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Bakgrunn
NTNUs visjon er «Kunnskap for en bedre verden». Det systematiske kvalitetsarbeidet skal
bidra til en utdanning preget av kvalitet på høyt internasjonalt, faglig og pedagogisk nivå.
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.

LMU har vært pådriver for at utvikling av studentenes læringsmiljø i større grad ses i
sammenheng med studentenes læringsbane og det studienære kvalitetsarbeidet. Læringsmiljø
handler om fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske sammenhenger hvor
studentenes læring foregår, sentrale faktorer som virker inn på studentenes læringsutbytte.

Rammer og føringer for arbeidet
NTNU har i 2018 iverksatt gode grep for å forankre og tydeliggjøre kravene til arbeidet med
utvikling av læringsmiljø på alle nivå i organisasjonen:
• LMU utpeker årlige fokusområder for enhetenes læringsmiljøarbeid.
• Fokusområdet tas inn i prorektors dialogmøter med fakultetene.
• Fakultetene rapporterer på oppfølging av fokusområdet i kvalitetsmeldingen med
utgangspunkt i resultater fra Studiebarometeret, SHOT, øvrige studentevalueringer og
tilbakemeldinger fra studentene.
• Læringsmiljø er foreslått som et av seks kvalitetsområder i høringsforslag til NTNUs
Politikk for kvalitet og utvikling av studieporteføljen.
NTNUs kvalitetssystem for utdanning beskriver mål for kvalitetsarbeidet og definerer
roller, ansvar, oppgaver og oppfølgingsprosesser. Målet er kontinuerlig å utvikle kvaliteten
i utdanningen på alle nivå; bachelor, master og ph.d. samt kvalitet i alle prosesser og
aktiviteter som har betydning for utdanningskvalitet og læringsmiljø. Arbeidet skal bidra til
at studentene oppnår læringsutbyttet definert for emner og studieprogram.
NTNUs utdanninger preges av kvalitet på høyt nivå. Kvalitetsmelding og LMUs-årsrapport
ivaretar den helhetlige og overordnede rapporteringen på kvalitetsarbeidet innen utdanning
og læringsmiljø i NTNU. LMU vil i 2019 nøye følge opp hvorvidt de grepene som NTNU har
tatt, faktisk bidrar til utvikling av et godt læringsmiljø og til økt studentmedvirkning.

LMU som premissleverandør og pådriver
LMU skal være pådriver og premissleverandør i NTNU, og skal ivareta det helhetlige og
overordnede blikket på utvikling av læringsmiljø. Læringsmiljøbegrepet er omfattende og
har gjort det vanskeligere for NTNU å jobbe målrettet.
Etter studentenes og LMUs anbefaling ble psykososialt læringsmiljø utpekt som felles
fokusområde for kvalitetsarbeidet i NTNU for 2018. LMU hadde forventninger til at dette
temaet skaper større engasjement i læringsmiljøarbeidet blant ledere, ansatte og studenter.

Fokusområde – psykososialt læringsmiljø
NTNU er opptatt av at studentene skal trives, oppleve mestring i studiehverdagen, og
oppnå fastsatt læringsutbytte. LMU er opptatt av at alle studentene skal oppleve å bli
tatt imot på en god og inkluderende måte av både ansatte og medstudenter. NTNU og
Studentsamskipnaden samarbeider for å ivareta studentenes helse, trivsel og velferd.
Kvalitetsmeldingene viser at det iverksettes mange gode tiltak ute på fakultetene, men LMU
registrerer at det flere steder er et utviklingspotensial knyttet til tiltak innen psykososialt
læringsmiljø.
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HØY STUDENTTILFREDSHET – HELSE, TRIVSEL OG VELFERD

Studiebarometeret 2017 viser at studentene i NTNU alt i alt er fornøyde. På en skala fra
1-5, hvor 5 er best, er resultatet 4,1 i gjennomsnitt. Dette er samme score som i 2016 i
NTNU, og som landsgjennomsnittet i 2017. Resultatene fra SHOT2018 viser at studentene
gir god score på studentmiljøet, helsetilbudet og fadderordningen. En typisk NTNU-student
mosjonerer jevnlig, vurderer egen helsetilstand som god/svært god, og opplever selv å ha
robust økonomi. Mest fornøyd med tilbudene i studiebyene er studentene i Trondheim (74%),
etterfulgt av Ålesund (59%) og Gjøvik (56%), mot landsgjennomsnittet på 67%. At Trondheim
scorer høyt kan forklares med at det i Trondheim er lange tradisjoner med høyt studentengasjement i lag og foreninger, samt at NTNU, kommunen, Sit og m.fl. legger godt til rette
for at studentene skal ha det bra.

SHOT2018 Grad av tilfredshet med:
(poeng):

NTNU
gj.sn.

Gjøvik

Trondheim

Ålesund

Landsgj.sn.

