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LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU) 
 

Sammensetning  
 

Høgskolen i Molde har hatt læringsmiljøutvalg fra våren 2003. Fra og med 2004/05 har LMU 
årlig levert årsrapport til styret. 
 
I styresak 24/04, Læringsmiljøutvalget – mandat og sammensetning, vedtok høgskolestyret 
at LMU skal ha seks medlemmer, tre representanter fra HiMolde og tre studenter oppnevnt 
av Studenttinget. Funksjonsperioden er to år. For å sikre kontinuitet er det innarbeidet en 
praksis der medlemmer tar ledervervet siste året. Lederfunksjon veksler mellom 
studentrepresentant og institusjonsrepresentant. 

 

Utvalget har studieåret 2019/2020 hatt følgende medlemmer:   
 
Studentrepresentanter: 

Leder Kristoffer Haaheim Thorvaldsen – student avd. ØS. Leder frem til mars 2020.  
Leder Silje Marita Moen Vedvik – student avd. ØS. Leder fra mars 2020.  
Styremedlem Elice Berentine Gunnarsrud Gandrudbakken – student avd. ØS 
Styremedlem Malin Natland Førde  – student avd.ØS 
 

Ansatte ved Høgskolen HiMolde:  

Styremedlem Kristin Røvik – avd HS 
Styremedlem Lisa Hansson - avd. LOG 
Styremedlem Gerd Marit Langøy - Høgskoledirektør 
Varamedlem Ingunn Gjerde - avd. ØS 
 
 
Observatører 

Studentrådgiver Eva-Merete Otterlei Børstad - SiMolde 
Studiemiljøkoordinator Sigrid Haugros  – SiMolde (permisjon fra og med møte jan. 2020)  
Studiemiljøkoordinator Fredrik Ulla Staurset – SiMolde (deltar fra og med møte jan. 2020) 
Seniorrådgiver Rolf Magnus Orø – IT avd. Digitalisering av undervisning, HiMolde 
Studentombud Marit Elizabeth Sand Solvik (fra mai 2020) 
Utvalgssekretær Lena Håre – Studiekontoret HiMolde 
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Læringsmiljø og mandat for Læringsmiljøutvalget 
 

Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Molde er forankret i Lov om universiteter og høgskoler 
(UH loven) § 4-3 Læringsmiljø. Det skal finnes et læringsmiljøutvalg ved alle institusjoner. 
Læringsmiljøutvalget skal legge til rette for og arbeide for et godt læringsmiljø i tråd med 
loven. 
 

Læringsmiljø 
 
Universell, Nasjonal pådriver for universell utforming og individuell tilrettelegging i høyere 

utdanning, deler universal utforming av læringsmiljø inn i fem områder: 

 
 
 

Mandat for Læringsmiljøutvalget 
 
1. Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Høgskolen i Molde er oppnevnt av 

høgskolestyret. Utvalget skal bidra til at institusjonen utvikler et godt læringsmiljø, 

og til at lovens bestemmelser i Lov om universiteter og høyskoler blir ivaretatt ved 

utformingen av læringsmiljøet. LMU kan rådgi Høgskolestyret i saker som angår 

læringsmiljøet. 

 

2. Læringsmiljø defineres som totaliteten av faktorer som kan påvirke en students 

læring; fysiske og psykososiale forhold på skolen, samt organisatoriske, digitale 

og pedagogiske faktorer. Læringsmiljøet skal være universelt utformet, det vil si at 

alle studenter skal, i så stor utstrekning som mulig, kunne delta i læringsmiljøet på 

et likeverdig grunnlag. 

 

3. LMU skal holdes orientert om og selv ta initiativ til innsamling av relevante data 

som angår studentenes totale læringsmiljø som ligger innenfor institusjonens 

kontrollsfære. De enkelte deler av virksomheten og enkeltstudenter/tilsatte kan be 

om å få saker tatt opp i LMU. 

 

Fysisk læringsmiljø: Bygninger og omgivelser

Psykososialt læringsmiljø: De mellommenneskelige forhold, trivsel og samhandling 

Organisatorisk læringsmiljø: Kvalitetssystemer og andre systemer for tilbakemelding og 
medvirkning 

Digitalt læringsmiljø: Grensegangen mellom læringsprosesser, pedagogikk og teknologi 

Pedagogisk læringsmiljø: Form, innhold og rammer for den pedagogiske aktiviteten 
som påvirker studentenes læring. 



4 

 

4. LMU skal i henhold til loven holdes orientert om klager som institusjonen mottar 

fra studenter som gjelder læringsmiljøet, og LMU kan gi uttalelser om slike forhold 

til styret. LMU skal likeså gjøres kjent med eventuelle pålegg og enkeltvedtak som 

Arbeidstilsynet treffer med hensyn til institusjonens læringsmiljø. 

 

5. LMU skal årlig rapportere om sitt arbeid til høgskolestyret. I rapporten skal det 

også inngå en handlingsplan som viser prioritering av kommende tiltak for bedring 

av læringsmiljøet ved institusjonen. LMU kan, ut fra den myndighet og de 

ressurser som utvalget blir tildelt, selv iverksette tiltak i henhold til prioriteringene i 

handlingsplanene. 

 

6. LMU utvalget skal bestå av like mange studentrepresentanter som ansattrepresentanter. Det skal 

velges vara for representantene. Det skal legges vekt på at utvalget skal representere alle avdelinger 

og ha representanter fra begge campus i Molde og Kristiansund. Representanter fra 

Studentsamskipnaden i Molde deltar som observatører. Det er mulig for andre med interesse i 

læringsmiljø å være 

observatører i møtene til LMU. 

 

7. Funksjonsperioden er to år. For å sikre kontinuitet er det innarbeidet en praksis 

der medlemmer tar ledervervet siste år. Lederfunksjonen veksler mellom 

studentrepresentanter og ansattrepresentanter. 

