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Referat fra MØTE I LÆRINGSMILJØUTVALGET 

Møtedag Torsdag 18.02.2016, 1600 – 1800 

Møtested Kunsthøgskolen i Oslo, møterom administrasjon 

Til stede 
Merete Lingjærde, Anette Christensen, Linn Svensson, Vidar Iversen, 
Sverre Breivik, Mattias Courage, Therese Veier 

Meldt avbud  

Ikke møtt Isak Wisløff 

Observatører Yasmin Sofia Iqbal (SiO), Yngve Muri (AMU) 

Sekretær Alexandra Mertens 

BEHANDLET 

 Godkjenning av agenda 
Ny SIO observatør: Yasmin Sofia Iqbal 
Ny studentrepresentant for Balletthøgskolen: Mattias Courage erstatter 
Sara Enger Larsen 
 
 

Sak 06/15-16 Orienteringssak: Informasjon om studiebarometeret v/ Anette 
Christensen 
Studiebarometeret er en nettportal som viser studentenes oppfatninger 
om kvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. 
 
Portalen er nyttig for studiesøker, student, tilsatt ved høyskole eller 
universitet, og for andre med interesse for høyere utdanning i Norge.  
 
På Studiebarometeret.no er det enkelt  

 Å finne studentenes vurderinger av ulike studieprogrammer 

 Sammenligne resultater mellom ulike studieprogrammer 

 Se utvikling over tid for et studieprogram 
 
Data i Studiebarometeret.no bygger på en nasjonal spørreundersøkelse, 
som sendes ut til ca. 60 000 studenter hver høst.  
Oppdaterte resultater publiseres i portalen i februar hvert år, i god tid før 
søknadsfristen til høyere utdanning.  
Studiebarometeret er initiert av Kunnskapsdepartementet og utføres av 
NOKUT. 
 

 

Sak 07/15-16 Orienteringssak: Gjennomgang av resultatene fra studentundersøkelsen 
Rapporten er ikke ferdigstilt til dagens LMU-møte pga. at det ble 
oppdaget noen alvorlige regnefeil. Rapporten rettes og skal være klar til 
ledermøte, torsdag 03. mars. 
Læringsmiljøutvalget går gjennom resultatene på neste LMU-møte den 
17. mars. 
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Sak 08/15-16 Orienteringssak: Status SIO-rådgivning ved Kunsthøgskolen 
SIO har vært på besøk på Kunsthøgskolen for å se på egnede lokaler for 
rådgivning på plan 7 i byggetrinn 1. 
SIO-rådgivningstjeneste retter seg mot studenter ved for eksempel 
Kunsthøgskolen, AHO og Westerdals. Det er et prøveprosjekt, og en 
sosionom eller pedagog er tilgjengelig for rådgivning. Tilbudet skal være 
på plass til høsten 2016.  
I utgangspunkt er rådgivningen et første møtepunkt for studenter med 
SIO rådgivning. Dette tilbudet erstatter ikke rådgivning med en psykater 
eller lignende, men i noen tilfeller kan rådgiver henvise videre til andre 
helsetilbud ved SIO. 
 
Praktiske utfordringer:  

- Nøkkelkort til eksterne studenter 
- Skilting siden rommet ligger litt «gjemt» 

 
Videre prosess: SIO må ta diskusjonen med de andre høgskolene om 
denne løsningen kan fungere også for deres studenter. 
 
 

Eventuelt 1. Lederen i studentrådet tar opp spørsmålet om hvorfor eldre studenter 
ikke blir behandlet likt når det gjelder tilbud fra SIO. Det gjelder 
hovedsakelig boligtilbud i studenthus. 
Ifølge Yasmin Sofia Iqbal fra SIO er SiO-boligene for studenter som 
flytter inn før de fyller 35 år. Yngre studenter prioriteres siden de er i 
en etableringsfase. Når det gjelder andre SIO tilbud, så har eldre 
studenter akkurat samme rettigheter som alle andre studenter. 

2. Diskusjon om forskjellsbehandling ved Kunsthøgskolen. 
I diskusjonen viser det seg at det er viktig å definere hva 
forskjellsbehandling er, hvordan studenter og lærer opplever 
forskjellsbehandling og hva som ikke kan defineres som forskjells-
behandling. Eventuelt må spørsmålet om forskjells-behandling i 
studentundersøkelsen tydeliggjøres. Vidar Iversen kommenterer at 
spørsmålet i undersøkelsen kanskje bør utvides til hva slags 
forskjellsbehandling det er snakk om: Er det fysiske forhold som f.eks. 
rom, klima, osv. eller går det på om studentene behandles likt i 
undervisningen. 
SU blir oppfordret til å ta diskusjonen videre i studentgruppene. Det 
ble henvist til at Kunsthøgskolen i Oslo har utformet etiske 
retningslinjer som hver student og hver lærer har blitt informert om 
enten ved studiestart eller ved inngåelse av arbeidskontrakt.  

3. Ifølge lederen i studentrådet opplever studentene dårlig 
kommunikasjon i forhold til planleggingen av felles bachelor 
avgangsutstillingen. Studentene føler seg ikke hørt, har oppfatning av 
forskjellsbehandling mellom avdelingene vedrørende ressurser og 
rom. Det mangler et felles informasjonsmøte om bachelor 
avgangsutstillingen som er rettet til studentene.  
Møteleder tar saken opp med rektor. 

4. På forrige LMU-møte ble alle deltakere enig om at det avsettes tid 
annen hver torsdag ettermiddag til studentpolitiske aktiviteter. Leder 
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i studentrådet informerer om at dette ikke er gjennomført på alle 
avdelinger. Alle avdelinger oppfordres til å sette av tid til 
studentdemokrati/studentpolitikk hver torsdag ettermiddag fra 
studieåret 2016-2017.  

 