Studiebyen totalt

73

56

74

59

67

Helsetilbudet

72

60

74

63

70

Studentmiljøet

80

67

82

65

68

Boligtilbudet

63

54

64

56

56

Kollektivtilbudet

78

54

81

60

72

Kulturtilbudet

78

54

81

60

72

Utelivstilbudet

74

47

77

62

69

Tabell 1 – Utdrag SHOT2018 - Generell grad av studenttilfredshet

For å lykkes med Ett NTNU - tre studiebyer, er LMU opptatt av at NTNU jobber systematisk
med å videreutvikle helse-, trivsels- og velferdsfaktorer som påvirker studentenes
psykososiale læringsmiljø, og at det skjer i tett samarbeid med Sit, studentfrivilligheten,
linjeforeningene, kommunene og relevante lokale aktører.
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UTVIKLING AV SOSIALT OG FAGLIG MILJØ

Ca 91% av studentene som har svart på SHOT 2018 gir uttrykk for at de har blitt godt mottatt
på studieprogrammet som nye studenter. Det generelle inntrykket er at de fleste studentene
ved NTNU er fornøyde med det faglige og sosiale miljøet på studieprogrammene.

Studiebarometeret 2017 - Studenttilfredshet med kvalitet på eget
studieprogram – utvalg

Gj.sn.
NTNU

Landsgj.
snitt

Sosialt miljø blant studentene

4,0

3,9

Faglig miljø blant studentene

3,9

3,8

Miljøet mellom studentene og de faglige ansatte

3,6

3,6

Tabell 2 Utdrag Studiebarometer 2017 Studenttilfredshet – kvalitet i studieprogram

Fakultetene jobber også godt med å tilrettelegge for uformelle møtepunkter mellom
studenter og faglig ansatte. Kvalitetsmeldingene viser at interessen for base- og identitetsskapende arealer er stor i NTNU, og LMU registrerer at etterspørselen også i 2018 er
større enn tilgjengelig arealer. Noen enheter løser arealutfordringene ved kreativ bruk av
eksisterende arealer. Ved SU på Dragvoll har de for eksempel møblert fellesarealer i ”gata”.
På Gjøvik har de omdannet ordinære klasserom og laboratorieareal til baserom i tidsrom
utenfor planlagt undervisning. Baserommene er øremerket til enkelte studieprogram og
oppgradert med sittegrupper og enkelt utstyr for å fungere til sosiale og faglige aktiviteter.
Det er skapt nye arenaer for å bygge faglig identitet og vennskap innenfor og på tvers av
årskull.
Flere rapporterer om økte ressurser brukt til læringsassistenter og organisering av
tverrfaglige møtearenaer for studentene. MH-fakultetet har for eksempel blant annet
forsøkt med inkluderende morgenmøter ved enkelte avdelinger på St.Olavs hospital. Institutt
for marin teknikk har etablert et pilotprosjekt med mentorordning for alle 1.årskursstudenter for å sikre god inkludering, og som forventes å redusere frafall. Dette er en
ordning Studenttinget for øvrig ønsker for alle studenter i NTNU.
LMU registrerer at det jobbes godt med mottak av nye studenter, og vil berømme prosjektet
God start som er et samarbeid mellom ulike enheter i NTNU og Sit. Øremerkede midler
er gitt til sosiale aktiviteter som skal bidra til utvikling av et godt faglig og sosialt miljø.
For eksempel er det laget inspirasjonskort for et god læringsmiljø med forslag til mange
morsomme og kreative aktiviteter studentene kan gjøre sammen. Prosjektrapporten «God
start» fra 2017 beskriver mange gode og inkluderende tiltak som har vært gjennomført.
LMU anbefaler alle enheter om å skaffe seg rapporten for å finne inspirasjon.
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UNDERVISNINGS-, ARBEIDS- OG VURDERINGSFORMER

LMU vil rette oppmerksomheten på den betydningen valg av undervisnings-, arbeidsog vurderingsformer har når det gjelder å utvikle psykososialt læringsmiljø. I følge
Studiebarometeret 2017 er forelesninger den mest brukte undervisningsformen ved NTNU
(70%). LMU oppfordrer til økt bruk av studentaktive læringsformer, hospitering, prosjekt- og
gruppearbeid fordi de krever mer samhandling mellom studentene og kan være verktøy for
å styrke studentenes læring, og sosialt og faglig miljø. Bevisst valg av undervisnings- og
evalueringsformer har potensiale for å skape trygghet og mestring i læringssituasjonen,
samt bedre inkludering av studenter med ulike tilretteleggingsbehov.
LMU vil berømme det gode arbeidet som gjøres med tilrettelegging. Tiltak innen universell
utforming bør stå sentralt for å redusere behovet for spesialtilpasninger. Likevel må
studenter med tilretteleggingsbehov som ikke kan løses via universell utforming, være
sikret individuell tilrettelegging. God tilrettelegging er lønnsomt fordi studentenes potensiale
utløses, det øker deres jobbmuligheter, samtidig som det også er samfunnsøkonomisk
lønnsomt.
Høsten 2018 igangsatte Seksjon for universitetspedagogikk (Uniped) og Universell et
opplæringsprosjekt i universell utforming for læring for ansatte ved Campus Ålesund.
LMU mener dette er et forbilledlig og spennende prosjekt som tar inkludering på alvor.
Opplæringen gir først en innføring i betydningen av et universelt utformet læringsmiljø
for studentenes studiehverdag, og lovverk knyttet til universell utforming og likestilling.
Deretter knyttes opplæringen konkret mot universell utforming av digitale læremidler,
samt inkluderende undervisnings-, lærings- og vurderingsformer. Våren 2019 tilbyr
Uniped og Universell samme opplæring for ansatte på NTNU i Gjøvik. De utvikler en
modul om inkluderende utdanning som planlegges som en integrert del av opplæringen i
utdanningsfaglig basiskompetanse (tidligere PedUp) ved NTNU. LMU vil berømme tiltaket,
og støtter at det tas inn som del av obligatorisk utdanningsfaglig basiskompetanse i NTNU.
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ØKT INNFLYTELSE OG MEDVIRKNING