 

8. LMU møtes minimum fem ganger i året, fordelt på tre ganger i høstsemesteret og 

to ganger i vårsemesteret. Utvalgssekretær kaller inn til møter i samarbeid med 

leder. Sekretariatsfunksjonen er lagt til Studieadministrasjonen 
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Oppgaver og aktiviteter relatert til 
læringsmiljø i studieåret 2019/2020 
 

Møtevirksomhet 
LMU har hatt fem møter i studieåret 2019/ 2020, to på høsten og tre på våren. Fra og med 

mars 2020 ble hverdagen til studenter og ansatte endret grunnet pandemien skapt av 

Covid19 viruset. Møtene i mars og mai forgikk derfor digitalt på Zoom.  

LMU tar opp og behandler saker som utvalget mener har stor betydning for det totale 

læringsmiljøet. Utvalget kan selv fremme saker, men får også inn saker via Si fra!, fra 

Studenttinget, IStudent eller ÆStudent og fra Studiesjefen.  

 

Vedlegg 1: Oversikt over saker tatt opp i LMU i 2019/2020 

 

Oppfølging av tiltaksplan 2019/2020 
 

LMU bestemte at fem aktiviteter skulle gjennomføres i løpet av 2019/2020: 
 

1) Utvide tilgangen til gode lesesalsplasser i eksamensperioden. 

• Adgang til klasserom om kveldene ble utvidet fra kl.18.00 til kl.23.00 i 
eksamensperioden.  

 
2) Påse at mikrofon brukes i klasseromsundervisning og ved større møter i klasserom. 

Dette er universell utforming til nytte for alle. 
 

• Alle vanlige undervisningsrom har blitt utstyrt med kamera, trådløse mikrofoner 
og høgtalere. Dette gjør det mulig å ha digital undervisning (ZOOM) fra alle rom. 
Mikrofon og høgtalere løfter også undervisningssituasjonen for personer med 
hørselshemming. 

• De tre største auditoriene har fått ROGER BASE utstyr som erstatter (eller 
kommer i tillegg til) teleslynge. Det er utlån av ROGER halsslynger til 
hørselshemmede studenter og besøkende i Studentservice. 

 
3) Aktiviteter som hjelper studenter med stressmestring. Aktivitetene skal tilbys 

gjennom året, være åpent for alle og være et lavterskeltilbud. 

• Studentrådgiver og Studiemiljøkoordinator har blant annet gjennomført En God 
Start på dagen (temabaserte frokoster med blant annet stressmestring) og 
eksamensyoga. 

• Studentrådgiver har tilbud om samtaler til alle studenter. 
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4) Aktiviteter for å skape et felles studentmiljø på tvers av faglig tilhørighet.  

• Studentrådgiver, Studiemiljøkoordinator og Studentverter gjennomførte 
Speedfriending for studenter på tvers av avdelingstilhørighet. Dette var en 
vellykket aktivitet. 

• Studentsamskipnaden søkte om og fikk bevilgning fra Helsedirektoratet til det 
treårige «Møtes prosjektet». Prosjektet skal skape gode, rusfrie møteplasser for 
våre studenter. 

 

5) Delta på samlinger i løpet av 2019/2020: 
 
Studentene skulle i større grad inviteres med på kurs og seminarer. LMU har deltatt 

på følgende nasjonale samlinger: 

• Deltagelse på nasjonal konferanse for inkluderende læringsmiljø (Universell) 
Studentrepresentantene Elice og Silje deltok, samt Studentrådgiver Eva-Merete og 
utvalgssekretær Lena. 
 

• Seminarer i nettverket Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning. 
Prosjektet skal bidra til at universiteter og høgskoler kan drive et systematisk arbeid 
for å sikre at flere studenter fullfører sin utdannelse og oppnår sin grad, i henhold til 
institusjonenes kvalitetskrav. Tiltak overfor førsteårstudentene står sentralt.  

 
Studentrådgiver Eva-Merete og utvalgssekretær Lena er med i ressursgruppen i 
nettverket og er med på å bestemme innholdet og veien videre i nettverket. 
Ressursgruppen hadde samling i Bergen tidlig i mars 2019. Alle i LMU kan delta på 
webinarene eller komme med innspill til ressursgruppen.  
 

 

Arbeid med nytt mandat 
 

LMU utarbeidet våren 2020 et nytt mandat. Mandatet ble sendt på høring til tinget og 
avdelingene og vedtatt av høgskolestyret. 
 
Oppdateringer i det nye mandat; 

• Utvalget skal etterstrebe å inkludere alle avdelinger og ha representanter fra både 
Molde og Kristiansund. 

• «Læringsmiljø» er definert i mandatet. 

• Mandatet beskriver funksjonstid, antall møter, lederverv og sekretærfunksjon. 

• Det er ikke lenger et krav i mandatet om at LMU skal ha egne 
læringsmiljøundersøkelser. LMU skal derimot holde seg oppdatert på resultater fra 
undersøkelser om læringsmiljø som våre studenter deltar i, som for eksempel 
Studiebarometeret og SHoT undersøkelsen.  

 
 
Vedlegg 2: Gammelt og nytt mandat for LMU 

https://www.universell.no/trondheim2019/
http://nfye.w.uib.no/prosjektbeskrivelse-og-malsetning/
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Arbeid med det psykososiale læringsmiljøet  
 
Psykososialt læringsmiljø omhandler mellommenneskelige forhold i forbindelse med 
aktiviteter ved skolen. Det omhandler trivsel og samhandling mellom studenter og mellom 
studenter og ansatte. 
 

LMU samarbeider tett med Studentrådgiver og Studiemiljøkoordinator ved SiMolde og anser 
dette samarbeidet som svært viktig. Studentrådgiver og Studiemiljøkoordinator er faste 
observatører på LMU-møtene. De har daglig nær kontakt med enkeltstudenter og med de 
forskjellige utvalgene, og får på denne måten verdifull innsikt i studiemiljøet. 
Studentrådgiver og Studiemiljøkoordinator bidrar veldig aktivt i arbeid knyttet til 
læringsmiljøet og er en sentral ressurs i LMU. 
 

Studentrådgiver  
 
Studentrådgiver Eva-Merete Otterlei Børstad arbeider både i Molde og i Kristiansund. Hun er 
i Kristiansund en kontordag i måneden og ellers ved behov. Studenter kan be om en digital 
samtale med rådgiver utenom tidspunktet hun er i Kristiansund.  
 
