
1 

 

  Læringsmiljøet ved Høgskolen i Molde 
 
 
 

 
 

 

Rapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) studieåret 2020/2021 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



2 

 

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. I tillegg er Studiemiljøkoordinator ved 

Studentsamskipnaden og Studentombudet faste observatører i LMU.   

For å sikre kontinuitet er det innarbeidet en praksis der medlemmer tar ledervervet siste 
året. Lederfunksjon veksler mellom studentrepresentant og ansattrepresentant. I 2020/2021 
har ansattmedlem Lisa Hansson hatt ledervervet. 

 

Utvalget har studieåret 2020/2021 hatt følgende medlemmer:   
 
Studentrepresentanter:  

Silje Marita Moen Vedvik – student avd. ØS.  
Styremedlem Elice Berentine Gunnarsrud Gandrudbakken – student avd. ØS 
Styremedlem Malin Natland Førde – student avd.ØS 
 

Ansatte ved Høgskolen HiMolde:  

Leder Lisa Hansson - avd. LOG  
Styremedlem Wenche Mongstad – avd. HS 
Styremedlem Gerd Marit Langøy - Høgskoledirektør 
Varamedlem Marianne Glærum - avd. ØS, ved Kristiansund campus  
 
 
Observatører 

Studiemiljøkoordinator Sigrid Haugros   
Studentombud Marit Elizabeth Sand Solvik (fra mai 2020) 
Seniorrådgiver ved ITavdelingen, Rolf Magnus Orø 
 
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 
 
UH loven beskriver læringsmiljø som «de forholdene som virker inn på studentenes 
muligheter til å tilegne seg kunnskap, og som er av betydning for studentenes fysiske og 
psykososiale helse. I et helhetlig læringsmiljø inngår fysiske, digitale, organisatoriske, 
pedagogiske og psykososiale forhold som del av det helhetlige læringsmiljøet» (UHloven 

§ 4-3, punkt 2) 
 
Universell, Nasjonal pådriver for universell utforming og individuell tilrettelegging i høyere 

utdanning, utdyper de fem formene i et læringsmiljø: 

 
 
 

Mandat for Læringsmiljøutvalget ved HiMolde 
 
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 

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. 
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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. 

 

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 

 

 
 

 

 
 
 



5 

 

Oppgaver og aktiviteter relatert til 
læringsmiljø i studieåret 2020/2021 
 

 

LMU skal arbeide for et godt og inkluderende læringsmiljø for studenter ved HiMolde.  

Møtevirksomhet 
LMU har hatt fem møter i studieåret 2020/ 2021, to på høsten og tre på våren. Grunnet 

pandemien foregikk noen av møtene digitalt. Medlemmer har alltid mulighet til å møte 

digitalt, i tilfelle de eller en nærkontakt har sykdomstegn.  

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 Studenttinget, 

IStudent eller ÆStudent og fra Studiesjefen. Enkeltstudenter/ - ansatte kan også spille inn 

saker.  

 

Vedlegg 1: Oversikt over saker tatt opp i LMU i 2020/2021 

 

Oppfølging av tiltaksplan  
 

LMU hadde i perioden 2020/2021 følgende tiltaksplan: 

 

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

Ifølge likestillings- og diskrimineringsloven skal alle nye og eksisterende nettløsninger rettet 
mot studentene være universelt utformet innen 1.januar 2021.  
 
LMU ønsket å undersøke hvordan HiMolde på best mulig måte kunne oppfylle kravene til 
teksting av videoer. Representanter fra LMU hadde møte med ITavdelingen ved HiMolde og 
fulgte med på utviklingen av en løsning for hele sektoren. HiMolde faser nå inn Panopto som 
undervisningsopptak . Panopto har en funksjon ASR; automatisk generering av tekst i video. 
Løsningen må testes fremover. I mellomtiden er det viktig at fremtredende videoer på 
himolde.no fortsetter å bli manuelt tekstet. 

 
2) LMU skal passe på at studenter har medvirkning i bestemmelse om læringsmiljøet 
 
Studenter skal ha medvirkning i prosesser som har innvirkning på studentenes totale 
læringsmiljø, også det fysiske læringsmiljøet. Ved HiMolde planlegges et nytt studenthus på 
campus, i nær kontakt med undervisningsbygg B. 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 
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om midlene opprinnelig skulle brukes til ombygging av eksisterende arealer, fikk HiMolde 
tillatelse til å bygge et nytt studenthus på campus. Statsbygg har ansvaret for forprosjektet. 
 