Studiebarometeret har over flere år vist at studentene er mindre tilfredse med mulighet for
å påvirke innhold og opplegg, og hvordan kritikk og synspunkter fra studentene følges opp.
NTNU får høyere score enn landsgjennomsnittet, men LMU registrerer at det er det lav
tilfredshet med hvordan kritikk og synspunkter fra studentene følges opp. Resultatet
kan ses i sammenheng med resultatene fra underviserundersøkelsen som også ble
gjennomført av NOKUT i 2017. Der oppgir en stor andel av underviserne i høyere utdanning
at timeressursene til undervisning og veiledning må økes.

Studiebarometeret 2017
Medvirkning og tilbakemelding

Gj.sn.
NTNU

Landsgj.
snitt

Studentenes mulighet for å påvirke innhold og opplegg

3,5

3,3

Det tilrettelegges for medvirkning gjennom studenttillitsvalgte, fagutvalg,
Studentparlament etc

3,8

3,6

Hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp

3,1

3,0

Tabell 3, Studiebarometeret 2017 Medvirkning og tilbakemelding

Kvalitetsmeldingene viser at enhetene fortsetter å legge til rette for at studentene skal
sikres medvirkning og muligheter for tilbakemeldinger. Det rapporteres om allmøter for
studenter, faste møtepunkter mellom studenter og faglige ansatte, tiltak for å utvikle en
kvalitetskultur, promotering av svardeltakelse i Studiebarometeret mm. For eksempel er det
ved MH-fakultetet timeplanfestet kontakt mellom studieprogramleder og årskullene hvor
studentenes psykososiale læringsmiljø diskuteres.
LMU ser på referansegrupperapporter, avviks- og tilbakemeldinger fra studentene angående
læringsmiljø som viktige kilder når fakultetene skal utvikle læringsmiljøet. LMU mener det
er viktig at NTNU i større grad legger til rette for at studentenes innspill og synspunkter
i praksis følges opp. Det pågående Studieplanprosjektet inkluderer et forbedret digitalt
evalueringsverktøy for emneansvarlige, som skal styrke oppfølgingen. Dette skal erstatte
det eksisterende verktøyet for publisering av referansegrupperapporter.
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FOREBYGGE ENSOMHET OG HELSEPLAGER

Resultatene fra SHOT2018 viser at mange av NTNUs studenter sliter med alt fra
eksamensangst, ensomhet og til mer alvorlige psykiske helseplager, jfr Tabell 4.
LMU er opptatt av at studentene skal sikres et inkluderende sosialt og faglig miljø, fordi det
har stor innvirkning på studentenes mestring og læring. Selv om det i Studiebarometeret
2017 oppnås god score på sosialt og faglig miljø mellom studentene, viser samtidig SHOT at
mange studenter sliter med ensomhet, angst og lettere psykiske helseplager.

SHOT2018 - Studentenes opplevde
helseplager (prosent)

NTNU

Gjøvik

Trondheim

Ålesund

Landsgj.sn.