Størstedelen av arbeidet består av direkte samtaler med studenter. Når campus var 
nedstengt våren 2020 grunnet pandemien, foregikk samtaler digitalt og en vakttelefon ble 
opprettet for dem som trengte samtaler raskt.  
 
Studentrådgiver blir kontaktet av studenter fra alle avdelinger, både på master og 
bachelornivå. Studentrådgivningstjenesten er likevel særdeles viktig for førsteårsstudentene, 
da nær halvparten av henvendelsene kommer fra førsteårsstudenter. De fleste studenter 
ønsker 1-3 samtaler og mestrer deretter studentlivet videre på egenhånd, men en mindre 
gruppe trenger jevnlig kontakt med rådgiver. 
 
LMU er enig med Studentrådgiver om at det er behov for flere personer som kan samarbeide 
om å ha rådgiving for studentene våre. Både antallet henvendelser til studentrådgivningen 
og antall samtaletimer med studenter til studentrådgivningen øker. Studenter har nå 14 
dagers ventetid på å få time med rådgiver.  
 

Andre arbeidsområder for studentrådgiver 2019/2020:  

• Oppretting av samtalegrupper for mannlige studenter våren 2020 i samarbeid med 
prest Ståle Aklestad. 

• Fokus på godt studiemiljø- og mestring ved utforming av Miljødag for første året på 
vernepleie i samarbeid med faglærere, og introseminar i samarbeid med studieleder 
på SOL master.  

• Fokus på rusfrie møteplasser, hindre ensomhet og bedre psykisk helse for nye og 
eksisterende studenter i prosjektet «Møtes».  

• Studieforberedende dag 22.juni 2020 

• Ansettelse og opplæring av fire studentverter. Studentvertene skal motta nye 
studenter ved skolen, men også være med på arrangement utover semesteret. 
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• Deltar i Høgskolenettverket til NAV og Nettverket for studenters suksess i høyrere 
utdanning 

• Samarbeider blant annet med HiMolde, Studiemiljøkoordinator, 
studentorganisasjonene og helsestasjonen i Molde. 

• Deltar på husmøter, Forummøter og er ellers synlig for studenter. 

 

Studiemiljøkoordinator  
 
Fredrik Ulla Staurset tok over som Studiemiljøkoordinator mens Sigrid Haugros var i 
permisjon. Viktige oppgaver for studiemiljøkoordinator i 2019/2020 har vært: 

• Å bli kjent med SiMolde og HiMolde. Å bli kjent med studentutvalgene og 
tilrettelegge gode mål og oppgaver for dem til for året.  

• Å være med og planlegge MØTES-prosjektet, et treårig prosjekt finansiert av 
Helsedirektoratet: 

o Å skape en ny rusfri møteplass; «Mellomrommet»  
o Å utforme en stilling som bomiljøkoordinator. Stillingen skape god velferd for 

dem som bor i studentboligene.  
o Kompetanseheving for ansatte (Hvordan vi kan bedre møte studentene i 

hverdagene i alle forskjellige situasjoner).  
 

• Speedfriending. I samarbeid med Nordic Vagabonds laget Studentrådgiver og 
Studiemiljøkoordinator en sosial møteplass for å få studentene til å bli kjent på en 
helt annerledes måte. 

• Vedlikehold av SiMolde.no og Moldestudenten.no. Sørge for nok innhold og riktig 
type innhold for de forskjellige avdelingene. Svake besøkstall for begge nettsidene, 
og det ønsker Studiemiljøkoordinator å gjøre noe med siden dette er ment å være 
den viktigste kanalen for informasjon til studentene. 

• Arbeid med sosiale medier. Lite aktivitet fra før og det trengte mer påfyll. De fleste av 
studentene våre bruker Instagram daglig, så det var et naturlig valg for 
Studiemiljøkoordinator å fokusere mer på denne sosiale kanalen.  

• Løsninger for å holde kontakten med studentene når skolen stengte ned grunnet 
pandemien; Wake Up Call der studenter kunne bestille vekking av en SiMolde ansatt, 
og Kantine Live: Direktesending fra Facebook for å få studenter til å samle seg på nett 
og lære seg nye matretter med Tone fra kantina.  

• Arbeidet med Åpningsuka 2020. Grunnet pandemien måtte SiMolde og HiMolde ta 
mye av ansvaret i samarbeid med utvalgene og studentvertene. Her var 
Studiekoordinator sentral med å koordinere og hjelpe til med de oppgavene som 
skulle løses.  
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Arbeid med det organisatoriske læringsmiljøet  
 

Organisatorisk læringsmiljø omhandler systemer for tilbakemelding og medvirkning, og skal 
sikre studentenes medvirkning i prosesser som har innvirkning på studentenes totale 
læringsmiljø. 
 

 

Arbeid med «Si fra!» henvendelser studieåret 2019/2020 
 
«Si fra!» er en kommunikasjonskanal der studentene kan melde inn saker som gjelder 
læringsmiljøet. De kan melde inn både det som de mener fungere bra og det som ikke 
fungerer tilfredsstillende. Lenke til side om Si fra! 
 
I alt mottok Si fra for studenter 12 henvendelser i 2019/2020, mot 16 henvendelser året før. 
Saker som kommer inn til Si Fra! blir prioritert og studenten skal ha svar så raskt som mulig. 
 
Si fra! er delt i tre; Si fra for studenter, Si fra for ansatte og Si fra om bygningen. 
Utvalgssekretær i LMU mottar e-poster fra Si fra for studenter. HMS koordinator Øyvind 
Sørensen, som også er skolens bindeledd mot Statsbygg, mottar henvendelser fra studenter 
som gjelder byggene på campus. 
 

Synliggjøring av Si Fra! 
 
Selv om det ikke er mange saker som blir spilt inn til Si Fra!, ønsker LMU å beholde 
løsningen. Den kan være viktig tilbud for studenter som ikke ønsker å involvere tillitsvalgte, 
eller uttale seg i kullmøter eller direkte til den det gjelder. 
 
I studiebarometeret 2019 svarte 70% av studentene ved HiMolde at de ikke kjente til eller 
ikke visste om de hadde fått informasjon om varslingssystemet ved skolen. LMU vedtok å 
arbeide med denne problemstillingen. Medlemmer i LMU har informert om Si Fra! På 
skolens skjermer og på sosiale medier. Bannere med informasjon om Si Fra! er gjort godt 
synlige.  
 
