvoll har høyere ansattareal enn
norm

Gløshaugen har lavere læringsareal
enn Kunnskapsdepartementets
nøkkeltall
Gløshaugen har høyere ansattareal
enn norm

Dilemma; Arealfordeling
ARBEIDSPLASS

ARBEIDSPLASS

Samarbeidspartner
e
Studentfrivillighet
Velferd
LÆRINGSAREAL
Innovasjon
KNUTEPUNKT
ARBEIDSPLASS
LÆRINGSARAL
mm.
KNUTEPUNKT

LÆRINGSAREAL
KNUTEPUNKT
LÆRINGSARAL
KNUTEPUNKT
KNUTEPUNKT

LAB/SPESIALR
OM

LAB/SPESIALR
OM

Kunnskap for en bedre verden
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Konseptutvikling
• Hvorfor
– Kunnskap, forankring og forståelse

LOKALT

• Hvordan
– Kartlegging og analyse: Kunnskap om det
eksisterende, og det fremtidige.

SENTRALT

• Til hva
– Verktøy til aktuell programmering av
funktionsdiagrammer og rumdiagrammer
– Å kunne ta aktive og opplyste beslutninger.
– For aktuelle og fremtidige arealer

Kunnskap for en bedre verden
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MÅL

•
•
•
•

Overordnede konsepter
Konsepter for læringsareal
Konsepter for arbeidsplass
Konsepter for knutepunkt

Studentvelferd og
frivillighet

Samarbeidspartnere

Kartlegging

Analyser
Kunnskap for en bedre verden
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Dilemma og prioriteringer
Eksempler:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagens bruk vs. fremtidens
Studentperspektivet vs. ansattperspektivet
Tilhørighet vs. deling
Fleksibilitet vs. kostnadseffektivitet
Åpenhet vs. sikkerhet
Tverrfaglighet vs. isolert
Offentlig vs. Privat
Multippelt vs. spesifikt
Kunnskap for en bedre verden
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Læringsareal rammevilkår
• Læring som en helhetlig tilnærming foregår i formelle
og uformelle situasjoner og fremtidens læringsarena
må inkludere begge i en helhet.
• Læringsarealet etableres med studentens perspektiv i
utviklingen av konsept for arketyper og arealkategorier.
• Aktuelt har vi lavere læringsareal en KD nøkkeltall på
Gløshaugen og på Dragvoll

Kunnskap for en bedre verden
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FRA MÅL TIL VIRKEMIDLER
EFFEKTMÅL

VIRKEMIDDEL

NTNUs Læringsarenaer skal utgjøre en helhetlig infrastruktur for læring
for studenten og et pedagogisk verktøy for underviser.

NTNUs Læringsarenaer utvikles som et helhetlig pedagogisk system,
hvor både timeplanlagte og andre læringsarenaer er en del av denne
infrastrukturen.

Alle studenter skal finne et sted som oppleves som en faglig eller sosial
«hjemmebane»

Studentareal og læringsarenaer skal ha enten faglige eller sosiale
identitetsmarkører

Det skal være enkelt å skape gode møter mellom studenter og ansatte
og mellom studenter og eksterne aktører.

Dette innebærer at grensesnittene mellom ulike brukergrupper skal
kunne tilpasses de aktivitetene som skal foregå der

De fleste rom for læring skal gi rom for eksperimentering. Dette øker
effektivitet både i læringsutbytte og i arealutnyttelse.

Alle rom skal ha en fysisk fleksibilitet. Enten gjennom rommets
beskaffenhet, inventaret, teknologien eller organisering av bruk

Kunnskap for en bedre verden
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•

IDENTITETSMARKØRER

•

SMIDIGE GRENSESNITT

•

FYSISK FLEKSIBILITET

Kunnskap for en bedre verden

•

•

PEDAGOGISKE
SYSTEM

Campus skal gi studenter og
undervisere gode rom for læring og
mulighet for å møtes i og utforske et
bredt spenn av pedagogiske
praksis.
Det er 4 virkemidlene som skal
bidra til å etablere gode rom for
læring. Til hvert virkemiddel er det
knyttet flere verktøy, disse danner til
sammen verktøykassen for
etablering av rom for læring ved
NTNU.

SMIDIGE
GRENSESNITT

PEDAGOGISK SYSTEM
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FYSISK
FLEXIBILTET

•

IDENTITETS
MARKØRER

VÅR VERKTØYKASSE

PEDAGOGISK SYSTEM
•

•

•

God pedagogisk praksis trenger et helt system
av læringsarenaer, det vil si en romlig
infrastruktur for studentenes ulike behov for
læringssituasjoner, der deres ulike behov for
læring kan tilfredsstilles
Sett fra undervisers side er rom et verktøy for
pedagogisk praksis som bør utnyttes og
utforskes mer.
Økosystemet er et oppsett for enkelt å forstå
og å kunne ta i bruk en kompleks bredde av
tilbud

PEDAGOGIS
K SYSTEM

.

Kunnskap for en bedre verden
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DE STORE GREPENE
•

SAMLING I HELHETLIGE ØKOSYSTEMER MED STUDENTES VELFERD I SENTRUM

•

OVERLAPP AV FUNKSJONER, FAGLIG OG SOSIALT

•

UTVISKE GRENSER MELLOM FORMELLE OG UFORMELLE LÆRINGSAREAL

•

BYGNINGSSTRUKTURER SOM GIR MANGE GRENSESNITT MELLOM ULIKE GRUPPER

Kunnskap for en bedre verden
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ØKOSYSTEMET

ARKETYPER LÆRINGSSITUASJON
UFORMELL SONE
SOM EN NODE
MELLOM ULIKE
LÆRINGSSIATUASJ
ONER. SKAL GI
PÅFYLL OG ENERGI.

VRIMLE

FLEXE

UTFORSKING,
LAGING OG
TESTING FOR
KOBLING TEORI OG
PRAKSIS.

FRONTE

TESTE

METODEFRIHET OG
MULIGHET TIL Å JOBBE
I TEAM FREMHEVES
HER. BÅDE
UNDERVISER OG
STUDENTER SKAL
KUNNE TILPASSE
LOKALENE TIL ØNSKET
LÆRINGSSITUASJON.

Kunnskap for en bedre verden

ROM MED FOKUS PÅ
ULIKE TYPER TEKNOLOGI
OG MULTIMEDIA
LÆRINGSSTØTTE.

CONNECTE

STØTTER
KOMMUNIKASJON
FRA ÈN TIL MANGE.
TYPISK
AUDITORIUM ELLER
FLATE ROM MED
TYDELIG HIERARISK
STRUKTUR.

ARENA SOM ER
SKJERMET FRA
STØY OG ØVRIG
AKTIVITET, OG SOM
LEGGER TIL RETTE
FOR INDIVIDUELT
FOKUS.

FOKUSERE/SKJERME?

Sentrale vs. lokale undervisnings og
studentarealer
•

Læringsutbytte og opplevelse av
tilhørighet synes å øke når man
studenter på tvers av år innenfor
samme fag. Ref. Matteland. Er
det mulig å ta vare på dette, men
likevell sentralisere?

•
•
•

Hva kan vi sentralisere?
Hva er konsekvensene?
For studentene, for ansatte?

.

Fysikkland
Matteland

Kunnskap for en bedre verden

?