En del/svært mye eksamensangst

39

44

39

39

44

Føler seg ofte/svært ofte ensomme

28

34

27

30

30

Høy/svært høy grad av somatiske
symptomer/plager

26

31

24

31

32

Alvorlige symptomer/alvorlige og mange
symptomer psykiske plager

23

25

23

23

27

Tabell 4 Utdrag fra SHOT2018 - Studentenes rapporterte helseplager

Mange studenter rapporterer også om somatiske plager og symptomer på alvorlige psykiske
plager. De som er ensomme oppgir at de føler seg utenfor, isolert og savner noen å være
sammen med.
NTNUs nye kurs for studieveiledere i veiledning er et godt forebyggende tiltak. NV-fakultetet
oppgir i kvalitetsmeldingen for eksempel at flere studieveiledere nå har deltatt på kurset, og
det planlegges å etablere et studieveilederforum ved fakultetet i 2019.
LMU er opptatt av at det skal være enkelt for studentene å finne informasjon om
studentveiledning og studenthelsetjenester. Avdeling for studenttjenester ferdigstilte
i 2018 en ny Veiledningsportal som gir oversikt over hvor studentene skal henvende
seg for veiledning og samtaler, tilrettelegging, kurs med mer. LMU vil fremsnakke det
gode kurstilbudet som finnes både i NTNU og Sit, blant annet kurs i eksamens- og
presentasjonsteknikk, ta-ordet-kurs, tidsplanlegging, angst- og depresjons-mestring,
stressmestring, yoga mm. Studentfrivillighetene er også en viktig arena hvor studentene kan
knytte vennskap og nettverk.
Det er svært viktig at informasjon om alle tilbudene når frem til studentene, og at tilbudene
omtales og lenkes til i veiledningsportalen. Den studieveiledningen som tilbys ved fakulteter
og institutter må ikke overlappe med Sits tilbud innenfor det psykososiale området.
Grenseoppganger mellom NTNU som utdanningsinstitusjon og SiT som tilbyder av tjenester
er viktig, og noe NTNU-interne kurs for studieveiledere bør gjøre oppmerksom på.
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VARSLING – MOBBING, SEKSUELL TRAKASSERING MED MER

Studentrepresentantene i LMU kritiserte i 2018 NTNU for å ha gjort for lite når det gjelder å
få på plass varslingsrutiner og systemer om mobbing og trakassering. I media har det i hele
2018 vært stort fokus på #metoo, og studentene etterlyste en mer aktiv holdning fra NTNU.
Resultatene fra SHOT2018 viser for eksempel at langt flere studenter i NTNU rapporterer
om seksuell trakassering, enn mobbing jfr tabell 5.

SHOT2018 – Har vært utsatt for
mobbing og seksuell trakassering
(prosent)

NTNU

Gjøvik

Trondheim

Ålesund

Landsgj.sn.

Utsatt for en eller annen form for
seksuell trakassering

22

18

23

18

24

Mobbet av medstudenter de siste
månedene (sjelden)

4

5

4

3

4

Mobbet av ansatte de siste månedene
(sjelden)

2

4

2

3

3

Har selv vært med å mobbe
medstudenter de siste månedene

4

4

4

5

4

Tabell 5 - Utvalg studenters opplevde helseplager

Andelen av studenter som sier de er blitt mobbet i NTNU er på 4 %, mens andel av studenter
som har opplevd seksuell trakassering er på hele 22%. Studentene oppgir selv at de
vanligste formene for seksuell trakassering er uønsket berøring, klemming eller kyssing,
samt nærgående blikk eller kroppsbevegelser. Det er til dels store forskjeller mellom de
ulike fakultetene i NTNU, og det er flere studenter i Trondheim enn i Gjøvik og Ålesund som
rapporterer om slik trakassering.
LMU støtter studentene og Studentombudet i krav om at NTNU må få på plass gode rutiner
og systemer for håndtering av ulike typer varsling hvor studenter er involvert. LMU er kjent
med at NTNU i 2018 igangsatte et arbeid for å få etablert varslingsrutiner og system for
trakassering og mobbing. Resultatene fra SHOT viser at det haster med å få dette på plass.
SHOT2018 hadde spørsmålsbatteri vedrørende voldtekt, selvskading, selvmord. Dette er
informasjon av svært sensitiv karakter, og presenteres derfor ikke på institusjonsnivå av
samskipnadene. De nasjonale tallene viser at 4,7 % av kvinnelige og 0,4 % av mannlige
studentene har vært utsatt for voldtekt, en av fem har skadet seg selv med vilje,
en av fem har tenkt seriøst på å ta sitt eget liv, og 4 % har forsøkt å ta sitt eget liv.
LMU finner resultatene urovekkende, og er opptatt av at alle ansatte som har kontakt med
studenter har tilstrekkelig kunnskap og kan veilede studenter om hvor de skal henvende
seg ved behov for hjelp og bistand. NTNUs Veiledningsportal gjør det enklere for ansatte
og studenter å finne ut hvor det er mulig få veiledning og bistand. Studentsamskipnaden
kan tilby både samtaler med psykolog, prest, helsesøster og sykepleier, og kan ved behov
henvise videre til spesialisthelsetjenesten. LMU er noe bekymret over den nedbyggingen
som har vært i Sit og NTNU av ulike skranketjenester. Digitale tjenester ikke kan ivareta den
relasjonelle dimensjonen som oppnås ved menneskelig kontakt, og for studenter som er
ensomme og som sliter, er det viktig med knutepunkter på de ulike campusene.
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UTFORDRINGER – RUS OG PRESTASJONSFREMMENDE MIDLER

Studenters helse, trivsel og mestring av studier henger tett sammen, samtidig som
studentenes bruk av rus og prestasjonsfremmende midler er en faktor som påvirker
læringsmiljøet. Andelen studenter som drikker alkohol har endret seg forholdsvis lite de
siste årene. Samskipnaden anser andelen som rapporterer om et risikofylt eller skadelig
alkoholforbruk, og antall studenter som oppgir å bruke prestasjonsfremmende midler for å
øke konsentrasjonen mm i løpet av studietiden, som mest bekymringsfull jfr tabell 6.

SHOT2018 – Bruk av rus og prestasjonsfremmende midler (prosent)

NTNU

Gjøvik

Trondheim

Ålesund

Landsgj.sn.