 
Vedlegg 3: Saker spilt inn til Si Fra!, samt kommentarer til sakene. 

 

 

Studentombud ved HiMolde 
 

Marit Elizabeth Sand Solvik er jurist og ble ansatt som studentombud ved HiMolde fra 1.juni 
2019. Sand Solvik har fast arbeidsplass ved Høgskolen i Kristiania. Studentombudet er 
observatør i LMU. 
 
Studentombudet er en nøytral og uavhengig bistandsperson som skal bidra til studentenes 
rettssikkerhet i studiesituasjonen.  Studentombudet skal jevnlig rapportere til 
Læringsmiljøutvalgene ved de skolene hun er ombud. Rapporteringen er av en slik form at 
den ikke bryter taushetsplikten til Studentombudet.  

https://www.himolde.no/om/hms/si-fra/
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Studenter kan kontakte Studentombudet når det gjelder tema som for eksempel opptak til 
studier, formelle feil, eksamen, læringsmiljø eller disiplinærsaker. Ved HiMolde er det for få 
saker til å lage en statistikk. De få sakene som har vært har omhandlet studentens rett til å 
rask saksbehandling og innsyn i sakspapirer.  
 
Antall saker 

Hverken studentombud eller Si Fra! har mange saker fra studenter. Det kan være flere 
grunner til dette enn at tilbudene ikke er synlige nok. Studenter kan medvirke i andre 
kanaler og vi er at oppfatning av at mange studentsaker tas opp i kullmøter.  
 
Hovedinntrykket til Studentombudet er at det er lett for studenter ved HiMolde å ta opp 
saker og få hjelp. Det er også LMUs oppfatning om at siden vi er en mindre skole med kort 
avstand mellom ansatte, kan noen studentklager løses lett og raskt ved å kontakte personer 
direkte. Det er lav terskel for å kontakte ansatte direkte, noe vi ser nytten av.  
 
 

Klage fra studenter på sensur og klager til klagenemda 
 

Forsinket sensur 
 

77% av all sensur ved HiMolde ble publisert innen sensurfrist i 2019/2020. Samlet er det lite 
forskjell på sensur i tide fra i fjor (79%). (Kilde Fellesstudentsystem FS) 
 
Andel sensur som er gjennomført til frist i 2019/2020, økte både ved avd. ØS og avd. HS. mot 
året før.  
 
Andel sensur som ble gjennomført til frist ved avdeling LOG i 2019/2020, sank fra 84% året 
før til 68%. Avdeling LOG melder tilbake at de store emnene krever mye tid til retting, og at 
sensurfristen kommer i romjula. Det er utenlandske sensorere på seminarrekken i Logistikk 
som ikke er vant med norsk lovgiving om sensurfrist. Individuelle store oppgaver, som 
masteroppgaver, blir ofte forsinket.  
 

LMU fortsetter å følge med på sensurfrist i samarbeid med avdelingene og Studiekontoret 
ved eksamensteamet. 
 

Sensorveiledninger 
 
Sensorveileding skal publiseres for studenter etter at karakterer er publisert. 
Sensorveiledninger skal være til hjelp for studenter å forstå sin karakter, og studenter 
anbefales å lese sensorveiledning før de ber om begrunnelse eller klager på karakterer.  
 
Det er forskjell på hvor mange sensurveiledning blir levert fra faglærere til eksamensteamet 
for å publiseres (Kilde: Eksamensteamet): 

• Avdeling HS: ca. 35% av eksamener har en sensorveileding 

• Avdeling LOG: ca. 42% av eksamener har en sensorveiledning 



11 

 

• Avdeling ØS: ca.52 % av eksamener har en sensorveiledning 
 

 

Klage på karakterer 
 
Antall klager på karakterer økte ved avdelingene HS og ØS med ca. 30 klager for hver 
avdeling mot forrige år. Ved avdelingen HS kan dette forklares med økning i antall studenter. 
Avdeling ØS kan ikke se at det er skjedd endring i sensur av emner som tilsvarer en økning av 
klager. Begge avdelingene melder tilbake at flere studenter, inkludert de internasjonale, er 
mer bevisste enn før på muligheten til å klage. 
 
Studenter kan klage på karakter opptil tre uker etter mottatt karakter eller mottatt 
begrunnelse på karakter. Klage skal behandles av en ny sensorkommisjon, bestående av 
minst en ekstern sensor. 

 

Saker i klagenemda 
 

I studieåret 2019/2020 behandlet Klagenemnda i alt 18 saker, mot 20 året før. 12 klager 
kommer under kategorien «Annet». Under «Annet» er to klager angående krav om 
politiattest og en bortvisningssak. Resten er klage på enkeltvedtak og klage på formelle feil 
under eksamen. (Kilde: sekretær for Klagenemda ved HiMolde) 
 

Vedlegg 4: Oversikt i tabellform over klager og føring av sensur de siste tre årene  
 

 

Arbeid med det fysiske læringsmiljøet  
 

Det fysiske læringsmiljøet skal være slikt utformet av det fremmer læring. Det er også en 
sosial arena og skal være tilgjengelig for alle. 
 

Campusutvikling 
Plan for campusutvikling ble vedtatt av høgskolestyret høsten 2019. Det er satt ned en 
brukergruppe for campusutvikling. I campusutviklingen planlegges blant annet forbedringer i 
campusaksen og i undervisningsrom:  
 
Endringer i arealer i vrimleområdet i A Bygget  

Det skal tilrettelegges spesielt for studenter i en del av campusaksen. Det skal opparbeides 
arealer for studie og opphold i vrimlearealene bygg A og B. Arealer utvikles i samarbeid med 
arkitekt. Formålet er å gjøre det mer brukervennlig for ansatte og studenter, ikke 
minst for sistnevnte.  
 

Undervisningsrom  

Rom B-360 har fått nye møbler, stoler og bord med hjul, godt egnet til å kombinere 
forelesing og gruppearbeid. Rommet har også fått en stor touchskjerm. Rommet blir et 
testrom både for rask ommøblering og digitalisering av undervisning.  
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Rom A-2.005 har også fått en stor touchskjerm. De nye skjermene vil gjøre det langt bedre 
for studenter som følger undervisningen på PC å se hva som blir skrevet, sammenlignet med 
kamera rettet inn mot en tradisjonell tavle. 
 