LOKAL

SENTRAL

FRA HOVEDGREP TIL KONSEPT

GENERELLE
ROM

.

KOLLEKTIV
STILLE som
sone
I større
sammenhenge
r som f.eks et
studentsenter

TEAM STUDIO
XL
Gruppebord
og varierte
soner.

FUNKSJONSSPESIFIKKE
ROM

SYSTEM
.

RETREAT Delte
studentarbeid
s-plasser
tilbaketrukket
fra daglig
stress.

FLEKSIBLE
FLATE ROM
L- M - S
Fleksible
bord/møbler.

LESESALER
Sentralt
plassert

GRUPPEROM
L- M - S

AUDITORIUM
XL- L -M
Tradisjonelt

AUDITORIUM
+
XL- L -M
Med løsninger
som også
fremmer
teamarbeid.

UNO ROM +
Fremmer
formidling fra
èn til mange.
(dispustas ol.)

STUDIO XL
Stort areal for
praktisk
øvelse. Lettere
utstyr,
tilrettelagt
etter faglig
fokus.

STUDIO L-M-S
Stort areal for
praktisk
øvelse. Lettere
utstyr,
tilrettelagt
etter faglig
fokus.

LAB
Areal med
tyngre
infrastruktur.

HOLO STUDIO
XL-M
Teknologisk
multiplattform
. Mange ulike
arbeidsformer.
Sandkassa–
Smia

HOLO ÅPEN
Åpne soner
med samme
teknologiske
multiplattform

HOLO/ VR LAB
ulike former
for virtuell
læringsstøtte

LÆRINGSSENTER
Bygning som
samler rom
egnet før
første års
studenter

STUDENTSENTER
Bygning som
arbeidssted
for studenter.
Ulike
brukssoner.
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FAGLIGE
«LAND» Som
tematisk gir
aktivitesbasert
arbeidsplass
for fagklynger.

UNO ROM normal
Fremmer
formidling fra
èn til mange.

HOLO BOX
Black box ol.
Teknologisk
støttede
spesialrom
STUDENTARE
AL MIX ER ALA
U1
Stor variasjon
=
aktivitetsbaser
t landskap for
studenter (U1)

STUDENTARBEIDSPLASS
Eid egen plass

KONTORET,
enten eid for
noen eller delt
brukskonsept.

GRUPPEROM
L- M - S

VEILEDNINGSROM

STUDIO XL-S
Faglig rom
med
tilhørighet for
kull eller
studieprogram
(ala arkitekt)

VERKSTED
Fagspesifikke
verksted med
tung
utrustning
lokalisert i
fagmiljøer.

GENERELLE
ROM

SPEAKERS
CORNER
Liten
«plattform»
for formidling
fra èn til
mange

VIDEO LAB
Små rom for
opptak video

VIDEO LAB
Små rom for
opptak video

….

FAGLIGE
«LAND»
plassert ut i
fagmiljøene
(Matteland)
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FUNKSJONSSPESIFIKKE
ROM

HOLO/ VR LAB
ulike former
for virtuell
læringsstøtte
med faglig
tilhørighet.

MIX
STUDENTARE
AL
Plassert ut
fagmiljø
(Drivhuset)

SYSTEM

Hvor møtes studenter og ansatte?
Hvor foregår samhandling mellom studenter og
ansatte i fremtiden? Hvor foregår spesielt
veiledning utenom de formelle rom? Figurene
under peker på horisontal oppdeling til venstre,
vertikal oppdeling midt på og til høyre ser vi et
rent studentsenter. Er det optimalt å være tett på
på samme flate, eller å tydelig eie ulike arena?

ANSATTE

DELT

STUDENTER

Kunnskap for en bedre verden

Student - ansatt
• Ulike kontorløsninger for ansatte påvirker grensesnitt
mot studentene og arealbruken/fordelingen mellom
ansatte/læring.
Tett på
studenten

ANSATTE

Kontoret som kun
kontor

DELT

Tydelig skille
mellom student ansatt

STUDENTER

Kunnskap for en bedre verden
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Arbeidsplass og rammevilkår
Tildelt 1,5 m2 pr student
I KD
13 m2 er arbeidsplass, og inkludere alt nærstøtteareal.
(Kopi/print , Multirom , Møterom, Kjøkken, Uformelle og
formelle møteplasser, Hyller/lager, Garderobe, WC, Intern
trafikk mm.)

1,5
1

Kunnskap for en bedre verden
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ALTERNATIV SOM VI UNDERSØKER - HVA MULIG
INNENFOR 13 m2
Alternativ 1
STORE CELLER
(12 M2)

Alle ansatte har eget romslig
kontor, stort nok til å ha møter
på

MIKS
SMÅ CELLER / ÅPENT

50 % har et lite cellekontor,
50 % sitter i åpent landskap

SMÅ CELLER

DELTE PLASSER

Alternativ 2
50 % har cellekontor, 50
% har et slikt kontor på
deling (delekontor)

20 % har et lite
cellekontor, 80 % sitter i
åpent landskap

Alle ansatte har et lite
Alle ansatte har et lite
cellekontor. Bygningenes
cellekontor. Bygningenes midte
midte brukes til
brukes til felles ansattfunksjoner ansattfunksjoner og
studentenes læringsareal

Aktivitetsbasert med 25 %
underdekning. 15 % av arealene
til delte ansattfunksjoner som
instituttet har råderett over. (må
være min. 120 ansatte)
Kunnskap for en bedre verden

Aktivitetsbasert med 25
% underdekning. 15 % av
arealene til delte
ansattfunksjoner som
fakultetet har råderett
over.

Alternativ 3

VIKTIGSTE VARIASJON:

100 % har et stor
cellekontor på deling
mellom 2 personer

Hva betyr
«celle»

Alle sitter i åpne landskap,
bortsett fra ansatte med
behov for spesiell
tilpassing

Tilgjengelig
variasjon

Alle ansatte har et lite
cellekontor. Bygningenes
midte brukes til
studentenes læringsareal

Aktivitetsbasert med 25 %
underdekning. 15 % av
arealene til delte
ansattfunksjoner delt på
tvers av fakultet

Integrasjon
med studenter

Nivå for
autonomi

Er kontoret veiledningsareal?
•

Anbefaling er at veiledning som norm ikke skal foregå på kontor, men det kan gjøre det om
kontoret er godt innrettet med sone for veiledning. Blant annet fordi det neppe blir nok eller
store nok kontorer til å ha dette som fast norm.

•

Studentenes læringsareal vil dessuten bli mindre andre steder. Er det viktigere for studentene å ha
«sitt» areal unna de ansatte?