 
Da direktøren for HiMolde er fast styremedlem i LMU, har styret hatt anledning til å følge 
opp prosessen med planlagte endringer i det fysiske læringsmiljøet, særlig i forhold til et nytt 
studenthus, og passe på at studenter, både i og utenfor LMU, er delaktig og hørt i prosessen. 
Dette blir viktig for LMU å passe på, også i neste styreperiode. 
 
Det er satt ned en brukergruppe som skal jobbe med innhold og fremdriften av det nye 
studenthuset. Tre studenter meldte sin interesse for å delta i brukergruppen. Sammen med 
studentrepresentantene består brukergruppen av Høgskoledirektøren, ansvarlig for 
anskaffelser ved avdelingen for økonomi og personal, informasjonsansvarlig ved HiMolde og 
direktør for SiMolde. Prosjektleder for brukergruppen er fra Statsbygg. Ressurspersoner blir 
bedt om å delta når særskilte tema skal diskuteres, for eksempel drift og renhold.  
Studentrepresentanter har deltatt på åtte brukermøter.  
 
Før brukergruppen ble nedsatt, var mange studenter aktiv i forarbeidet til et studenthus. 
Representanter fra utvalg og studenttinget deltok i forarbeidet.  
 
I tillegg har studentrepresentant i brukergruppen oppfordret deltagere på Husmøter om å ta 
kontakt for å dele sin mening om innholdet i et nytt studenthus. 
 
 

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. 
 
Høsten 2020 og våren 2021 fortsatte pandemien og smittevernstiltak grunnet koronaviruset. 
Studentene fikk heldigvis lov til å være store deler av tiden på campus, under gjeldende 
smittevernsregler. Klasserom som ikke ble brukt til undervisning forble åpne og studentene 
ble oppfordret til å bruke dem som leseplasser. Noen faglærer hadde gode erfaringer med 
digitale grupperom i forbindelse med undervisning, noe som ga andre studenter lettere 
tilgang til de fysiske grupperommene. 
 
LMU skal holdes orientert om relevante data som angår studentenes totale læringsmiljø som 
ligger innenfor institusjonens kontrollsfære. LMU har i 2020/2021 gjennomgått resultater for 
Studiebarometeret og for tilleggsundersøkelsen i Studenters Helse – og Trivselsundersøkelse 
(SHoT), våren 2021.   

SHoT undersøkelsen viste at pandemien har hatt påvirkning på våre studenter. Resultatene 
for HiMolde studenten, skiller seg lite ut fra resultatene på landsbasis. Studien nasjonalt 
viser en svak nedgang i andelen som oppgir god livskvalitet sammenlignet med de 
foregående SHoTundersøkelsene. 39 % av studentene oppga god livskvalitet fra 2010 til 
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2018, mens denne andelen i 2021 var 34 %. Hele 44 % savner ofte/svært ofte noen å være 
sammen med, 24 % føler seg utenfor, mens 37 % føler seg ofte/svært ofte isolert. Totalt 
oppgir 19 % å ha søkt hjelp for psykiske plager siste 12 måneder. Omfanget av selvskading og 
selvmordstanker er høy blant studentene. Studentene var ikke så bekymret for å bli smittet 
selv av Covid, men desto flere (40 %) var bekymret for at noen i sin nære familie kom til å bli 
smittet av Covid-19. Tidsbruken til studenten har endret seg under koronaperioden. Siden 
studiestart i august 2020 har studentene brukt mer tid på TV, sosiale medier og gaming. 
Samtidig bruker de mye mindre tid på sosiale aktiviteter, samt noe mindre tid på samvær 
med familien, frivillige aktiviteter og trening. Tiden de brukte på studiene under pandemien 
var nesten uendret. (Rapport SHoT tilleggsundersøkelse 2021, studenthelse.no) 
 
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. 
 
LMU støtter «Møtes prosjektet» i SiMolde som skal skaffe flere rusfrie møteplasser for våre 
studenter og hindre ensomhet blant studenter. Styret er orientert om nye rusfrie 
møteplasser som Mellomrommet og Snakkbar, som begge er studentdrevet.  
 
For mer informasjon om Møtesprosjektet og Studentrådgivers arbeid med studenter, se 
rapport fra Studierådgiver Eva-Merete Otterlei Børstad ved Studentsamskipnaden i Molde. 
 

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. 
 