Det er også kjøpt inn tre store whiteboard, etter ønske fra en del undervisere. Desse blir 
brukt både til å skrive på, men også til å dele opp rom.  
 

Nye studentdrevne lokaler 
 
Høgskolestyret har satt av 10 millioner til ombygging av arealer til studentdrevne lokaler. I 
tillegg ble det søkt om og bevilget 8,5 millioner fra Kunnskapsdepartementet til ombygging 
av arealer til studentaktiviteter. Selv om midlene opprinnelig skulle brukes til ombygging av 
eksisterende arealer, fikk HiMolde tillatelse til å bygge et nytt studenthus på campus. 
Statsbygg har fått ansvar for et forprosjekt som skal legges frem for styret.    
 

Grupperom 
 
Studenter sier i Si fra! og i andre kanaler for medvirkning, at det er et større behov for 
grupperom enn det skolen legger til rette for. Booking av grupperom av ansatte 
undervisningsopplegg oppfattes som urettferdig behandling av studenter som skal lese til 
eksamen. 
 
Med de endringene i det fysiske miljøet som er beskrevet ovenfor, vil det oppstå flere 
arenaer for gruppeaktiviteter. Arealer kan frigjøres når det etableres en brakkerigg for 
kontorer og det legges til rette for nye muligheter for gruppearbeid i undervisningsrom og i 
vrimleområdet i A-bygget. Det kan tenkes at det også vil bli muligheter for gruppearbeid i 
det nye studenthuset.   
 

 

Universell utforming av det fysiske læringsmiljøet  
 
Statsbygg skal frem til 2025 vedlikeholde alle Statsbyggs bygg som ikke er universelt 
utformet.  Statsbygg har en utkvitteringsliste for Universell utforming som de jobber seg 
igjennom.   
 

Arbeid som er blitt utført av Statsbygg ved HiMolde i 2019/2020:  
 

• Det er lagt til rette for HC plasser i auditorier i A- og B-byggene. 

• Oppmerksomhets- og farefelt er blitt montert. 

• Bøyler på HCWC er ferdig montert. 

• Det er blitt byttet ut mye belysning i ganger og toaletter for å øke belysningsstyrken. 
Statsbygg vil fortsette dette arbeidet i 2020/2021. 
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Tilrettelegging for studenter med særskilte behov 
 
Noen studenter har behov for og rett på tilrettelegging i løpet av studietiden. 
Studentrådgivere, eksamensteam og faglærere samarbeider om tilrettelegging for studenter. 
Dette kan omfatte både fysiske forhold som tilgjengelighet til bygninger og pedagogiske 
tiltak som tilgjengelighet til undervisningsopplegg og eksamen. 
 

• I 2019/2020 behandlet Studiekontoret 61 søknader om tilrettelegging under 
eksamen.  

 

• Fem studenter hadde en faglig og sosial mentor. Denne virksomheten er et 
samarbeid med NAV.  Studiekontoret finner mentorere blant medstudenter og søker 
om midler fra NAV til å lønne mentorene.  

 
I tillegg er der flere individuelle avtaler om tilrettelegging av forskjellig slag. Informasjon om 
individuell tilrettelegging på HiMoldes nettsider. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.himolde.no/studier/tilrettelegging-uu/
https://www.himolde.no/studier/tilrettelegging-uu/
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Tiltaksplan for det nye styret 2010/2021  

 
1) LMU skal passe på at lovverk omkring universell utforming av 

læringsmiljø følges: 
 

Ny likestillings- og diskrimineringslov trådte i kraft 1. januar 2018. Fra 1. januar 2019 
må alle nye nettløsninger rettet mot studentene være universelt utformet. 
Eksisterende nettløsninger rettet mot studentene skal være universelt utformet fra 
2021. 
 
LMU skal: 

• Undersøke hvordan HiMolde på best mulig måte kan oppfylle krav til teksting av 
videoer. 

• Undersøke om elektroniske dokumenter både kan leses av studenter og av tekniske 
       hjelpemidler for lesing av tekst. 

 
2) LMU skal passe på studenter har medvirkning i bestemmelse om læringsmiljøet 
 
Studenter skal ha medvirkning i prosesser som har innvirkning på studentenes totale 
læringsmiljø. Det er planlagt endringer av arealet i vrimleområdet i A-bygget, 
undervisningsrom og frigjøring av kontoret ved brakkerigg på campus. I tillegg er det skaffet 
til veie til et nytt studenthus på campus. 
 
LMU skal:  

• Følge opp prosessen med planlagte endringer i det fysiske læringsmiljøet, som 
Campusaksen og et nytt studenthus, og passe på at studenter er delaktig og hørt i 
prosessen. 

• Undersøke mulighet for arealer for leseplasser og grupperom, både i eksisterende 
bygg og i planer om endring av bygg/nytt bygg.  

 
 

3) LMU skal arbeide for et godt læringsmiljø ved HiMolde.  
 

Psykososialt læringsmiljø omhandler mellommenneskelige forhold i forbindelse med 
aktiviteter ved skolen. Det omhandler trivsel og samhandling mellom studenter og mellom 
studenter og ansatte. Det psykososiale læringsmiljøet har fra og med våren 2020 blitt preget 
av smitterestriksjoner grunnet Covid19 viruset og klasserommet som sosial arena er blitt 
borte med digital undervisning under koronatiden. 
 
LMU skal:  

• Støtte «Møtes prosjektet» som skal skaffe flere rusfrie møteplasser for våre 
studenter og hindre ensomhet blant studenter.  

• Støtte utvidelse av tilbudet om rådgivingssamtale med studenter  

• Se på mulighet på digitale, sosiale møteplasser for de studenter som ikke kan komme 
til skolen.  
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4) LMU skal følge arbeidet med utvikling av nettbasert undervisning  
 

Digitalt læringsmiljø handler om hvordan digitale verktøy brukes og innpasses som en del av 
den pedagogiske virksomheten. Utviklingen av nettbasert undervisning er særs viktig for 
læringsmiljøet under pandemien, men også for de studier som til vanlig er rent nettbasert. 
 
