
 
 

 

 

 

 
 

R E F E R A T 
   

 fra møte i Læringsmiljøutvalget   

 Møtedato: 01.06.2018 kl. 12.30-14.30 

 

Til stede: ass. studiedirektør Marianne Øhrn Johannessen, viserektor Astrid 

Birgitte Eggen, førsteamanuensis Fredrik Blørstad Haraldsen, førsteamanuensis 

Magnhild Høie, student Nin Ingelin Festvåg,  

 

Forfall: førsteamanuensis Thomas Gjesteland, student Clare Hildebrandt, student 

Sunniva F. Fekjær 

 

Observatører: Margret K. Dyrholm, Hans Jørgen Wennesland, Eirik Andreassen 

Mo, Birgitte Kalvatn 

 

Referent: Tonje Kløkstad 

 

 

 

   

 

LMU-sak 18/16 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Ønske om å ha Læringsmiljøutvalget: Årsrapport 2017 vedlagt i innkalling. Sendes ut med 

referat. Bør opprette teams for LMU hvor vi samler dokumentene. 

 

Vedtak:  

 

Godkjent. 

 

 

LMU-sak 18/17 

 

 

 

Godkjenning av referat fra møte i LMU 02.02.18 

 

Vedtak:  

 

Godkjent. 

 

 

LMU-sak 18/18 

 

Referatsaker 

 

- Protokoll fra møte i universitetets studieutvalg 13.04.18 

- Handlingsplan for LMU – status 

- Rapport fra Oxford Reasearch: Evaluering av ordning med læringsmiljøutvalg 

- Innspill fra konferanse om utdanningsledelse 24.04.2018 

Oppgølging: 

 Sortere innspillene og sende videre i organisasjonen 

 Sende inspillene til marit Wergeland-Yates 

- Styrets behnadling av LMU 

 



 
 

 

 

 

 Side 2 

 

Viserektor presenterte rapporten som ble lagt fram for universitetets styre i mai i år. 

Læriongsmiljøutvalget Årsrapport 2017 finnes her: 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/uia/Meetings/Details/343830?agendaItemId=206762 

 

Vedtak:  

 

Tatt til orientering.   

 

 

LMU-sak 18/9 Orientering om campusutvikling v/Aanon Grimnes og Kjetil Hellang 

 

• Ferdigstillelse av Vrimlehallprosjektet, kan se ut som det er vellykket. Dette må 

evalueres litt ut på høsten, her må man vurdere om det skal foretas ekstern 

evaluering). Det skal samtidig foretas en vurdering av den «gamle kantina», den 

begynner å bli noen år. 

• Toppetasjeprosjektet, starter byggearbeid i september. Byggearbeidet ferdigstilles 

neste sommer, alt skal være klar til studiestart høsten -19. Timeplanleggingen tar 

hensyn så langt det lar seg gjøre, men det blir byggearbeid og en del midlertidige 

løsninger. Det som ikke kan planlegges må løses ad hoc. Alle blir påvirket av 

dette, både studenter og ansatte.  

o I forhold til spørsmål om hvordan kan vi informere godt nok for å være i 

forkant, påpekes det at alt er planlagt i forhold til fremdriftsplan, det gis 

informasjon ut til involverte. Eksamensperioden er hellig. Vi får mer og 

mer erfaring, og lærer av det. 

• Det jobbes med å få til flere ballbaner og grillområde ved sandvollyballbanene. Det 

skal etableres en hinderløype, et egenvekstområde og det skal bygges en 

permanent gapahuk. Områdene kommer til å bli brukt av idrett, utefag og BLU i 

størst grad. Dette blir ferdig i løpet av september. 

• Naturmuseet, Statsbygg – går trott. Få til noen driftsbygg, og undervisningsrom i 

rund hall.  

• Samskapingsverkstedet, jobbes med Open Lab, nede med narutmuseet.  

• Byggeprosjektet i Grimstad går sin gang. Nybygget i hovedsak rettet mot forskning. 

• Framtidens klasserom – Det er ønsker om å få til en gruppe som kan gi råd om 

hvordan framtidens klasserom kan ta form. Det er ønske om a etablere en operativ 

gruppe som er representativ, og samtidig ikke for stor. 

Når det gjelder hvordan LMU kan kobles bedre på arbeidet med campusutvikling var det 

enighet omat det etableres en liten tverrfaglig arbeidsgruppe høsten 2018 hvor en 

representant fra LMU deltar.  

LMU sender et navn på representant som kan kan være del av gruppen til Kjetil Hellang. 

Vedtak: 

• Vrimlehallprosjektet, evalueres til høsten 

• Det skal gis god og riktig informasjon i forkant til berørte parter i bygging av 

toppetasjene. 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/uia/Meetings/Details/343830?agendaItemId=206762


 
 

 

 

 

 Side 3 

 

• LMU sender en representant til gruppe som skal jobbe med «fremtidens klaserom»  

 

Tatt til orientering. 

 

 
LMU-sak 18/20 

 

Nytt legesenter på Spicheren v/Eli Stålesen 

 

• Det har i lengere tid vært et ønske om å få til et legesenter. Nå ser det ut til å 

realiseres. Drømmen er å få til et legesenter hvor 6 leger har fastlegepraksis. 

Legene som skal tilknyttes senteret skal ha et stort fokus på forebygging, de skal 

også kunne bidra inn i forskning og undervisning. De må være interessert i å jobbe 

med studenter. Det er ønske å få tak i leger som jobber med toppidrett. I tillegg er 

det ønske om en turnuslege. Det planlegges også å knytte fysioterapaut, 

kiropraktor, og andre aktører til senteret. Man ønsker å etablere et helsekontor for 

ungdom. 

• SiA ønsker å få inn en psykolog i SiA helse, behovet er stort, men det avhenger av 

støtte fra det offentlige. 

• Jobbes også med å få opp apotek tilknyttet helsesenteret.  

• Det sers på muligheter for å få til at SiA og Ressurssenter for tilrettelegging, helse 

og mestring flytter bort til senteret. Dette er ikke noe avgjort. 

• Innspill fra LMU: 

o Man kan vuardere om studentombudet også skal få lokaler i sentert. 

o Skal man knytte til en ernæringsfysiolog til senteret? 

o Få et senter som er preget av UiA sitt virke for øvrig – håper på at legenes 

plikttjeneste kan koples opp mot UiA 

Godt eksempel på at LMU kommer tidlig inn 

Vedtak: 

 

Tatt til orientering. 

 

  



 
 

 

 

 

 Side 4 

 

 
LMU-sak 18/21 

 

 

 

LMU-sak 18/22 

 

 

 

 

 

 

Rosanalyse fra kriseberedskapsutvalget v/Jan Egil Heinecke 

 

Saken utgår. 

 

Møtedatore for høsten 2018 

 

Forslag: til vedtak:  

• 31. august 

• 12. oktober 

• 16. november 
 

31. august og 16. november enstemmig vedtatt. Vi må finne alternativ møte dag for 12. 

oktober. 
 

Eventuelt 

 

 

 

 

TK 04.06.18 

Ingen saker under evntuelt 

 

 

 

 