LMU noterer at det 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 
 
LMU opplever at det er god tilgang til teknisk utstyr ved nettbasert undervisning, men 
ønsker å følge arbeidet med det pedagogiske læringsmiljøet i den nettbaserte 
undervisningen. 
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Tilbakemeldinger fra studenter  
 
LMU skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter som gjelder 
læringsmiljøet. Studentombudet rapporterer årlig til LMU. LMU samler inn informasjon om 
henvendelser til SiFra!, om føring av sensur og klager på karakterfastsetting, samt saker som 
er oversendt Klagenemda 
 

Arbeid med studenthenvendelser studieåret 2020/2021 
 
«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 to henvendelser i 2020/2021, mot 12 henvendelser året før. 
Det kom ikke inn noen henvendelser til SiFra! for saker angående bygningene på campus. 
Saker som kommer inn til Si Fra! blir prioritert og studenten skal ha svar så raskt som mulig. 
 
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. Det er enkelt å opprettholde 
løsningen. 
 

Saker til Si Fra! 
 

• Klage på at studenter har mange plattformer å forholde seg til; for eksempel 
Studentweb, Canvas, Inspera, SiFra!, Leganto, Brage, romreservasjon og nettskjema. 
Dette er en utfordring i sektoren, at både studenter og ansatte må forholde seg til så 
mange program.   

• Student hadde vanskeligheter for å forstå og følge faglærers undervisning. Dette 
løste seg ved direktekontakt mellom student og faglærer. Student var fornøyd med 
utfallet. 

 
Det er 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.  
 
 
Studentombud ved HiMolde  

 
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. I 2020 var det totalt 23 
henvendelser. Det kan virke som om at ordningen er blitt mer kjent blant studentene etter 
som den har fått virke lengre. Det er stor variasjon i sakene.  
 
Studentombudet anbefaler at høyskolen å forsikre seg om at studenter, har fått en god og 
tydelig begrunnelse om enkeltvedtak, og at de får en grundig informasjon om videre 
saksgang. 
 
For mer informasjon, se rapport fra Studentombudet 2020/2021. 
 

Klage fra studenter på sensur og klager til klagenemda 
 

Forsinket sensur 
 

75% av all sensur ved HiMolde ble publisert innen sensurfrist i 2019/2020. Det er en liten 
nedgang fra resultatet i 19/20 (77%). (Kilde Fellesstudentsystem FS) 
 
Andel sensur som er gjennomført til frist i 2020/2021, økte ved avdeling Logistikk. 
Avdelingen har tidligere meldt tilbake at de store emnene krever mye tid til retting og at de i 
tillegg har et økende antall masteroppgaver å rette. Det er flere utenlandske sensorere på 
seminarrekken i Logistikk og ikke alle er vant med norsk lovgiving om sensurfrist. Derfor er 
det gledelig at føring av sensur innen frist har økt. 
 
Andel sensur som ble gjennomført til frist ved avdeling HS i 2020/2021, sank noe fra et godt 
resultat i fjor. Andel sensur ført senere enn en uke etter frist økte fra 5% til 15%. Dette 
tilsvarer 12 emner med forsinket sensur, og mest gjelder dette sensur på praksis.   
 

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

 

Klage på karakterer 
 
Det er en nedgang i antall klager på karakterer ved alle avdelingene ved HiMolde. Både 
avdeling HS og LOG har nå samme antall klager som i 2018/2019. Færre studenter enn i fjor 
får medhold i klagen. Majoriteten beholder karakteren de klager på.  
 
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 36 saker, mot 18 året før. Det er altså 
en fordobling av saker som blir behandlet av klagenemda.   
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Klagenemnda ved HiMolde ser en økning i antall klagesaker generelt og særlig i fuskesaker.  
I klagesaker vedr. juks er det høgskolen som er klager.  
 
Klagenemnda har behandlet 21 saker ved mistanke om fusk i skoleåret 2020-21. To av 
sakene ble trukket tilbake av avdelingen og i to av sakene ble studentene frikjent. I de andre 
17 sakene fikk klager (altså høgskolen) medhold og studentene fikk annullert eksamen og ble 
utestengt i ett til to semester. 
 
I all vesentlighet er det under koronapandemien blitt benyttet digital hjemmeeksamen.  
Dette kan ha resultert i en ny type fusk. Vi ser eksempelvis en økning i antall plagiatsaker, og 
særlig i saker som omhandler samarbeid under eksamen.  
 
