
 
 

 

 

 

 
 

R E F E R A T 
   

 fra møte i Læringsmiljøutvalget   

 Møtedato: 24.02.14 kl. 9.15-11.30  

    

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

student Mari Gjørv, student Nora Lundstrøm  

Observatører: Eli Stålesen, Hans Jørgen Wennesland   

Forfall: student Silje Linnerud, student Kim Richard Henden Klem, student Eirin 

Vetaas, førstelektor Francine Girard 

 

Referent: 

Anne Marie Sundberg  

   

LMU-sak 14/1 Innkalling og saksliste 

 

- Eli Stålesen meldte en sak til Eventuelt (tatt opp under LMU-sak 14/7). 

- Marianne Øhrn Johannessen meldte ytterligere orienteringer fra Studentservice.  

 

Godkjent. 

 

 

LMU-sak 14/2 

 

 

 

Referat fra møte i LMU 02.10.13 

 

Godkjent. 

 

  

LMU-sak 14/3 

 

Referatsaker 

 

- Referat fra møte i referansegruppa for LMU 05.09.13 

- Protokoll Studieutvalget 11.10.13 

- Protokoll Studieutvalget 15.11.13 

- Møte med referansegruppa for LMU 06.02.14 på Gimlekollen mediehøyskole 

- Nasjonalt rektormøte – kvaliteten på studiestarten tatt opp som sak 

 

Tatt til orientering. 

 

 

LMU-sak 14/4 Romsituasjonen ved UiA – muligheten for omgjøring av grupperom til lesesaler 

i eksamensperioden v/Aanon Grimnes, Driftsavdelingen  

 

Driftsdirektør Aanon Grimnes orieterte om romsituasjonen og endringer i denne. 

Våren 2014 vil et auditorium bli omgjort til lesesal i eksamensperioden. Viktigheten 

av å orientere godt om dette ble understreket.  

Det pågår ombygginger på Campus Gimlemoen. Bygg 50 og 51 vil bli omgjort til 



 
 

 

 

 

 Side 2 

 

grupperom og leseplasser når Handelshøyskolen ved UiA flytter over i 

Kunnskapsparken.  

Kunnskapsparken inneholder i hovedsak kontorlokaler og vil i svært liten grad bli 

bruk til undervisning.  

Universitetet har som policy ikke å omgjøre grupperom til kontorer.  

Man ser en økning i antall grupperom. 

Det er god utnyttelse av undervisningsrommene. På Gimlemoen er 

utnyttelsesprosenten mellom 50 og 60, i Grimstad enda høyere.  

 

Driftsavdelingen installerer gradvis flere stikkontakter. Dette er en pågående prosess.  

 

Fra og med august 2014 vil det bli felles tidspunkt for undervisningsstart i 

Kristiansand og Grimstad. 

 

Studentservice arbeider med å få på plass en langsiktig avtale om eksamensavvikling 

i Spicheren. Dette vil også ha betydning for tilgangen på leseplasser i 

eksamensperioden.  

 

Tatt til orientering.  

 

 

LMU-sak 14/5 Elektronisk bookingsystem for grupperom – forbedringsmuligheter v/Marianne 

Øhrn Johannessen, Studentservice 

 

Man ser en positiv effekt av bookingssystemet. Flere rom er i bruk.  

Det har vært utfordringer knyttet til eksport/import av data.  

Sidevisningen på I-pad og mobil er ikke optimal. Dette er noe det arbeides med å 

bedre.  

QR-kode tas etter hvert i bruk for alle rom. 

 

Studentene uttrykte skepsis til at man åpner for booking én uke av gangen. Dette bør 

vurderes redusert til 1-2 dager i forveien.   

 

Det er kommet opp timeplaninformasjon på storskjerm i Vrimlehallen. Dette vil også 

komme på plass i Grimstad.  

 

Det arbeides med samkjøring av timeplan og kalender.  

 

Høsten 2014 vil digital eksamen tas i bruk i en mye større skala enn prosjektet så 

langt har testet. Eksamener med ren tekst samt innleveringsoppgaver/ 

hjemmeeksamener skal leveres digitalt.  

 

Det planlegges også å kjøre 3 timers eksamener dobbelt i løpet av dagen – for 

eksempel 9-12 og 13-16.   

 

Tatt til orientering. 

  

 

LMU-sak 14/6 

 

Læringsmiljø for utenlandske studenter – evaluering 2013 v/Mette Høgbråt 

Pedersen, Internasjonal avdeling 

  



 
 

 

 

 

 Side 3 

 

Det vises til power point-presentasjon som følger vedlagt referatet.  

 

Tatt til orientering. 

 

  

LMU-sak 14/7 «Universitet med MOT» - orientering om avtale mellom UiA og MOT v/Beate 

Andreassen, Servicetorget og student Amalie Johanne Kjøllesdal 

  

Det er stor grad av tilfredshet blant studentene hva angår studiestart – 70 % er 

fornøyd. Likevel ser vi at en liten del av studentene er svært misfornøyd. Dette 

ønsker UiA å gjøre noe med. Vi ønsker et mer inkluderende studentmiljø og at det 

skal uttrykkes klare krav/forventninger til fadderne.  

 

Universitetet har inngått avtale med organisasjonen MOT.  

 

Hovedmål for «Universitet med MOT»: 

- Trygge overgangen ved å bevisstgjøre faddere på å være gode rollemodeller for 

nye studenter 

- Bidra til et trygt og inkluderende studiemiljø hvor forskjeller aksepteres og 

studentene gjør hverandre verdifulle 

- Trene fadderne til å ta egne valg og vise mot 

> mot til å leve 

> mot til å bry seg 

> mot til å si nei 

 

Høsten 2014 håper UiA å kunne ha vervet et antall «studentfaddere med MOT». 

Disse skal virke parallelt med de «vanlige» fadderne. Det er et eget 

opplæringsprogram for studentfaddere med MOT. I tillegg vil informasjon om dette 

også bli gitt i forbindelse med ordinær fadderopplæring.  

 

Det vil bli informert om MOT på vårens ledersamling ved UiA.  

 

I forbindelse med denne saken orienterte Eli Stålesen om sitt planlagte 

masterprosjekt som vil omhandle studiestart og problematikk omkring dette, jf. sak 

meldt til Eventuelt. 

 

Hans Jørgen Wennesland orienterte om «Se og bli sett» - konferanse i regi av 

Ressurssenteret 20. mars kl. 13-16. Loveleen Brenna deltar.  

 

Tatt til orientering.  

 

 

 

  

 

 


