
 
 

 

 

 

 
 

R E F E R A T 
   

 fra møte i Læringsmiljøutvalget   

 Møtedato: 02.12.14 kl. 14.15-16.00  

    

 Til stede: viserektor Marit Aamodt Nielsen, universitetslektor Arne Leland, 

førstelektor Francine Girard, student Mari Vågslid, student Tine Borg 

Observatører: Hans Jørgen Wennesland, Håkon Reinertsen, Eli Stålesen, Heidi 

Trægde Munksgaard, Lone Bak 

Forfall: student Kim Richard Henden Klem (vara ikke innkalt) 

Referent: 

Anne Marie Sundberg  

   

LMU-sak 14/14 Innkalling og saksliste 

 

Det ble meldt én sak under Eventuelt: «Lykkepromille» 

 

Godkjent. 

 

LMU-sak 14/15 

 

 

 

Referat fra møte i LMU 01.10.14 

 

Godkjent. 

 

LMU-sak 14/16 

 

Plassmangel og studiekvalitet  

 

Studentprest Hans Jørgen Wennesland innledet med utgangspunkt i artikkel i 

Unikum nr. 5, september 2014. Det ble stilt spørsmål om UiA tar inn for mange 

studenter til å kunne ivareta en god studiekvalitet og et hensiktsmessig læringsmiljø.  

 

Universitetsdirektør Tor A. Aagedal orienterte om universitetets politikk og praksis 

når det gjelder disponering og utvidelse av arealer. Det ble presisert at det ikke er 

fastsatt en nasjonal norm for antall studenter pr kvadratmeter. Kvalitet i 

infrastrukturen anses svært viktig. UiA disponerer ca. 100 000 kvadratmeter. Det er 

ca. 50 % utnyttelse av undervisningsrommene (mellom 8.00 og 16.00).  

 

Studentene opplever stort press på lokalene i forbindelse med studiestart og i 

eksamensperioden. Universitetet legger i eksamensperioden til rette for at 

undervisningsrom kan brukes som leseplasser. Undersøkelser viser at det ofte er 

ledige leseplasser i «mindre sentrale» bygninger på campus.   

 

Endring i undervisningsformene har betydning for arealbruken ved universitetetet.  

 

I meldingen «Universitetsbyen Kristiansand» kom det fram et ønske om at 

universitetet bør være mer synlig i byen.  



 
 

 

 

 

 Side 2 

 

 

I diskusjonen kom det fram at det er vanskelig å nå ut til studentene med informasjon 

om hvor det er leseplasser tilgjengelig. Man ser også at studentene nødig beveger seg 

ut av hovedbygningene.  

 

Det ble stilt spørsmål om det er mulig å kople info om ledige leseplasser til 

bookingsystemet for grupperom. Dette vil bli tatt opp med Studentservice.  

 

Tatt til orientering. 

 

LMU-sak 14/17 Møtedatoer våren 2015   

 

Forslag til vedtak:  

Møtedatoer for LMU våren 2015:  

- onsdag 25. februar 

- onsdag 13. mai 

 

Enstemmig vedtak:  
Møtedatoer for LMU våren 2015:  

- onsdag 4. mars 

- onsdag 13. mai 

 

Møtetidspunkt er 14.15-16.00. 

 

LMU-sak 14/18 Referatsaker  

 

- Orientering: LMU-opplæring av studenter v/Mari Vågslid og Tine Borg (i.s.) 

- Universellrapport 1:2014 Kartlegging av arbeid i læringsmiljøutvalg (LMU) i 

høyere utdanning 2012-2013  

http://www.universell.no/fileshare/filarkivroot/LMU-kartlegging2013.pdf 

- Protokoll Studieutvalget 17.10.14 

 

Tatt til orientering. 

 

Eventuelt 

 

Eli Stålesen orienterte om prosjektet «Lykkepromille» og arbeidet med dette ved 

UiA. SiA og fadderstyrene setter dette på dagsorden i forhold til studiestart 2015.  

Prosjektet har fokus på «å drikke hensiktsmessig».  

 

Røykeproblematikk tas igjen opp med hovedverneombudet. Hovedverneombudet 

inviteres til neste møte i LMU. Også snusbruk bør være gjenstand for diskusjon.  

 

 

http://www.universell.no/fileshare/filarkivroot/LMU-kartlegging2013.pdf