Det må legges til rette for best mulig kvalitet av denne undervisningen gjennom: 
* tilgang til teknisk utstyr 
* tilpassede undervisningsrom og digitale plattformer 
* opplæring av undervisere og studenter i bruk av digitale verktøy 
* tilrettelegging for studentaktiv læring 
* møtepunkt for å utveksle erfaring om tilpasset pedagogikk til de digitale flatene 

LMU skal:  

• ha fokus både på kvaliteten i den digitaliserte undervisningen og på tiltak som tar 
vare på ulike former for sosiale møteplasser.     
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Vedlegg 1: Oversikt over saker tatt opp i LMU i 2019/2020 
 

Følgende saker er behandlet som vedtakssaker i LMU: 

 

• Oppdatering av mandat for LMU 

• Årsrapport for Læringsmiljøutvalget 2018/2019  

• Nytt medlem, ny leder og møteplan for LMU 

• Valg av saker LMU skal jobbe med 

• Resultater studiebarometeret 2019 

• Invitasjon til å bli med i Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere 
utdanning  

• Høring om ny universitets- og høgskolelov 

• Høringssvar fra Tinget om retningslinjer for valg av tillitsvalgte studenter 

• Mottak av nye studenter høsten 2020 

• Tilrettelegging for personer med hørselshemming i undervisningsrom ved 
HiMolde  

• Studentombudets deltagelse som observatør i LMU 
 

 

Følgende saker er behandlet som orienteringssaker i LMU: 

 

• Universell utforming og digitale læremidler; Rapport fra Universell og NLB. 

• Foredrag med «Reform» om samtalegrupper for mannlige studenter  

• Erfaring fra konferansen «Rom for aktive studenter» 

• Møtes prosjektet, SiMolde  

• Orientering fra Studentombudet 
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Vedlegg 2: Gammelt og nytt mandat for LMU 
 

LMU mandat frem til høsten 2019 
 

1. Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Høgskolen i Molde er oppnevnt av høgskolestyret 

for å bidra til at bestemmelsene om læringsmiljø i Lov om universiteter og høgskoler, 

blir gjennomført. 

 

2. LMU skal holdes orientert om og selv ta initiativ til innsamling av relevante data som 

angår studentenes totale læringsmiljø som ligger innenfor institusjonens kontrollsfære. 

De enkelte deler av virksomheten og enkeltstudenter/tilsatte kan be om å få saker tatt 

opp i LMU. 

 

3. LMU skal i henhold til loven holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra 

studenter vedrørende læringsmiljøet, og LMU kan gi uttalelser om slike forhold til 

styret. LMU skal likeså gjøres kjent med eventuelle pålegg og enkeltvedtak som 

Arbeidstilsynet treffer med hensyn til institusjonens læringsmiljø. 

 

4. LMU skal utarbeide et rapporteringssystem som sikrer jevnlig rapportering fra alle 

instanser og aktører ved institusjonen som utfører arbeid som er av betydning for det 

totale læringsmiljøet. Rapporteringen skal danne grunnlag for en systematisering av 

LMUs arbeid som kan inngå i HIMs totale kvalitetssikringssystem.  

 

5. LMU skal årlig rapportere om sitt arbeid til høgskolestyret. I rapporten skal det også 

inngå en handlingsplan som viser prioritering av kommende tiltak for bedring av 

læringsmiljøet ved institusjonen. LMU kan, ut fra den myndighet og de ressurser som 

utvalget blir tildelt, selv iverksette tiltak i henhold til prioriteringene i 

handlingsplanene. 

 

 

Oppdatert mandat for Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Molde 

 

1. Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Høgskolen i Molde er oppnevnt av 

høgskolestyret. Utvalget skal bidra til at institusjonen utvikler et godt læringsmiljø, 

og til at lovens bestemmelser i Lov om universiteter og høyskoler blir ivaretatt ved 

utformingen av læringsmiljøet. LMU kan rådgi Høgskolestyret i saker som angår 

læringsmiljøet. 

 

2. Læringsmiljø defineres som totaliteten av faktorer som kan påvirke en students 

læring; fysiske og psykososiale forhold på skolen, samt organisatoriske, digitale 

og pedagogiske faktorer. Læringsmiljøet skal være universelt utformet, det vil si at 

alle studenter skal, i så stor utstrekning som mulig, kunne delta i læringsmiljøet på 

et likeverdig grunnlag. 

 

3. LMU skal holdes orientert om og selv ta initiativ til innsamling av relevante data 

som angår studentenes totale læringsmiljø som ligger innenfor institusjonens 

kontrollsfære. De enkelte deler av virksomheten og enkeltstudenter/tilsatte kan be 

om å få saker tatt opp i LMU. 
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4. LMU skal i henhold til loven holdes orientert om klager som institusjonen mottar 

fra studenter som gjelder læringsmiljøet, og LMU kan gi uttalelser om slike forhold 

til styret. LMU skal likeså gjøres kjent med eventuelle pålegg og enkeltvedtak som 

Arbeidstilsynet treffer med hensyn til institusjonens læringsmiljø. 

 

5. LMU skal årlig rapportere om sitt arbeid til høgskolestyret. I rapporten skal det 

også inngå en handlingsplan som viser prioritering av kommende tiltak for bedring 

av læringsmiljøet ved institusjonen. LMU kan, ut fra den myndighet og de 

ressurser som utvalget blir tildelt, selv iverksette tiltak i henhold til prioriteringene i 

handlingsplanene. 

 

6. LMU utvalget skal bestå av like mange studentrepresentanter som ansattrepresentanter. Det 

skal velges vara for representantene. Det skal legges vekt på at utvalget skal representere alle 

avdelinger og ha representanter fra begge campus i Molde og Kristiansund. Representanter fra 

Studentsamskipnaden i Molde deltar som observatører. Det er mulig for andre med interesse i 

læringsmiljø å være observatører i møtene til LMU. 

 

7. Funksjonsperioden er to år. For å sikre kontinuitet er det innarbeidet en praksis 

der medlemmer tar ledervervet siste år. Lederfunksjonen veksler mellom 

studentrepresentanter og ansattrepresentanter. 