 

Vedlegg 2: Oversikt i tabellform over klager og føring av sensur de siste tre årene  
 

 

 
Annet 
 

 
Arbeid som angår det fysiske læringsmiljøet, og som er blitt utført av Statsbygg ved HiMolde 
i 2020/2021: 
 

• bedret belysning i A bygget 

• bedring av utendørs varme i trapper og bakke, 

• fornying av gulvoverflater i kantine og bokhandel 

• oppgradering av auditoriene.   
 

Statsbygg ved Geir Gaupseth rapporter at de mottar få henvendelser direkte fra studenter, 
annet et par henvendelser om belysning og temperatur, først og fremst på 
undervisningsrom. 
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Tiltaksplan for det nye styret 2021/2022  
 

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. Følgene handlingsplan er laget for 2021/2022: 
 

1) LMU skal jobbe med systematisk kvalitetsarbeid som omhandler læringsmiljø og 
passe på at lovverk omkring universell utforming av læringsmiljø følges:  
 
LMU skal: 

• Utarbeide ny Handlingsplan for Universell Utforming og Tilrettelegging for 2022 – 
2025. Planen skal legge frem for Høgskolestyret i løpet av våren 2022.  

• Utforme en tydeligere strategisk retning på læringsmiljøarbeidet, jamfør anbefaling i 
NOKUTs tilsynsrapport  fra 2021 om HiMoldes systematiske kvalitetsarbeid. 
 

 

2) LMU skal passe at på studenter har medvirkning i bestemmelse om læringsmiljøet 
 
Studenter skal ha medvirkning i prosesser som har innvirkning på studentenes totale 
læringsmiljø. Det er bevilget midler til et nytt studenthus som skal bygges på tomten til 
HiMolde. Et studenthus vil være en viktig del av læringsmiljøet ved HiMolde, både det 
fysiske og det psykososiale læringsmiljøet. 
 
LMU skal:  

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

 
 

3) LMU skal arbeide for et godt psykososialt læringsmiljø ved HiMolde. 
  
Psykososialt læringsmiljø omhandler mellommenneskelige forhold i forbindelse med alle 
aktiviteter ved skolen, mellom studenter og mellom studenter og ansatte. Det psykososiale 
læringsmiljøet har fra og med våren 2020 blitt preget av smitterestriksjoner grunnet Covid19 
viruset. Med forventet bedring av koronasituasjonen i 2021/2022 er det viktig å få 
studentene tilbake på campus.  
 
LMU skal:  

• Støtte SiMolde i sitt arbeid for studenters psykiske helse. SiMolde vil i 2021/2022 
tilby et digitalt kurs om psykisk helse til studentene. Studentrådgiver vil også tilby 
fysiske kurs om tankevirus for små grupper.   

• Støtte SiMolde i sitt arbeid for nye rusfrie sosiale møteplasser for studenter, for 
eksempel ny Snakkbar.  
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4) LMU skal følge arbeidet med det pedagogiske læringsmiljøet i den nettbaserte 
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. I 
undersøkelsen Studiebarometeret uttrykker studentene at de ønsker mer tilbakemelding på 
arbeidet de leverer eller utfører, samt tydeligere forventninger til hva som kreves av 
studenten i studieprogrammet. 
 
LMU skal: 

• Se på hvordan man bruker teknikken som et hjelpemiddel i undervisningen. 
• Undersøke hvordan fagmiljøet gir bra og konstruktiv tilbakemelding til studenter på.  
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Vedlegg 
Vedlegg 1: Oversikt over saker tatt opp i LMU i 2020/2021 
 

Følgende saker er behandlet som vedtakssaker i LMU: 
 

• Valg av leder 2020/2021 

• Tilbakemelding på LMU mandat etter høring 

• Digital undervisning ved HiMolde 

• Årsrapport 2019/2020 Studentrådgiver 

• Årsrapport Studentombud 

• Synliggjøre varslingsmuligheter ved HiMolde 

• LMU rapport 2018/2019 

• Tiltaksplan for LMU 2020/2021 

• Studentinnflytelse på endringer i koronatiden 

• Fast observatør fra Studentsamskipnaden 

• Oppdatering om tiltak i tiltaksplan 

• Resultater Studiebarometeret 2020 

• Rapportering fra Studentombudet 

• Ordning for kompensasjon for tapt inntekt, jobber rettet mot studenter og tiltak for 
både faglig og sosial oppfølging. 