Kunnskap for en bedre verden

Drøftelse i grupper og plenum
1. Hvilke typer læringsarena tror vi på for fremtiden?
2. Sentrale vs. lokale undervisnings og studentarealer, hva
er hvor?
3. Møte mellom studenter og ansatte? Hvordan vil v at
veiledning skal foregå?
4. Hvis etablerer nye arealer, hva skal til for at vi bruker
dem på nye måter?
Kunnskap for en bedre verden

Videre prosess
-> 2017

2018

Regjeringens
beslutning

•
•
•
•
•

2019-2022

OFP

2020-2027

Stortingsvedtak.
Startbevilgning

Høring i juni
Prinsippbeslutninger NTNU i juni
Statsbygg
OFP (avklaringsfase og OFP er første konkretisering av regjeringens valgte konsept)
Etter konsepter
lokale prosesser
Kunnskap for en bedre verden
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NTNU – Samlokaliseringsprosjektet - fusjon
Status april 2018
LMU 23. april 2018

Kunnskap for en bedre verden
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Oversikt samlokalisering av fagmiljø
•

Prosjekter under gjennomføring - ferdig august 2018
Fra Kalvskinnet til Gløshaugen:
– IV - fornybar energi til Varmeteknisk (EPT)
– IE - IDI undervisning/studentareal til Realfagbygget A-blokka (IDI)
– IE – Elektrolabber og Allmenn forkurs til Høgskoleringen 3 (IE-fak)
– IE - Elektroniske systemer, El.kraft, Tekn. Kyb til Elektroblokkene (IE-fak)
Fra Gløshaugen til Kalvskinnet:
– Fellesadm - Digital eksamen til Sukkerhuset

•

Prosjekter under planlegging/prosjektering
Fra Kalvskinnet/Dragvoll til Gløshaugen:
– IV - Maskin og logistikk til Verkstedteknisk (ferdig desember 2018) (MTP)
– ØK - Samfunnsøkonomi til Rustbygget (ferdig desember 2018? (ØK-fak)
– IV - Geologi og berg til Valgrinda (nybygg)
– IV - Bygg og miljø til Bygningsteknisk
Fra Moholt/Dragvoll/Gløshaugen til Kalvskinnet:
– SU – Lærerutdanningen fra Moholt til Gunnerus gt. 1 (ferdig desember 2018) (SU-fak)
– Fellesadm - Øk.avd, IT-avd, Avd for studieadm., Avd for dok.forvaltning, HR-HMS-avd

•

Prosjekter ikke startet planlegging/prosjektering
Fra Kalvskinnet til Gløshaugen
– IE - Datateknikk og informatikk til IT-bygg
– IV - Program for Industriell økologi (IndEcol) til Oppredningen
– NV – Materialteknologi til Oppredningen
– Felleslab IE,IV og NV til Oppredningen
– NV – Mat-teknologi til Realfagbygget (utredes)

Kunnskap for en bedre verden
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Samlokalisering etter fusjon
- omfang endringer
Samlet 4600 studenter og ca 730 ansatte
• Fra Kalvskinnet til Gløshaugen
– ca 2500 studenter totalt, ca 200 ansatte

• Fra Moholt til Kalvskinnet
– Ca 1500 studenter, ca 100 ansatte

• Fra Gløshaugen til Kalvskinnet
– Ca 400 ansatte

• Fra Dragvoll til Gløshaugen (Rustbygget)
– Ca 600 studenter, ca 30 ansatte

• Flytting til Gløshaugen høst 2018
– Ca 700 studenter, ca 70 ansatte
– Ca 3.500 undervisningstimer av i alt ca 10.000
Kunnskap for en bedre verden
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Undervisningsarealer
Simulering av årets timeplan med samlokalisert
undervisning for teknologifagene på Gløshaugen
Hovedbildet er at dette lar seg løse.
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Timeplanlegging - høst 2018
Følgende prinsipper legges til grunn for lokalisering av
undervisning:
• Undervisningen legges til den campus hvor
hovedtyngden av studentene har tilhold
• Faglæreres lokalisering kommer i andre rekke
• Arealknapphet kan overstyring av lokalisering (SAMLOK
avklarer)

Kunnskap for en bedre verden

6

1 av 13
Avdeling for utdanningskvalitet

Dato

Referanse

17.04.2018

2018/3139

Møteinnkalling
Til:

Læringsmiljøutvalgets medlemmer

Kopi til:

Medlemmer av underutvalgene i Gjøvik og Ålesund

Om:

Møte i Læringsmiljøutvalget

Møtetid:

23.04.02018
kl 13:00 – 16:00

Signatur:

Møtested: Gløshaugen, hovedbygningen, 3.etg,
rom 329 (samt skype)

MS

8/18 13:00-13:10

Orientering v/LMU-leder Anne Borg
LMU anbefalte i årsrapport 2017 at læringsmiljø tas inn som fast fokusområde i
styringsdialogen, med psykososialt læringsmiljø som fokusområde i 2018.
Anne Borg informerer kort om hvordan dette følges opp i 2018.
Tilretteleggingstjenesten har lansert Hørselskampanje i NTNU, og LMU og
underutvalgene oppfordres til å spre kampanjematerialet.

9/18 13:10-13:35

Studentombudets årsrapport 2017
Studentombudets årsrapport 2017 gir oversikt over de henvendelser ombudet
mottok i 2017. I årsrapporten løfter ombudet frem noen forbedringsområder som
NTNU kan rette oppmerksomheten mot, bla avvikssystemet og håndtering av
studenthenvendelser som gjelder meldinger knyttet til psykososialt læringsmiljø.
Lennart Soligard, Studentombud, presenterer årsrapporten med anbefalinger.

10/18 13:35-13:55

Prosjektet God Start
Prosjektet God start er et resultat av tidligere workshoper i regi av Study Trondheim,
og igangsatt med midler tildelt fra Kunnskapsdepartementet.
Marianne Karlsen, SiT Råd, presenterer prosjektet og de ulike tiltakene.

11/18 13:55-14:05

EUs nye Personvernforordning (GDRP)
EUs nye personvernforordning trer i kraft fra 25. mai., og vil gjelde som norsk lov fra
dette tidspunktet. Forordningen viderefører mye av det samme regelverket som
gjelder pr i dag, men det blir enkelte endringer.

Postadresse

Org.nr. 974 767 880

Besøksadresse
Høgskoleringen 1

7491 Trondheim

postmottak@ntnu.no

Hovedbygningen, 2. etg.

Norway

www.ntnu.no/adm/uk

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Telefon
+47 73595000

Saksbehandler
Seniorrådgiver
Marit Svendsen
Marit.svendsen@ntnu.no
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Blant annet vil rettighetene til de registrerte, dvs den det behandles
personopplysninger om blir styrket, og det blir like regler i hele EU/EØS.
Datatilsynets har utarbeidet gode veiledninger til den nye forordningen.
Anne-Marie Snekvik, seniorrådgiver, Avdeling for utdanningskvalitet, er dessverre
forhindret fra å komme til LMU 24.04.18. LMU får derfor kun en kort informasjon om
hvordan NTNU jobber med innføringen av den nye personvernforordningen, og en
utdypende presentasjon av på LMU-møtet i juni.
14:05 – 14:20
12/18 14:20-15:20

Pause og benstrekk
Campusprosjektet NTNU i Trondheim – læringsarealer
Det skal nå gjennomføres en kartlegging og konseptutvikling for læringsareal,
arbeidsplass og knutepunkt i Campusprosjekt NTNU i Trondheim. Resultatet fra disse
delprosjektene utgjør masterplan for videre utvikling av samlet campus i Trondheim.
Prosjektet samler kunnskap om eksisterende situasjon og utforsker muligheter
knyttet til aktiviteter og arealbruk. Dette for å beskrive og anbefale arealkonsepter for
ulike typer arealer, blant annet arbeidsplasser, læringsarenaer, knutepunkt,
studentvelferd og frivillighet samt areal for samarbeidspartnere. Det er etablert egne
arbeidsgrupper med fremtidige sluttbrukere fra NTNU og NTNUs samarbeidspartnere.
Campusprosjektet inviterer LMU til å drøfte konseptene for læringsarealer med
formålet om å informere, og ønsker å gi utvalget en anledning til å gi innspill før
konseptene ferdigstilles i mai. Etter ferdigstilling skal arealkonseptene på
innspillrunde i organisasjonen.
Sissel Brandi-Hansen, Fagansvarlig for brukerinvolvering Campus Utvikling og Tor
Arne Wæraas, prosjektleder kartlegging og konseptutvikling Campusprogrammet,
presenterer konseptene og innleder til diskusjon.