Andel som drikker alkohol 2-3 ganger
i uken

17

8

18

10

14

Brukt prestasjonsfremmende midler for
å øke konsentrasjonsevne, våkenhet,
energinivå eller roe ned før eksamen/
prestasjoner

4,9

5,9

4,8

6,4

5,4

Andel som har brukt narkotika (eller
legemidler som gir rus) minst 5 ganger
siste året

5,0

3,9

5,2

3,8

5,0

Andel med skadelig risikoatferd knyttet
til alkohol

6

7

6

4

5

Tabell 6 SHOT2018 - Bruk av rus og prestasjonsfremmende midler

Det er høy deltakelse i fadderordningene og studentfrivilligheten i NTNU. Mellom
80 – 90% av studentene i alle de tre studiebyene oppgir å ha deltatt helt eller delvis i
fadderordningene. Det samme gjelder studentfrivilligheten. Dette er gode arenaer for å knytte
vennskap og nettverk den første tiden, og bidrar til å forebygge ensomhet og utenforskap.
Fadderordningene og studentfrivilligheten er også arenaer for alkohol og rus. Samskipnaden
jobber godt og systematisk opp mot linjeforeningene og fadderutvalgene med tanke på å
skape økt bevissthet rundt bruk av rusmidler, og flere fakulteter har høy bevissthet rundt
rustematikken. For eksempel innkalte dekanene ved IE-fakultetet og NV-fakultetet alle
linjeforeningene i forkant av fadderperioden i 2018 til et møte hvor temaet var mottak av nye
studenter. Dette ble fulgt opp med planer og risikovurderinger over aktiviteter i god tid før
fadderuken. HF-fakultetet har etter initiativ fra studentene utviklet etiske kjøreregler for
fadderne, og erfaringene så langt indikerer at den bevisstheten kjørereglene skapte, har hatt
betydning for mottak av nye studenter høsten 2018.
LMU synes det er spesielt viktig å merke seg at nesten halvparten av studentene gir uttrykk for
at de ønsker flere alkoholfrie studenttilbud, og opplever at det drikkes mye i studentmiljøet.
Dette er viktige signaler for linjeforeninger og fadderordningene i planleggingen av kommende
fadderuker og arrangementer. LMU har etterlyst at NTNU vedtar en ruspolitikk som også
gjelder studenter. LMU er kjent med at NTNU i 2018 har igangsatt et arbeid i regi av HR/HMSavdelingen for å utvikle ruspolitikk for ansatte og studenter. LMU forventer at ruspolitikken
kommer på plass i god tid før fadderukene og mottak av nye studenter starter høsten 2019.
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ØKT INTERNASJONALISERING OG STUDENTMANGFOLD

LMU har i 2018 også fokusert på mangfold og likestilling. LMU mener det er viktig å se
internasjonalisering også i et likestillings- og mangfoldperspektiv. Internasjonalisering
på campus er viktig for studenter som av ulike årsaker ikke kan reise på utveksling.
Familiesituasjon, behov for tilrettelegging og helseutfordringer med mer, kan gjøre dette
vanskelig å gjennomføre. Internasjonale ansatte og studenter er ressurser i fag- og
studentmiljøet. De kan tilføre nye impulser, perspektiver, språk og kultur som beriker
arbeids- og læringsmiljøet. Studiebarometeret 2017 avdekker en del utfordringer knyttet til
internasjonaliseringen, jfr Tabell 7.

Studiebarometeret 2017 - Utfordringer knyttet til internasjonalisering

Gj.sn.
NTNU

Landsgj.
snitt

Institusjonen min informerer godt om mulighetene for utveksling

2,9

3,2

Institusjonen min oppmuntrer meg til å reise på utveksling

2,8

3,0

Livssituasjonen min gjør det vanskelig å reise på utveksling

2,3

2,7

Det er god faglig integrering mellom norske internasjonale studenter

2,5

2,5

Det er god sosial integrering mellom norske og internasjonale studenter

2,3

2,5

Tabell 7 Studiebarometer 2017 utvalg studenttilfredshet kvalitet.