 

8. LMU møtes minimum fem ganger i året, fordelt på tre ganger i høstsemesteret og 

to ganger i vårsemesteret. Utvalgssekretær kaller inn til møter i samarbeid med 

leder. Sekretariatsfunksjonen er lagt til Studieadministrasjonen 
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Vedlegg 3: Saker spilt inn til Si Fra!, samt kommentarer til 
sakene. 
 

Saker som ble behandlet i Si fra om bygningen  
• Ønske om høyere temperatur kjøkkenutstyr på masterrommet B-351. 

Mikrobølgeovn, vannkoker og kjøleskap ble innvilget. Termostat kan nå varieres 
mellom 21 og 23 grader. 

• Trykknapputgangsdør ble fikset etter melding fra studentene. 

• Bedring av vannkvalitet i vannautomat i 2 etasje A-Bygget. 

• Klokker på undervisningsrom er stilt til vintertid og fått nye batteri 

• Lys på eksamensrom B264 er forbedret. 

• Ønske fra IStudent om adgang kun med nøkkelkort til studentenes mingleområde.  
Sak avventes grunnet mulig ombygging i 90 meter skogen, hvor rommet ligger. 
 

 

Saker som ble behandlet i Si fra for studenter  
I Si Fra for studenter, sa studentene sa fra om at de ønsket flere tilgjengelige grupperom og 

parkeringsplasser. En kantinemedarbeider, en faglærer og en bibliotekar mottok klager.  

 
Grupperom 

Flere studenter tok kontakt og meldte fra om at ansatte ved avdeling HS booket alle grupperom i flere dager om 

gangen. Studentene ved avdeling ØS og LOG forsto ikke hvorfor ansatte gjorde dette og følte at de ble 

urettferdig behandlet. 

Svar til studenter er formulert av ansvarlig for rombestilling ved Studiekontoret og gjengis i sin helhet: 

«Takk for at du tar kontakt og for at du løfter dette problemet. Jeg har snakket med Hild M. 
Welle på Rombestilling og vi forstår godt frustrasjonen når alle grupperom er opptatte og 
flere studenter mangler et egnet arbeidssted for å sitte lenge og eventuelt jobbe sammen i 
grupper. Vi ønsker derfor å forklare deg hva som er årsaken til alle grupperomsbestillingene 
knyttet til helsefag.  Komplekst problem krever lengre forklaring: 

Her går det nemlig et viktig skille mellom organisert undervisningsaktivitet (med 
obligatorisk oppmøte) og egenorganisert/ studentorganisert arbeid i grupper. Det dere 
ønsker, hører til sistnevnte kategori. Helsefagsstudentene hører til i første: HS bruker et 
undervisningsopplegg med forelesning om et gitt tema i plenum, før studentene deles i 
mindre arbeidsgrupper – på grupperom- der de jobber og reflekterer rundt temaet – før de 
igjen møtes i plenum på slutten av dagen. Aktiviteten som foregår på grupperommene har 
obligatorisk oppmøte, det er faglærer til stede som veileder og studentene jobber med et 
fast oppgavesett eller en fast problemstilling. Det tilsvarer omtrent det dere på log ville kalt 
øvingstimer/ lab eller excercises. 

Og på samme måte som at vi som jobber med å fordele arealressursene, alltid vil prioritere å 
booke rom til øvingstimer eller lab på øs/log, prioriterer vi å booke grupperommene til disse 
lærerstyrte refleksjonsgruppene. Det er altså ikke slik at foreleserne på HS bare får booke en 
mengde grupperom til alle studentene sine – de er selv til stede, og arbeidet har en klar 
undervisningsprofil. I tillegg skal studentenes samarbeidsevne i gruppe evalueres av faglærer 
før de sendes ut i praksis på en institusjon. 
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Antakelsen om at noen studentgrupper blir prioritert foran andre blir dermed ikke riktig; det 
som er riktig, er at undervisningsaktiviteter med faglærer må prioriteres foran 
egenorganisert studentarbeid. Slik er det også for helsefagsstudentene: om de vil booke 
grupperom til å arbeide selv utenom det oppsatte undervisningsopplegget, må de følge 
nøyaktig de samme bookingreglene som dere. Det er likt for alle studenter ved høgskolen 
uavhengig av studie. Det er ingen som booker for dem. Dere hadde ikke forutsetninger for å 
vite om denne forskjellen i organisering, men jeg må få være helt tydelig på at 
studentgruppene har lik prioritet. Det betyr naturligvis også at vi booker lab og øvelsesrom 
til øs/log når undervisere ber om det. Hadde underviser bedt om grupperom, hadde vi også 
ordnet det - under forutsetning av at faglærer var til stede og at dere jobbet under faglig 
veiledning. Øs/log har i stedet for heller brukt å organisere øvelser på lab eller i klasserom. 
Dere kan melde inn forslag til endringer i undervisningsmåte f.eks. i emneevaluering eller 
løfte saken i kvalitetsteamet om dere vil ha endringer. 

Av og til hender det at både sykepleie og vernepleie har behov for en større mengde 
grupperom på like dager, og at alle grupperom blir opptatt. Vi har dessverre arealmangel ved 
HiMolde, og på slike dager blir det ekstra tydelig. Hvis det da i tillegg skjer at en del 
studenter ikke møter (vi har ekstra utfordringer med dette i høst når alle med 
luftveissymptomer ikke kan møte) og grupperom står ledige, så skal vi på rombestilling ha 
beskjed. Vi blir like fortvilet som deg om vi ikke får vite det når rom står tomme eller 
undervisning avlyses. Vi ønsker at dere studenter skal få være og jobbe her på campus, og vi 
jobber hardt for å frigi arealressurser til dere. Studieveileder Berit Helgheim har også vært i 
kontakt med ledelsen i dag angående grupperom for studenter ved avdelingen ØS/LOG.. 

For å være konkret til slutt, foreslår vi følgende løsninger på problemet: 

• Vi tar kontakt med HS for å høre om de kan vurdere å lage undervisningsopplegg 

som ikke beslaglegger alle grupperom, og oppretter en praksis der vi heller bruker 

klasserom når disse er ledige. 

