Møteprotokoll

Læringsmiljøutvalget HiG

Dato: 05.04.2017
kl. 13:00 – 15:00
Sted: Møterom HiG B-314
___________________________________________________________________________
Faste medlemmer som møtte:
Funksjon:
Representerer
Ole-Jacob Oosterhof (SKYPE)
Leder
Student – SP
Knut Wold
Medlem
Ansatt – IE-IES-G
Marianne Skistad
Medlem
Ansatt – MH-IHGA
Anders Martinsen
Medlem
Student – AD-ID-G
___________________________________________________________________________
Faste medlemmer som ikke møtte:
Jørn Wroldsen
Viserektor
Campusråd
Tonje W.A. Fiskvik
Medlem
Student-AD-ID-G

___________________________________________________________________________
Varamedlemmer som møtte:
Torbjørn Eriksen Kravdal
varamedlem
Ansatt – IV-IVB
___________________________________________________________________________
Andre/øvrige (observatører) inviterte:
Ove Asmund Putten
observatør
Campus service
Marit A.F. Brandsnes
observatør
EnTl
Anne Anker Bolstad
observatør
Studentprest
Marte Tidemand Skappel
observatør
SiT

__________________________________________________________________________
Saksliste:
___________________________________________________________________________

015/17

Innkalling til dagens møte godkjennes, og møteprotokoll fra 14.02.17
godkjennes uten bemerkninger.

016/17

Referat fra møtet i sentralt LMU 03.03.2017 og sentralt AU 17.03.17 – tatt til
etterretning.

017/17

SiT – Årsrapport og informasjon om arbeidet og besøkstall hos rådgiver i
samskipnaden v/rådgiver Marte T. Skappel.

Marte ønsker at det skal informeres mer, og tydeligere om denne tjenesten for alle nye
studenter – i oppstartsukene. Kanskje programansvarlige og studieveiledere kan ha litt matr.
liggende til utdeling ved samtaler. Marte og Anne studentprest ønsker å ha en liten
presentasjon på de årlige personalseminarene om deres tilbud. Det er ansatt en rådgiver til i
40 % stilling ved campus Gjøvik, og de har en psykolog i 20 % stilling betalt av SiT.
Årsrapport fra SiT Råd, Gjøvik 2016 er vedlagt dette referatet.
Det var litt problemer med Skypeoppkoblingen og få kontakt med Ole-Jacob, men vi
klarte det til slutt.
010/17

Budsjett for lokalt LMU
Foreløpig utsatt.

013/17

Møtepunkt med Gjøvik kommune – campusutvikling v/Ole-Jacob
Gjøvik kommune har utarbeidet en Studentmelding 2016, som dannet
utgangspunkt for at det ble opprettet et slikt møtepunkt. Det er Gjøvik
kommune som har eierskapet til «møtepunktet» og som innkaller til og
avholder møter.
Ole-Jacob mener at LMU blant andre bør være en av flere lokale deltagere
i dette fora. Bør vi ha med noen fra campusutvikling fra sentralt hold?
Neste møte i Campusrådet er 15.05.2017 og leder i LMU ber om en
eventuelt sak i dette møtet, hvor det tas opp deltagelse i «møtepunktet».
Hvem bør være deltagere fra campus Gjøvik?

018/17

Initiativ til endring av UHL loven v/Ole-Jacob
Ole-Jacob jobber med et forslag til revisjon av tekst i loven, som skal omfatte
alle sider vedr. læringsmiljøet og ikke bare det fysiske. Han ønsker innspill
fra medlemmene i LMU. Sekretær sender ut mandat for LMU og UHL lovens §
§4-3.

019/17

Eventuelt
Ove Putten informerte om renoveringen av K102 og K105.

NTNU campus Gjøvik, 18.04.2017
Kari Solfrid Lauritzen