Studiebarometeret viser at studentene opplever at de får lite informasjon om mulighetene
for utveksling og i liten grad oppmuntres til å reise på utveksling. En undersøkelse om
internasjonal studentmobilitet gjennomført av Universell i 2015, viser blant annet
at studenter med behov for tilrettelegging sliter ekstra med å finne informasjon om
tilrettelegging under utenlandsopphold og støter på fordommer blant ansatte vedrørende
utveksling og studier i utlandet.
LMU mener det er viktig å følge opp at studentene opplever liten faglig og sosial integrering
og inkludering mellom norske og internasjonale studenter. LMU vil særlig trekke frem noen
gode tiltak som er iverksatt for bedre inkludering lokalt. NV-fakultetet har i en årrekke
hatt Buddy-ordning for nye internasjonale masterstudenter for å sikre god inkludering og
integrering. Campus Ålesund diskuterer tiltak for bedre integrering i studentboligene med
Sit, de har arrangert loppemarked på varme klær og holdt TEFT-laben åpen i julen slik at
internasjonale studenter kunne samles, spise pizza og se film sammen.
LMU registrerer også at utvekslingsstudenter som tar emner uavhengig av studieprogram,
møter større utfordringer når det gjelder integrering. LMU foreslår at integrering av disse
adresseres spesielt. Når det gjelder å gi informasjon om muligheter for utveksling, er
veiledningsportalen en god kilde for informasjon om utveksling og tilrettelegging.
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EVALUERING AV ORDNINGEN MED LMU
NTNU har i 2018 evaluert NTNUs ordning med LMU. Det er tatt utgangspunkt
i anbefalingene til Oxford Research fra nasjonal evaluering av ordningen med
læringsmiljøutvalg, som de utførte på oppdrag av Kunnskapsdepartementet i 2017/2018.
Den nasjonale evalueringsrapporten viser at ordningen med LMU ikke har fungert optimalt
i UH-sektoren, og at utvalgene i liten grad har bidratt til å nå det todelte målet om økt
studentmedvirkning og et godt læringsmiljø. Oxford Research konkluderer med fire mulige
alternativer fremover i arbeidet med læringsmiljø: ingen vesentlig endring i ordningen,
slå sammen utdanningsutvalget og LMU, LMU ned på institutt/fakultets/campusnivå eller
avvikle LMU-ordningen slik den fungerer i dag.
NTNU deltok i evalueringen og tok til orde for å avvikle ordningen med lovpålagt LMU.
NTNU anbefalte at institusjonene selv fikk avgjøre organiseringen av arbeidet. NTNU har
over tid erfart lavt engasjement i LMU-arbeidet og at ordningen er svært ressurskrevende å
koordinere etter fusjonen med underutvalg av LMU i Gjøvik og Ålesund. Det har vært uttrykt
et ønske i organisasjonen om å gjøre endringer i LMU-ordningen i NTNU.
NTNU ønsker å prøve ut ny organisatorisk modell for arbeidet med utvikling av studentenes
læringsmiljø som tar opp i seg anbefalingene i evalueringsrapportens alternativer 2, 3 og 4. I
korte trekk innebærer det at læringsmiljø implementeres som en del av utdanningsutvalgets
(UU) mandat, og at utvalget styrkes med ytterligere to studentrepresentanter.
Læringsmiljøsaker foreslås tatt inn i lokale campusråd i Gjøvik og Ålesund for å sikre
påkobling via stedlig studentrepresentasjon til utdanningsutvalget. Studentene vil
i ny modell også få to representanter i prorektors ledergruppe ved forberedelse av
saker til utdanningsutvalget. LMU-årsrapportering på læringsmiljø sikres via ordinær
kvalitetsmeldingsprosess til styret. I ny modell vil utdanningsutvalget overta rollen som
pådriver og ivareta det helhetlige og overordnede blikket på læringsmiljø i NTNU.
LMU støtter forslaget til ny modell og mener den i større grad enn dagens LMUordning vil bidra til å styrke arbeidet med læringsmiljø i NTNU. Modellens styrke er økt
tydelighet og forankring i linjen, noe som antas å bidra til større studentengasjement.
Dersom NTNU vedtar ny modell, er LMU opptatt av at det legges til rette for fortsatt god
samhandling mellom NTNU og Studentsamskipnaden i alle de tre studiebyene. En søknad til
Kunnskapsdepartementet om godkjenning av en organisatorisk forsøksordning, forutsetter
at Studenttinget støtter forslaget når saken behandles på nyåret i 2019.
LMU vil i forbindelse med eventuell søknad til Kunnskapsdepartementet, minne om
Likestillings- og mangfoldutvalgets rolle som pådriver i oppfølgingsarbeidet av NTNUs
politikk og handlingsplan for mangfold og likestilling. Både dette utvalget og LMU er pådriver
for å skape et universelt utformet og inkluderende læringsmiljø for studenter i NTNU.
LMU anbefaler at NTNU i en eventuell søknad, foretar en grenseoppgang mellom arbeidsog ansvarsområdene for utvalgene, slik at Kunnskapsdepartementet får en god beskrivelse
av hvordan NTNU vil håndtere de lovpålagte oppgavene i ny modell. I den anledning vil også
LMU minne om Tilretteleggingsforum som har mandat om å jobbe med tilrettelegging
for studenter med nedsatt funksjonsevne og universell utforming. LMU er opptatt av at
arbeidet med utvikling av studentenes læringsmiljø skjer helhetlig og samordnet i NTNU i ny
modell, og at arbeidet implementeres i NTNUs kvalitetssystem for utdanning. Det vil styrke
NTNUs søknad til Kunnskapsdepartementet, og er også viktig for å forenkle NTNUs arbeid i
forbindelse med ulike fremtidige tilsyn.