• Vi sender ut påminnelse om at vi skal ha beskjed om grupperom står tomme. 

Rommene vil da gjenåpnes for booking av studentene.   

• Dere studentene fortsetter å løfte denne saken, f.eks. ved å Melde inn i «Si fra»-

systemet. 

• Dere kan også bruke emneevaluering til å be om å få prøve å jobbe organisert i 

mindre grupper på et emne, dersom dere ser faglig utbytte av det. 

• Når det mangler grupperom, kan dere sende e-post 

til rombestilling@himolde.no eller henvende dere hos Studentservice. Vi booker 

ledige undervisningsrom til dere om det finnes, slik at dere likevel kan jobbe i 

grupper på campus. Om dere ellers finner grupperom som er booket, men ikke i 

bruk, kan dere sette dere der og bruke rommene til de som har booket ev. kommer 

tilbake. 

• Vi setter ellers av en større mengde grupperom som ikke kan bookes i 

eksamensperioden i desember. Her gjelder først til mølla-prinsippet. 

• Til slutt vil jeg også oppfordre dere til å melde fra om at dere ønsker lesesaler med 

faste plasser og egnet fellesrom med gruppearbeid fast for deres studie. Høgskolen 

setter av penger til å bygge flere rom til studentaktiviteter i budsjett, og her må 

dere bruke påvirkningskraften dere har. Kom med innspill – vær konkrete (og 

konstruktive) – det nytter😊» 

 

mailto:rombestilling@himolde.no
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Parkering 

Det er ingen planer om å bygge ut flere parkeringsplasser ved HiMolde. Det informeres om 

busstilbud på våre skjermer for dem som kan benytte seg av dette. Busselskapet Fram er 

vanligvis tilstede ved studiestart for å hjelpe studentene med busskort. For å hjelpe studenten 

som tok kontakt og andre studenter som må bruke bil, vil informasjonsansvarlig ved skolen be 

ansatte velge andre transportmuligheter de dagene hvor det er store studentsamlinger.  

 

Klage på ansatte 

Det ble klaget på oppførsel til en ansatt ved biblioteket og en ansatt ved SiMoldes kantine. I 

begge tilfellene fikk studentene snarlig svar om at de ansatte vil bli innkalt til samtale med 

sine ledere. Saken ble tatt alvorlig og LMU sekretær som mottok klagen synes at saken ble 

godt håndtert.  

I tilfellet med faglærer, var klagen at han var utydelig. Studenten ble bedt om hen kunne 

utdype dette. Studenten fikk beskjed at henvendelsen ville ble håndtert anonymt, men svarte 

likevel ikke. Det ble vanskelig å følge saken videre uten mer informasjon. 
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Vedlegg 4: Oversikt i tabellform over klager og føring av 
sensur de siste tre årene  

 
 
Sensur 

Tabell med prosentvis fordeling av sensur i forhold til sensurfrist, for alle avdelingene, 
og for alle typer eksamener, samlet de tre siste årene  (kilde Fellesstudentsystem FS): 

 Høst 2017 Vår 2018 Høst 2018 Vår 2019 Høst 2019 Vår 2020 

Innen 
fristen 

77% 76% 78% 81% 76% 77% 

> 7 dager 
etter fristen 

5% 6% 10% 7% 10% 6% 

 
Tabell med prosentvis fordeling av sensur i forhold til sensurfrist ved de enkelte 
avdelinger; avrundet til  nærmeste hele tall (kilde Fellesstudentsystem FS ):  

 ØS ØS LOG LOG HS HS Alle avd. 

Høst 19 Vår 20 Høst 19 Vår 20 Høst 19 Vår 20 Året 19/20 

Innen fristen 75% 85% 67% 69% 87% 78% 77% 

> 7 dager 
etter fristen 

7% 5% 15% 9% 7% 5% 8% 

 
Til sammenligning tabell med prosentvis fordeling av sensur fra høst 18 og vår 2019  
(kilde Fellesstudentsystem FS) : 

 ØS ØS LOG LOG HS HS Alle avd. 

Høst 18 Vår 19 Høst 18 Vår 19 Høst 18 Vår 19 Året 18/19 

Innen fristen 72% 77% 85% 83% 82% 76% 79% 

> 7 dager 
etter fristen 

8% 8% 7% 7% 6% 15% 8,5% 

 
Klager 

Tabell på antall klager på karakterfastsetting for avd.ØS og LOG de tre siste 
studieår(kilde Fellesstudentsystem FS) :  

 ØS 
2017/18 

ØS 
2018/19 

ØS 
2019/20 

LOG 
2017/18 

LOG 
2018/19 

LOG 
2019/20 

Totalt 53 58 86 
(100%) 

29 48 53 
(100%) 

Forbedret etter 
nytt vedtak 

3 10 22 (26%) 12 18 18 (34%) 
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Uendret etter nytt 
vedtak 

39 32 46 (53%) 14 19 25 (47%) 

Dårligere etter 
nytt vedtak 

11 12 16 (19%) 3 7 10 (19%) 

Klagen avvist eller 
trukket 

0 4 2 (2%) 0 4 0 

 
Tabell med antall klager på karakterfastsetting for avd. HS de tre siste studieår  (kilde 
Fellesstudentsystem FS) :  

 Studieåret 
2017/18 

Studieåret 
2018/19 

Studieåret 
2019/20 

Totalt 62 51 83 (100%) 

Forbedret etter nytt 
vedtak 

16 13 20 (24%) 

Uendret etter nytt vedtak 40 31 49 (59%) 

Dårligere etter nytt 
vedtak 

5 6 13 (16%) 

Klagen avvist eller 
trukket/ikke angitt 

1 1 1 (1%) 

  
Tabell med øvrige klager, behandlet i høgskolens klagenemnd (Kilde: Sekretær for 
klagenemda ved HiMolde)  

 Studieåret 2017/18 
Avd. ØS/LOG/HS 

Studieåret 2018/19 
Avd. ØS/LOG/HS 

Studieåret 2019/20 
Avd. ØS/LOG/HS 

Totalt 9 20 18 

Opptak  0 3 3 

Fusk  1 9 3 

Annet 8 8 12 
 
 

 