13/18 15:20-15:40

Samlokaliseringsprosjektet i et studentperspektiv
Jens Petter Nygård, Prosjektleder samlokalisering etter fusjon, informerer om status i
prosjektet i lys av studentperspektivet.

14/18 15:40-16:00

Eventuelt
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Sak 9/18 Studentombudets årsrapport 2017
NTNU opprettet i 2017 en studentombudstilling. Etter et drøyt 1/2 år i stillingen har
studentombudet, Lennart Soligard, høstet noen erfaringer. Det vises til Studentombudets
årsrapport 2017 (vedlagt) som ble lagt frem for styret 14. mars (O-sak 12/18).
Studentombudet vil blant annet komme inn på årsrapportens anbefalinger for to utvalgte områder
relevant for studentenes helhetlige læringsmiljø:
- Psykososialt læringsmiljø
- Avvikssystem for studentene
Studentombudet vil i tillegg presentere foreløpige tall for 2018.
Etter studentombudets innlegg vil det bli anledning for LMU til å stille spørsmål.
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Sak 10/18 Prosjektet God start – april – desember 2017
-

små tiltak kan gjøre en stor forskjell

Prosjekt God Start var et pilotprosjekt som varte fra april til desember 2017. Prosjektet ble gjennomført i regi
av Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) i samarbeid med NTNU. Prosjektet fikk bevilget
midler fra Kunnskapsdepartementets tilskuddsordning.
Prosjektets overordnede mål og hensikt:
• å bidra positivt til studentenes psykiske helse
• redusere andelen ensomme og bidra til et godt mottak av studenter
• finne ut mer om hvilke tiltak som er gjennomførbare og hvordan disse fungerer
• dele informasjon om virkningsfulle tiltak til andre deler av NTNU til inspirasjon og bruk
Prosjektet besto av fire ulike tiltak:
• studentlounge på campus Gløshaugen og Dragvoll,
• aktivitetsbord på to Sit-kafeer,
• arrangement på tre ulike studentbyer
• tiltak i samarbeid med læringsmiljøene Institutt for datateknologi og informatikk (IDI) og Institutt for
sosiologi og statsvitenskap (ISS).
Prosjektet ble ledet av to masterstudenter i rådgivingsvitenskap ved NTNU; Maren Rotmo og Isabelle
Gabarro. Prosjektet har også en referanse til Study Trondheim, mange av tiltakene er jobbet fram på
workshoper i dette fora.
Overfor LMU vil vi særlig fokusere på:
1.
Tiltakene gjennomført i samarbeid med IDI og ISS, der det er jobbet tett med fagmiljøet om
sosiale tiltak for førsteårsstudenter på bachelor informatikk og førsteårsstudenter på
bachelor og årsstudium i sosiologi. Enkle tiltak som har bidratt til å skape en bedre oppstart,
trygghet og tilhørighet for studentene som deltok.
2.

Opprettelsen av studentlunger på Dragvoll og Gløshaugen, enkelt tiltak som bidrar til å skape
gode sosiale møteplasser for studentene.
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Sak 11/18 - EUs nye personvernforordning
Bakgrunn
EUs nye personvernforordning innføres i alle EU/EØS land fra 25. mai 2018. EUs
personvernforordning vil bli gjort til norsk lov gjennom ny personopplysningslovnorsk lov og vi får
en ny personopplysningslov.
Mange av de bestemmelsene som gjelder for behandling av personopplysninger pr i dag vil bli
videreført, men det vil også bli en del nye bestemmelser og enkelte endringer som blant annet:
• Rettighetene til de registrerte, dvs den det behandles personopplysninger om,
blir styrket
• Like regler i hele EU/EØS
• Brudd på bestemmelsene kan føre til høyere bøter enn hva som er tilfelle i dag
Hvordan følges dette opp i NTNU
I forbindelse med EUs nye personvernforordning har NTNU igangsatt et omfattende arbeid med å
utarbeide et nytt styringssystem for informasjonssikkerhet. Prosjektet er ferdig og en rekke nye
styrende dokumenter og retningslinjer er klar for vedtak. At institusjonen har et
informasjonssikkerhetssystem er noe som gjelder etter dagens lovverk også, så dette er revidering
som har pågått uavhengig av ny personvernforordning.
Det har vært opprettet en prosjektgruppe som har forberedt innføringen av nytt regelverk.
Gruppen ledes av jurist Åshild Revhaug og har representanter fra studieområdet, IT, personal,
kommunikasjon og fakultetene. Sentralt i dette arbeidet er å skaffe oversikt over behandlingen av
personopplysninger ved institusjonen, fastsette nye retningslinjer og rutiner, samt legge til rette
for ulike typer opplæringstiltak. NTNU er nå i gang med kurs for ansatte, og det vil etter legges ut
informasjon på innsida til ansatte og studenter.
Enkelte linjeforeninger har etterspurt informasjon om hvordan forordningen vil innvirke på deres
arbeid. I den anledning ble det nylig sendt ut et informasjonsskriv for distribusjon til
linjeforeningene med eksempler på hva de må være spesielt oppmerksomme på blant annet
innhente samtykke og informere om hva opplysningene skal brukes til, krav til internkontroll,
arkivering og sletting av informasjon, oppmerksomhet knyttet til type informasjon som kan fremgå
på nettsider med mer.
Datatilsynet har lagt ut mye god informasjon om den nye forordningen på sine nettsider som
anbefales for ytterligere informasjon https://www.datatilsynet.no/
Anne-Marie Snekvik vil delta på LMU-møtet 6. Juni og gi en mer detaljert presentasjon.
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Sak 12/18 Campusprosjektets arbeid på konsepter for læringsareal
NTNU i Trondheim skal over de kommende årene samles i en campus i området rundt Gløshaugen.
I den forbindelse gjennomfører NTNU i 2017 og 2018 flere delprosjekt, hvor de tre mest sentrale
nå er Fysisk plan/Planprogram, Faglig lokalisering og Kartlegging og konseptutvikling (for
læringsareal, arbeidsplass og knutepunkt). Resultatet fra disse delprosjektene utgjør masterplan
for videre utvikling av samlet campus i Trondheim.
Kartlegging og konseptutvikling samler kunnskap om eksisterende situasjon og utforsker
muligheter knyttet til aktiviteter og arealbruk. Dette for å beskrive og anbefale arealkonsepter for
ulike typer arealer, blant annet arbeidsplasser, læringsarenaer, knutepunkt, studentvelferd og
frivillighet samt areal for samarbeidspartnere. Det er etablert egne arbeidsgrupper med fremtidige
sluttbrukere fra NTNU og NTNUs samarbeidspartnere.
Campusprosjektet inviterer Læringsmiljøutvalget til å drøfte konseptene for læringsarealer og
eventuelt flere konsepter avhengig av LMUs ønske og tilgjengelige tid.
Formålet er å informere og gi LMU anledning til å gi innspill før konseptene ferdigstilles av
rådgiverne i mai. Etter ferdigstilling skal arealkonseptene på innspillsrunde i organisasjonen.
Informasjon om delprosjektet, kartlegging og konseptutvikling er tilgjengelig på:
https://www.ntnu.no/web/campusutvikling/kartlegging.
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Vedlegg – til orientering - referat fra uLMU Ålesund
Møtereferat