ÅRSRAPPORT 2018 • LÆRINGSMILJØUTVALGET NTNU

15

LMUs anbefalinger og råd til ledelsen
Studentenes psykososiale læringsmiljø har vært ledesnor i arbeidet med utvikling av
studentenes læringsmiljø i 2018 i hele NTNU. Det har vært et godt grep for å skape økt
engasjement både hos studenter og ledere. Ved å implementere utvikling av læringsmiljø
som en integrert del av arbeidet med å utvikle høy kvalitet i utdanning, styrkes koblingen
mellom læringsmiljø og utdanningskvalitet i tråd med studentenes læringsbane. LMU
forventer at de grep NTNU har iverksatt for å styrke oppfølgingen av læringsmiljø i
2018 og 2019, bidrar til at resultatene fra ulike studentundersøkelser følges tett opp på
fakultets-, institutt- og studieprogramnivå. LMU støtter NTNUs forslag om å implementere
læringsmiljø i utdanningsutvalgets mandat fordi det følger som en naturlig konsekvens av
de øvrige tiltakene som er gjennomført.
Kvalitetsmeldingene beskriver mange gode tiltak som er iverksatt for videreutvikling av det
psykososiale læringsmiljøet, og LMU vil berømme enhetene for god oppfølging så langt.
LMU har i årsrapporten løftet frem flere enkeltprosjekter, og har spesielt trukket frem det
nye pionerprosjektet i universell utforming av undervisning for faglig ansatte som i 2018 er
etablert ved campus Ålesund i samarbeid med Uniped og Universell.
LMU støtter fakultetenes råd til ledelsen om å sikre gode mottak av nye studenter,
øke kapasiteten og tilgangen på base- og identitetsarealer, øke digital og pedagogisk
kompetanse innen nye undervisnings-, lærings- og vurderingsformer. Dette er gode tiltak
for å skape økt trygghet, inkludering og en opplevelse av mestring.
LMU forventer at NTNU i 2019 aktivt følger opp LMUs tidligere anbefalinger når det gjelder å
vedta ruspolicy hvor studenter er inkludert, og retningslinjer og systemer for håndtering og
oppfølging av tilbakemeldinger, avviksmeldinger og alle typer varslingssaker hvor studenter
er involvert.
LMU anbefaler at NTNU retter spesiell oppmerksomhet på følgende tiltak:
• Sikre studenter i de tre studiebyene likeverdig psykososialt læringsmiljø (helse- og
velferdstilbud, sosiale og faglige arenaer, studiestart-aktiviteter mm).
• Videreutvikle kanaler hvor gode studentvelferds- og læringsmiljøtiltak kan deles internt i
NTNU.
• Kartlegge konsekvenser knyttet til avvikling av skranke- og informasjonsfunksjoner, og
utrede muligheter for felles knutepunktfunksjoner sammen Sit på de største campusene.
• Iverksette tiltak der det påvises uheldig kjønnsubalanse. Kjønnspoeng anses å være et
hensiktsmessig tiltak dersom rekrutterings- og andre tiltak ikke gir ønsket effekt.
• Videreutvikle samarbeid mellom NTNU, Sit, studentfrivilligheten og linjeforeningene for
å utnytte potensialet for flere studentvelferds- og læringsmiljøtiltak overfor hele studentmangfoldet.
• Sikre at universell utforming av undervisning inngår i pedagogisk basiskompetanse (bruk
av ulike digitale verktøy, valg av undervisnings-, lærings- og evalueringsformer mm).
• Sikre at innspill og tilbakemeldinger fra studentene via referansegrupperapportene aktivt
følges opp.
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Læringsmiljøutvalgets medlemmer 2018:

SAMMENSETNING AV LMU:

Ansattrepresentant

Vararepresentant

• Består av 10 faste
medlemmer.

LMU-leder Anne Borg, prorektor for utdanning

Jenny Bremer, avdelingsleder,
Avdeling for studenttjenester

• Fem valgt av og blant
studentene.

Lindis Burheim, eiendomssjef,
Eiendomsavdelingen

Anne K. Simonsen, eiendomsutvikler,
Eiendomsavdelingen

• Fem ansatte oppnevnte
av rektor.

Tore Romundstad, seksjonsleder studieseksjonen, Fakultet
for medisin og helsevitenskap

Anne Marit Skancke, seksjonsleder
studieseksjon, Humanistisk fakultet

Jørn Wroldsen, viserektor, NTNU i Gjøvik

Gunn Marie Rognstad, seksjonsleder,
Seksjon for utdanning, NTNU i Gjøvik

• LMU velger selv sin leder
hvert år, vekselvis blant
ansattes og studentenes
representanter.