• Medeierskap i Kompetansenettverket for studenters suksess i høyrere utdanning, 
2022-2023 

• Arbeid med tiltaksplanen 

• Resultater fra SHoT, tilleggsundersøkelse, våren 2021 

• Mottak av nye studenter høsten 2021 

• Tiltaksplan for LMU 2020/2021 

• Forslag til møteplan høsten 2021 
 

Følgende saker er behandlet som orienteringssaker i LMU: 
 

• Direktør Gerd Marit Langøy orienterte om midler til nytt studenthus 

• LMU deltar i NOKUTevaluering 

• Kurs for tillitsvalgte studenter 

• Nettsamlinger arr. av Kompetansenettverket for studenters suksess i høyrere 
utdanning 

• Møtetidspunkt våren 2021 

• Forslag til endringer i UH loven 

• Underviserundersøkelsen 2021 
 

 

 



14 

 

Vedlegg 2: 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, 
rapport 563.002, opprunding til nærmeste hele tall ): 

 Høst 2018 Vår 2019 Høst 2019 Vår 2020 Høst 2020 Vår 2021 

Innen 
fristen 

78% 81% 76% 77% 77% 74% 

> 7 dager 
etter fristen 

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

 
 

 

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

 ØS ØS LOG LOG HS HS Alle avd. 

Høst 20 Vår 21 Høst 20 Vår 21 Høst 20 Vår 21 Året 20/21 

Innen fristen 79% 76% 78% 74% 73% 72% 75% 

> 7 dager 
etter fristen 

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

 
Til sammenligning tabell med prosentvis fordeling av sensur fra høst 1 9 og vår 2020 
(kilde Fellesstudentsystem FS, rapport 563.002, opprunding til nærmeste hele tall ):  

 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% 

 
 

Klager 

Tabell på antall klager på karakterfastsetting for avd.ØS og LOG de tre siste studieår  
(kilde Fellesstudentsystem FS, rapport 579.001, opprunding til nærmeste hele tall ):  

 ØS 
2018/19 

ØS 
2019/20 

ØS 
2020/21 

LOG 
2018/19 

LOG 
2019/20 

LOG 
2020/21 
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Totalt 58 86 
(100%) 

69 
(100%) 

48 53 
(100%) 

47 
(100%) 

Forbedret etter 
nytt vedtak 

10 22 (26%) 13 (19%) 18 18 (34%) 4 (9%) 

Uendret etter nytt 
vedtak 

32 46 (53%) 43 (62%) 19 25 (47%) 32 (68%) 

Dårligere etter 
nytt vedtak 

12 16 (19%) 13 (19%) 7 10 (19%) 11 (23%) 

Klagen avvist eller 
trukket 

4 2 (2%) 0 4 0 0  

 
 

 

Tabell med antall klager på karakterfastsetting for avd. HS de tre siste studieår  (kilde 
Fellesstudentsystem FS, rapport 579.001, opprunding til nærmeste hele tall ):  

 Studieåret 
2018/19 

Studieåret 
2019/20 

Studieåret 
2020/21 

Totalt 51 83 (100%) 51 (100%) 

Forbedret etter nytt 
vedtak 

13 20 (24%) 11 (22%) 

Uendret etter nytt vedtak 31 49 (59%) 29 (57%) 

Dårligere etter nytt 
vedtak 

6 13 (16%) 11 (22%) 

Klagen avvist eller 
trukket/ikke angitt 

1 1 (1%) 0  
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Tabell med øvrige klager, behandlet i høgskolens klagenemnd (Kilde: protokoller for 
Klagenemda 2020/21)  

 Studieåret 
2017/18 
Avd. 
ØS/LOG/HS 

Studieåret 
2018/19 Avd. 
ØS/LOG/HS 

Studieåret 
2019/20 
Avd. 
ØS/LOG/HS 

Studieåret 2020/21 Avd. 
ØS/LOG/HS 

Totalt 9 20 18 36 

Opptak
/enkelt
vedtak  

0 3 3 13 

Fusk  1 9 3 21 

Annet 8 8 12 2 
 

Klager behandlet i skoleåret 2020-21 fordelt på møtedato 

 03.12.2020 01.02.2021 08.03.2021 22.03.2021 25.05.2021 05.07.2021 

Fusk 

 

2 0 4 (plagiat) 4 (samarbeid) 

2 (plagiat) 

2 (samarbeid) 4 (samarbeid) 

3 (plagiat) 

Klage på 

enkeltvedtak 

4 4 0 0 1 4 

Totalt 6 4 4 6 3 11 

 
 