17.4.18

Til stede:

Dagrunn Lorgen Jensen, Marcus Ilstad, Julie Vikestrand, Elisabet Simahaug
Halvorsen, Arne Styve, Lars Andre Olsen, Klaus Dyvik, Rolf Viddal, Marie
Indahl

Forfall:

Jone Knoph, Jim André Gjerde, Olav Petter Sture

Kopi til:

LMU sentralt

Gjelder:

Møte i Læringsmiljøutvalget

Møtetid:

Kl. 10:15 - 12:00

Signatur:

Møtested:

Kunnskapsparken

MI

6/18: Godkjenning av innkallingen og referat fra forrige møte
Innkallingen godkjent. Referatet 9.2.18 godkjent med en merknad fra Julie Vikestrand. I pkt. 4/18 henvises
det til et referat på side 2 i femte avsnitt, som ikke er vedlagt. Referatet legges ved.

7/18: Gjennomgang saker
1. Medlemmer LMU lokalt 2018-2020 er oppnevnt.
Studentrepresentanter velges høst hvert år. Ansatte velges i januar for to år.
Arbeidsutvalg på sak opprettes.
2. Arbeidsområder for LMU lokalt inneværende periode skal være:
a) Ny læringsarena for studenter i 4. etasje i K-bygge.
Definere bruksmåter og utviklingspotensial for læringsmiljø og nye
læringsmetoder/undervisningsmetoder – fylle kvm. og inventar med pedagogiske
hensikter.
b) Digitalt læringsmiljø inkludert nye digitale lærings- og eksamensformer – fordeler og
ulemper.
Tema diskutert i møtet: Den digitale utviklingen skjer administrativt – for et bedre
læringsmiljø kan fagpersonell kobles på prosessene og etablere en helhet rundt digital
undervisning og digital eksamen. Digital eksamen og nye former for tilrettelegging på
eksamen. Trenger man lengre tid med retteprogram og PC? Informasjon om
tilrettelegging når ikke studentene. Informasjon mangler ikke, men studentene bruker
ikke. Unngå for mange kanaler.

8 av 13

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Dato

Referanse

17.04.2018

2018/3139

c) Styrke psykososialt læringsmiljø med forebygging av mobbing, seksuell trakassering og
ensomhet.
Tema diskutert i møtet: fordeler og ulemper med digital revolusjon i høyere utdanning,
fordi den reduserer behovet for å møtes ansikt til ansikt. Betydningen av sosial
samhandling uten digitale verktøy må framheves - Studiekonsulentenes rolle i digitalt
styrt utdanning – ny studieveilederrolle (?) og større tilgang til veiledning for studentene
– godt samarbeid med SiT, men kan bedres med større helsesøsterressurs– legge til rette
for en fysisk (ikke virtuell) sosial arena som favner flere studentgrupper – hva er mobbing
på Campus Ålesund? – mobbekampanjen bør bli en årlig kampanje – studentombudet på
stand ved Campus Ålesund – framheve ombudets taushetsplikt/ingen meldeplikt.

8/18: Studentenes arbeid med læringsmiljøet ved Campus Ålesund 2018 v/
studentrepresentant Marcus Ilstad.
Dokumentet presentert og legges ved referat som vedlegg «Forslag uLMU – 17.4».
Punkter tatt opp til presentasjonen:

-

avviksmeldesystem: Elisabet foreslår navneendring til forbedringssystem. Tilbakemelding om
hva skjer med melding må bli bedre. Også at det skjer noe.
mobbekampanjen: Institutt for helsevitenskap holder faste dialogmøter om hverdagen
under praksis, og seksuell trakassering og mobbing – gruppedynamikk og risiko for mobbing
– kan retningslinjer (kjøreregler) for gruppearbeid forebygge mobbing? Større
oppmerksomhet og kunnskap om mobbing ved Campus Ålesund er nødvendig.

9/18 Saker til LMU sentralt
Innmeldte saker til LMU sentralt den 23.4.18 ble gjennomgått.
Møtet har ingen innspill til innmeldte saker, og følgelig ingen innspill til møtet i LMU sentralt den 23.4.
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Oppnevning til ULMU Ålesund 2018-2020
LMU skal ha to underutvalg, ett ved NTNU i Gjøvik og ett ved NTNU i Ålesund. Fra viserektor i Ålesund
oppnevnes følgende til uLMU Ålesund, hvorav leder av uLMU inngår i LMU sentralt:
Representant

1. Ansattrepresentant – Leder
Dagrun Lorgen Jensen

Vara
Nestleder og personlig
vara for leder
Elisabet Simahaug
Halvorsen
Innkalles til alle møter I
uLMU.

2. Ansattrepresentant
Robin Trulssen Bye (IIR)

Arne Styve (IIR)

3. Ansattrepresentant
Lars Andre Olsen (IHA)

Bente Alm (IBA)

1. Studentrepresentant
Jim André Gjerde

2. Studentrepresentant
Julie Kristin Vikestrand

3. Studentrepresentant
Jone N. Knoph
Observatører:

Olav Sture (Drift)
Rolf Viddal (SIT)
Sekretariat:
Marie Indahl, førstekonsulent,
Seksjon for utdanning

Marcus Ilstad

Klaus Dyvik

Vegard Solbakk
Fuglseth

Leder av uLMU / 1.
ansattrepresentant skal
være fra ledelsen ved
NTNU i Ålesund. Det
samme skal vara være.
Kontorsjef Dagrun Lorgen
Jensen er oppnevnt som
leder av uLMU i dialog
med Marit Svendsen.