Dagrunn Lorgen Jensen, kontorsjef, Institutt for internasjonal forretningsdrift, NTNU i Ålesund

Elisabet Simahaug Halvorsen, seksjonsleder, Seksjon for
utdanning, NTNU i Ålesund

Studentrepresentant

Vararepresentant

Stig-Martin Liavåg, Læringsmiljøansvarlig (kalenderår)

Thiren Sriskantharajah, fagpolitisk ansvarlig (kalenderår)

Astrid Østigård (kalenderår)

Thomas K. Eriksen (kalenderår)

Arild Julius Østrem (studieår 2017/2018)

Lars Føleide

Åste Hagerup (studieår 2018/2019)

Ingrid Folstad

Julie Heiberg (studieår2017/2018)

Håkon Heintz (2018/2019)

Jim A. Gjerde (studieår 2017/2018)

Thea Ekerhovd (studieår 2018/2019)

Observatør

Vararepresentant

Arbeidsmiljøutvalget: Hilde Apneseth,
seksjonssjef HMS-seksjonen

Ledig

Studentsamskipnaden: Espen Munkvik, velferdsdirektør

Espen Holm, direktør for campustjenester

NTNU tilrettelegging: Bjørg Næss Frost, rådgiver

Ingebjørg Dahl, rådgiver

Avdeling utdanningskvalitet: Kjerstin Tobiassen,
Seniorrådgiver

Ledig

• følge utviklingen innen helse,
sikkerhet og velferd

Biblioteket: Jorun Alstad, Seksjonssjef, Bibliotekseksjon
for arkitektur, naturvitenskap, teknologi og økonomi

Ledig

• holde seg oppdatert på status
læringsmiljø

• LMU har to underutvalg, i
Gjøvik og i Ålesund.

LMUs MANDAT:
Skal ha et helhetlig og overordnet blikk på NTNUs arbeid
med læringsmiljø innen:
• pådriver og premissleverandør
• gi uttalelser vedrørende klager

Sekretariat

• delta aktivt i planleggingen

• rapporter årlig til styret
• holdes orientert om pålegg og
enkeltvedtak (tilsyn)

Marit Svendsen, Seniorrådgiver, Avdeling for
utdanningskvalitet, Faggruppe kvalitetsutvikling
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LOKALT UNDERUTVALG NTNU I GJØVIK
Ansattrepresentant

Vararepresentant

Jørn Wroldsen, viserektor

Gunn Marie Rognstad, seksjonsleder, Seksjon for
utdanning

Knut Wold, førsteamanuensis, Institutt for elektroniske
systemer

Hilde Bakke, rådgiver, Institutt for informasjonssikkerhet
og kommunikasjonsteknologi

Marianne Skistad, universitetslektor,
Institutt for helsevitenskap, Gjøvik

Randi Tosterud, førsteamanuensis, Institutt for
helsevitenskap, Gjøvik

Studentrepresentant

Vararepresentant

Julie Heiberg (stedlig studentleder)

Roy Åge Akselsen

Svein-Erik S. Olsen

Ledig

Observatør

Vararepresentant

Samskipnaden: Arne Mo

Marte Tidemand Skappel

Samskipnaden: Anne Anker Bolstad, studentprest
Biblioteket: Mona Holmen, førstekonsulent
Tilretteleggingstjenesten: Kari Solfrid Lauritzen, førstekonsulent, Seksjon for utdanning
Steinar Hov, Prosjektleder - EnTL
Sekretariat
Kari S. Lauritsen, førstekonsulent, Seksjon for utdanning

LOKALT UNDERUTVALG NTNU I ÅLESUND
Ansattrepresentant

Vararepresentant

Dagrun Lorgen Jensen, kontorsjef, Institutt for internasjonal forretningsdrift

Elisabet Simahaug Halvorsen, seksjonsleder, Seksjon for
utdanning

Robin Trulssen Bye, førsteamanuensis, Institutt for IKT og
realfag

Arne Styve, universitetslektor, Institutt for IKT og realfag

Lars Andre Olsen, universitetslektor, Institutt for helsevitenskap

Bente Alm, universitetslektor, Institutt for biologiske fag

Studentrepresentant

Vararepresentant

Jim Andre Gjerde (stedlig leder)

Marcus Ilstad

Julie Kristin Vikestrand

Klaus Dyvik

Jone N. Knoph

Vegard Solvik Fuglseth

Observatør

Vararepresentant

Eiendom/drift: Ola Sture
Studentsamskipnaden: Rolf Viddal
Sekretariat
Heidi Hansen, førstekonsulent, seksjon for utdanning/
Marie Indahl, eksamensansvarlig, Seksjon for utdanning

Vær mer enn en medstudent.
Vær et medmenneske som holder
rundt og lytter.

Læringsmiljøet vårt er innovativt
og spennende, og studentmiljøet er
kjent som det aller beste.
NTNUs strategi 2018–2025

Gunnar Bovim

Vær en student som
utfordrer og stiller spørsmål
til en professor og alt det vi
tror vi vet.- Du har skjønt det nå.
Vi har forventninger til deg.
Vi kommer til å utfordre deg!
Gunnar Bovim

Varslingssystemer er et
sikkerhetsnett. Et godt læringsmiljø
skapes først og fremst i hverdagen av
studenter, ansatte og ledere i fellesskap.
Målet er at vi alle opptrer respektfullt
mot hverandre. På det viset oppfyller vi
også en av NTNUs kjerneverdier.
Anne Borg

Alle vi som jobber
og studerer i NTNU har
ansvar for å være et
medmenneske - og kan
være den som utgjør
en forskjell.
Anne Borg

Vi skal
fortsette å forbedre
oss på at studentene
blir tatt imot på en god
og inkluderende
måte.
Anne Borg

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).
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