Minst èn
studentrepresentant skal
være medlem av øverste
studentorgan
Reoppnevning av
studenter til uLMU skjer
rutinemessig hver høst,
organisert av
Studentparlamentet.
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LMU velger selv sin leder hvert år, vekselvis blant ansattes og studentenes representanter. Student var
leder i 2017, og ansatt vil lede uLMU i Ålesund i 2018.
Dagrun Lorgen Jensen deltar på årets første LMU-møte i Trondheim 14.02.
Tilbakemelding om oppnevning skulle vært gitt innen 15. desember 2017. Men grunnet blant annet
sykemeldt sekretær for utvalget har ikke NTNU i Ålesund tidligere reagert på hele sitt mandat med hensyn
på oppnevningen, og opplysningene sendes dere derfor forsinket til utvalget, noe vi beklager.
I Campusråd 19.03 kom tredje og siste ansattrepresentant på plass i utvalget.
På vegne av viserektor Annik M. Fet
Linda Granmo
Linda Mentzoni Granmo
Seniorkonsulent/ Senior Executive Officer
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Larsgårdsvegen 2
6009 ÅLESUND
Tlf. 70 16 13 01 / Mob. 99 01 68 28
http://www.ntnu.no/ansatte/liiv
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Vedlegg referat uLMU Ålesund – 17.04
Mandag 09.04.2018 avholdt uLMU i Ålesund et møte hvor de ønsket innspill til saker
angående læringsmiljø, følgende er en liste over forslagene som kom frem og enkle
begrunnelser:
ELEKTRONISK TILBAKEMELDINGSSYSTEM VED NTNU I ÅLESUND
Det elektroniske tilbakemeldingssystemet brukt av NTNU i dag går under navnet
«avvikssystem», det er forstått at avvikssystemet i liten grad brukes, i all hovedsak fordi
studentmassen ikke er klar over at dette finnes.
Som løsning foreslås at Sit ved omgang blant studenter skal øke graden av reklamering
for dette systemet. Det er også tenkt at selve navnet på systemet kan skremme studenter
fra å ta det i bruk, det er ønskelig at navnet «avvikssystem» byttes ut med et alternativ
som høres mindre klinisk ut. Det forstås at uLMUs rolle skal være å sette seg inn i
problemer angående læringsmiljø. Avvikssystemet omhandler klager direkte tilknyttet
denne problemstillingen, informasjon fra dette systemet vil kunne hjelpe uLMU med å sette
seg inn i hva studentmassen klager på og det vil naturlig følge at uLMU burde ha tilgang til
ikke-konfidensiell informasjon fra dette.
Følgende punkter foreslås:
• SIT skal aktivt begynne å informere om avvikssystemet når de er i kontakt med studenter.
• Det elektroniske avvikssystemet skal bytte navn til noe som oppfattes mindre truende i
alvorlighetsgrad.
o f.eks. tilbakemeldingssystemet, Ris og ros
• uLMU ønsker innsyn i ikke-konfidensielle avvik som meldes for å få oversikt over utfordringer
angående læringsmiljømessige utfordringer.
MOBBEKAMPANJE
Høstsemesteret 2017 avholdt studentparlamentet ved NTNU i Ålesund en
mobbekampanje i samkjør med NTNU. Under denne mobbekampanjen ble det lagt stor
vekt på at terskelen for å komme og prate med folk skulle senkes ved hjelp av
kaffestander og en avslappet atmosfære i fellesarealet. Denne mobbekampanjen kan sies
å ha vært en suksess, og det er ønske om at denne gjentas. I tillegg ønskes det at man
bytter ut nåværende sitteplasser i fellesarealet med sofakroker eller lignende.
• Oppfordre Studenttinget om ønske om økt fokus på psykososiale kampanjer og gjentagelse
av mobbekampanjen årlig.
• Sette inn nye, eller erstatte nåværende sitteplasser i fellesareal med sofakroker.
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FYSISK LÆRINGSMILJØ
Det oppleves at det fysiske læringsmiljøet på skolen kan forbedres, det er herunder to
hovedpunkt som legges fokus på: ventilasjon og sitteplasser.
Utbedring av ventilasjonen på skolen er underveis, men det oppleves at dette tar for lang
tid. Det ønskes at man sender inn klage for å få fortgang i prosessen.
Inntil videre har man fått opplyst at så lenge klasserommene tømmes i løpet av pauser og
luftes ut, så skal det være bra nok. Det oppleves derimot at lærere fortsetter
undervisningen gjennom pausen med ønske om å fullføre fortere, noe som fører til elendig
luftkvalitet.
En student vil tilbringe mesteparten av skoletiden i en stol for å studere, derfor bør stolene
som er tilgjengelige være av god kvalitet og oppfordre til god sittestilling. Nåværende stoler
som benyttes i klasserom og lesesal er stasjonære.
Følgende tiltak ønskes gjennomført:
• Det skal sendes inn klage og oppfordres til å få fortgang i utbedringen av ventilasjon.
• Forelesere må ta oppfordres til å ta pause når det er pause. Studenter må opplyses om at
de har krav på pause.
• Sende inn søknad om å erstatte nåværende stoler i klasserom med hev/senk-stoler
• Erstatte nåværende stoler/benkerader i alle auditorier med mer ergonomiske
alternativer.
PEDAGOGISK LÆRINGSMILJØ
For studenter med lese- og lærevansker oppleves det at det til tider kan være vanskelig å
få tak i ønskede hjelpemidler. uLMU burde være en pådriver for å øke dette tilbudet og
dets tilgjengelighet.
• Det startes diskusjon internt om det burde være tilbud om videooppsummering av
hovedtema innen fag for de med lærevansker.
• Tilbudet om pensum på lydfil burde ettersees for å sikre at studenter har tilgang til bøker de
trenger allerede fra studiestart.
Det arrangeres i Ålesund kurs i studieteknikk en gang i halvåret, det kan sees om dette
tilbudet burde utvides innholdsmessig gjennom å engasjere folk med erfaring innen fagene
og som student.
• Spørre pensjonerte foreleserne og studentassistentene om å gi tips om god studieteknikk.
DIGITALT LÆRINGSMILJØ
Digitale hjelpemidler burde tas i bruk i den grad de kan. Noe som enda ikke har kommet i
mainstream bruk er såkalte håndsopprekning-apper. Ved hjelp av disse kan studenter
stille spørsmål til foreleseren skriftlig under forelesning, noe som kan øke graden av
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involvering ettersom det er en andel studenter som er sjenerte, eller ikke ønsker å avbryte
timen ved å rekke opp hånden.
• Det oppmuntres til å ta i bruk program for å rette en ”digital hånd” i været i tradisjonelle
forelesninger.

Blackboard har mulighet for forbedring, det er til dags dato ingen standardisering for
hvordan lærere skal sette opp sidene sine, noe som fører til varierende grad av tilgjengelig
informasjon. Det er også ønskelig at studenter som konter fag lettere skal få informasjon
om eksamensdatoene for dette.
• Standardisering av Blackboard, særlig menyen til venstre i de ulike fagene.
• Noen studenter vet ikke når de skal ta konte-eksamen.  Gjøre informasjon lettere
tilgjengelig i Blackboard/innsida.

INTERNASJONALE STUDENTER
Internasjonale studenter ven NTNU Ålesund begynner skoleåret tidligere enn vanlige
studenter, og har en egen fadderuke tilrettelagt for dem for å bedre integreringen. Dette
kan oppfattes som å virke mot sin hensikt. Det burde arbeides for at de i tillegg har felles
fadderuke med resten av studentmassen.
• Få til en felles fadderordning i tillegg til deres eget opplegg. Koordinere slik at arr. ikke
krasjer.
• Anerkjenne ISUs arbeid gjennom språkkafe og A2 språkkurs.
• Innlede et godt samarbeid med Sofia, nyvalgt internasjonalt ansvarlig i Studentparlamentet.

uLMU INTERNT
uLMU som organisasjon er ikke synlig nok, noe som gjenspeiles i at mesteparten av
studentmassen er ikke klar over at det finnes. uLMU bør arbeide med synlighet for å
komme i tettere dialog med studenter og dermed bli engasjert der det er problemer.
Tiltak:
• Det opprettes en fast e-postadresse til læringsmiljøutvalget.
• uLMU går til innkjøp av banner til opphenging i fellesareal og bruk ved evt. standarbeid.
• Det gås inn for tettere kontakt med studentombudet når han er innom campus; evt
samarbeide om å stå på stand.
• Det tas kontakt med ny internasjonal koordinator når de blir ansatt. Det etableres tidlig et
samarbeid om bedre studentmiljø og inkludering for internasjonale studenter.
• Det skal legges ut referat fra uLMU etter hvert møte.
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Møtereferat 17.4.18
Til stede:

Dagrunn Lorgen Jensen, Marcus Ilstad, Julie Vikestrand, Elisabet Simahaug
Halvorsen, Arne Styve, Lars Andre Olsen, Klaus Dyvik, Rolf Viddal, Marie
Indahl

Forfall:

Jone Knoph, Jim André Gjerde, Olav Petter Sture

Kopi til:

LMU sentralt

Gjelder:

Møte i Læringsmiljøutvalget

Møtetid:

Kl. 10:15 - 12:00

Signatur:

Møtested:

Kunnskapsparken

MI

6/18: Godkjenning av innkallingen og referat fra forrige møte
Innkallingen godkjent. Referatet 9.2.18 godkjent med en merknad fra Julie Vikestrand. I pkt. 4/18
henvises det til et referat på side 2 i femte avsnitt, som ikke er vedlagt. Referatet legges ved.

7/18: Gjennomgang saker
1. Medlemmer LMU lokalt 2018-2020 er oppnevnt.
Studentrepresentanter velges høst hvert år. Ansatte velges i januar for to år.
Arbeidsutvalg på sak opprettes.
2. Arbeidsområder for LMU lokalt inneværende periode skal være:
a) Ny læringsarena for studenter i 4. etasje i K-bygge.
Definere bruksmåter og utviklingspotensial for læringsmiljø og nye
læringsmetoder/undervisningsmetoder – fylle kvm. og inventar med pedagogiske
hensikter.
b) Digitalt læringsmiljø inkludert nye digitale lærings- og eksamensformer – fordeler og
ulemper.
Tema diskutert i møtet: Den digitale utviklingen skjer administrativt – for et bedre
læringsmiljø kan fagpersonell kobles på prosessene og etablere en helhet rundt digital
undervisning og digital eksamen. Digital eksamen og nye former for tilrettelegging på
eksamen. Trenger man lengre tid med retteprogram og PC? Informasjon om
tilrettelegging når ikke studentene. Informasjon mangler ikke, men studentene bruker
ikke. Unngå for mange kanaler.
c) Styrke psykososialt læringsmiljø med forebygging av mobbing, seksuell trakassering og
ensomhet.
Tema diskutert i møtet: fordeler og ulemper med digital revolusjon i høyere utdanning,
fordi den reduserer behovet for å møtes ansikt til ansikt. Betydningen av sosial
samhandling uten digitale verktøy må framheves - Studiekonsulentenes rolle i digitalt
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styrt utdanning – ny studieveilederrolle (?) og større tilgang til veiledning for studentene
– godt samarbeid med SiT, men kan bedres med større helsesøsterressurs– legge til rette
for en fysisk (ikke virtuell) sosial arena som favner flere studentgrupper – hva er
mobbing på Campus Ålesund? – mobbekampanjen bør bli en årlig kampanje –
studentombudet på stand ved Campus Ålesund – framheve ombudets
taushetsplikt/ingen meldeplikt.

8/18: Studentenes arbeid med læringsmiljøet ved Campus Ålesund 2018 v/
studentrepresentant Marcus Ilstad.
Dokumentet presentert og legges ved referat som vedlegg «Forslag uLMU – 17.4».
Punkter tatt opp til presentasjonen:
- avviksmeldesystem: Elisabet foreslår navneendring til forbedringssystem. Tilbakemelding om
hva skjer med melding må bli bedre. Også at det skjer noe.
- mobbekampanjen: Institutt for helsevitenskap holder faste dialogmøter om hverdagen
under praksis, og seksuell trakassering og mobbing – gruppedynamikk og risiko for mobbing
– kan retningslinjer (kjøreregler) for gruppearbeid forebygge mobbing? Større
oppmerksomhet og kunnskap om mobbing ved Campus Ålesund er nødvendig.

9/18 Saker til LMU sentralt
Innmeldte saker til LMU sentralt den 23.4.18 ble gjennomgått.
Møtet har ingen innspill til innmeldte saker, og følgelig ingen innspill til møtet i LMU sentralt den
23.4.
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Oppnevning til Læringsmiljøutvalget ved NTNU 2018-2020
LMU skal ha to underutvalg, ett ved NTNU i Gjøvik og ett ved NTNU i Ålesund. Fra viserektor i
Ålesund oppnevnes følgende til uLMU Ålesund, hvorav leder av uLMU inngår i LMU sentralt:
Representant
1. Ansattrepresentant – Leder
Dagrun Lorgen Jensen

Vara
Nestleder og
personlig vara for
leder
Elisabet Simahaug
Halvorsen
Innkalles til alle møter I
uLMU.

2. Ansattrepresentant
Robin Trulssen Bye (IIR)

Arne Styve (IIR)

3. Ansattrepresentant
Lars Andre Olsen (IHA)

Bente Alm (IBA)

1. Studentrepresentant
Jim André Gjerde

2. Studentrepresentant
Julie Kristin Vikestrand

3. Studentrepresentant
Jone N. Knoph
Observatører:
Olav Sture (Drift)
Rolf Viddal (SIT)
Sekretariat:
Marie Indahl, førstekonsulent,
Seksjon for utdanning

Marcus Ilstad

Klaus Dyvik

Vegard Solbakk
Fuglseth

Leder av uLMU / 1.
ansattrepresentant skal
være fra ledelsen ved
NTNU i Ålesund. Det
samme skal vara være.
Kontorsjef Dagrun
Lorgen Jensen er
oppnevnt som leder av
uLMU i dialog med Marit
Svendsen.

Minst èn
studentrepresentant skal
være medlem av øverste
studentorgan
Reoppnevning av
studenter til uLMU skjer
rutinemessig hver høst,
organisert av
Studentparlamentet.
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LMU velger selv sin leder hvert år, vekselvis blant ansattes og studentenes representanter. Student
var leder i 2017, og ansatt vil lede uLMU i Ålesund i 2018.
Dagrun Lorgen Jensen deltar på årets første LMU-møte i Trondheim 14.02.
Tilbakemelding om oppnevning skulle vært gitt innen 15. desember 2017. Men grunnet blant annet
sykemeldt sekretær for utvalget har ikke NTNU i Ålesund tidligere reagert på hele sitt mandat med
hensyn på oppnevningen, og opplysningene sendes dere derfor forsinket til utvalget, noe vi
beklager.
I Campusråd 19.03 kom tredje og siste ansattrepresentant på plass i utvalget.
På vegne av viserektor Annik M. Fet
Linda Granmo
Linda Mentzoni Granmo
Seniorkonsulent/ Senior Executive Officer
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Larsgårdsvegen 2
6009 ÅLESUND
Tlf. 70 16 13 01 / Mob. 99 01 68 28
http://www.ntnu.no/ansatte/liiv
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Vedlegg Forslag uLMU – 17.04
Mandag 09.04.2018 avholdt uLMU i Ålesund et møte hvor de ønsket innspill til
saker angående læringsmiljø, følgende er en liste over forslagene som kom frem
og enkle begrunnelser:
ELEKTRONISK TILBAKEMELDINGSSYSTEM VED NTNU I ÅLESUND
Det elektroniske tilbakemeldingssystemet brukt av NTNU i dag går under navnet
«avvikssystem», det er forstått at avvikssystemet i liten grad brukes, i all hovedsak
fordi studentmassen ikke er klar over at dette finnes.
Som løsning foreslås at Sit ved omgang blant studenter skal øke graden av
reklamering for dette systemet. Det er også tenkt at selve navnet på systemet kan
skremme studenter fra å ta det i bruk, det er ønskelig at navnet «avvikssystem»
byttes ut med et alternativ som høres mindre klinisk ut. Det forstås at uLMUs rolle
skal være å sette seg inn i problemer angående læringsmiljø. Avvikssystemet
omhandler klager direkte tilknyttet denne problemstillingen, informasjon fra dette
systemet vil kunne hjelpe uLMU med å sette seg inn i hva studentmassen klager
på og det vil naturlig følge at uLMU burde ha tilgang til ikke-konfidensiell
informasjon fra dette.
Følgende punkter foreslås:
•
•
•

SIT skal aktivt begynne å informere om avvikssystemet når de er i kontakt med studenter.
Det elektroniske avvikssystemet skal bytte navn til noe som oppfattes mindre truende i
alvorlighetsgrad.
o f.eks. tilbakemeldingssystemet, Ris og ros
uLMU ønsker innsyn i ikke-konfidensielle avvik som meldes for å få oversikt over
utfordringer angående læringsmiljømessige utfordringer.

MOBBEKAMPANJE
Høstsemesteret 2017 avholdt studentparlamentet ved NTNU i Ålesund en
mobbekampanje i samkjør med NTNU. Under denne mobbekampanjen ble det lagt
stor vekt på at terskelen for å komme og prate med folk skulle senkes ved hjelp av
kaffestander og en avslappet atmosfære i fellesarealet. Denne mobbekampanjen
kan sies å ha vært en suksess, og det er ønske om at denne gjentas. I tillegg
ønskes det at man bytter ut nåværende sitteplasser i fellesarealet med sofakroker
eller lignende.
•
•

Oppfordre Studenttinget om ønske om økt fokus på psykososiale kampanjer og gjentagelse
av mobbekampanjen årlig.
Sette inn nye, eller erstatte nåværende sitteplasser i fellesareal med sofakroker.
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FYSISK LÆRINGSMILJØ
Det oppleves at det fysiske læringsmiljøet på skolen kan forbedres, det er herunder
to hovedpunkt som legges fokus på: ventilasjon og sitteplasser.
Utbedring av ventilasjonen på skolen er underveis, men det oppleves at dette tar
for lang tid. Det ønskes at man sender inn klage for å få fortgang i prosessen.
Inntil videre har man fått opplyst at så lenge klasserommene tømmes i løpet av
pauser og luftes ut, så skal det være bra nok. Det oppleves derimot at lærere
fortsetter undervisningen gjennom pausen med ønske om å fullføre fortere, noe
som fører til elendig luftkvalitet.
En student vil tilbringe mesteparten av skoletiden i en stol for å studere, derfor bør
stolene som er tilgjengelige være av god kvalitet og oppfordre til god sittestilling.
Nåværende stoler som benyttes i klasserom og lesesal er stasjonære.
Følgende tiltak ønskes gjennomført:
•
•
•
•

Det skal sendes inn klage og oppfordres til å få fortgang i utbedringen av ventilasjon.
Forelesere må ta oppfordres til å ta pause når det er pause. Studenter må opplyses om
at de har krav på pause.
Sende inn søknad om å erstatte nåværende stoler i klasserom med hev/senk-stoler
Erstatte nåværende stoler/benkerader i alle auditorier med mer ergonomiske
alternativer.

PEDAGOGISK LÆRINGSMILJØ
For studenter med lese- og lærevansker oppleves det at det til tider kan være
vanskelig å få tak i ønskede hjelpemidler. uLMU burde være en pådriver for å øke
dette tilbudet og dets tilgjengelighet.
•
•

Det startes diskusjon internt om det burde være tilbud om videooppsummering av
hovedtema innen fag for de med lærevansker.
Tilbudet om pensum på lydfil burde ettersees for å sikre at studenter har tilgang til bøker de
trenger allerede fra studiestart.

Det arrangeres i Ålesund kurs i studieteknikk en gang i halvåret, det kan sees om
dette tilbudet burde utvides innholdsmessig gjennom å engasjere folk med erfaring
innen fagene og som student.
•

Spørre pensjonerte foreleserne og studentassistentene om å gi tips om god studieteknikk.

DIGITALT LÆRINGSMILJØ
Digitale hjelpemidler burde tas i bruk i den grad de kan. Noe som enda ikke har
kommet i mainstream bruk er såkalte håndsopprekning-apper. Ved hjelp av disse
kan studenter stille spørsmål til foreleseren skriftlig under forelesning, noe som kan
øke graden av involvering ettersom det er en andel studenter som er sjenerte, eller
ikke ønsker å avbryte timen ved å rekke opp hånden.
•

Det oppmuntres til å ta i bruk program for å rette en ”digital hånd” i været i tradisjonelle
forelesninger.
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Blackboard har mulighet for forbedring, det er til dags dato ingen standardisering
for hvordan lærere skal sette opp sidene sine, noe som fører til varierende grad av
tilgjengelig informasjon. Det er også ønskelig at studenter som konter fag lettere
skal få informasjon om eksamensdatoene for dette.
•
•

Standardisering av Blackboard, særlig menyen til venstre i de ulike fagene.
Noen studenter vet ikke når de skal ta konte-eksamen.  Gjøre informasjon lettere
tilgjengelig i Blackboard/innsida.

INTERNASJONALE STUDENTER
Internasjonale studenter ven NTNU Ålesund begynner skoleåret tidligere enn
vanlige studenter, og har en egen fadderuke tilrettelagt for dem for å bedre
integreringen. Dette kan oppfattes som å virke mot sin hensikt. Det burde arbeides
for at de i tillegg har felles fadderuke med resten av studentmassen.
•
•
•

Få til en felles fadderordning i tillegg til deres eget opplegg. Koordinere slik at arr. ikke
krasjer.
Anerkjenne ISUs arbeid gjennom språkkafe og A2 språkkurs.
Innlede et godt samarbeid med Sofia, nyvalgt internasjonalt ansvarlig i Studentparlamentet.

uLMU INTERNT
uLMU som organisasjon er ikke synlig nok, noe som gjenspeiles i at mesteparten
av studentmassen er ikke klar over at det finnes. uLMU bør arbeide med synlighet
for å komme i tettere dialog med studenter og dermed bli engasjert der det er
problemer.
Tiltak:
•
•
•
•
•

Det opprettes en fast e-postadresse til læringsmiljøutvalget.
uLMU går til innkjøp av banner til opphenging i fellesareal og bruk ved evt. standarbeid.
Det gås inn for tettere kontakt med studentombudet når han er innom campus; evt
samarbeide om å stå på stand.
Det tas kontakt med ny internasjonal koordinator når de blir ansatt. Det etableres tidlig et
samarbeid om bedre studentmiljø og inkludering for internasjonale studenter.
Det skal legges ut referat fra uLMU etter hvert møte.

