
 
 

Referat fra MØTE I LÆRINGSMILJØUTVALGET 

Møtedag Torsdag 19.11.2015, 1600 – 1800 

Møtested Kunsthøgskolen i Oslo, møterom administrasjon 

Til stede Anette Christensen, Linn Svensson, Sverre Breivik, Jon Ivar Strømmen, Tanja 
Brodshaug Halvorsen, Sara Enger Larsen 

Meldt avbud Isak Wisløff, Merete Lingjærde 

Ikke møtt  

Observatører Åsne Njølstad (SiO), Jan Erik Johansen (AMU) 

Sekretær Alexandra Mertens 

BEHANDLET 

Sak 01/15-16 Orienteringssak: Informasjon om læringsmiljøutvalgets rolle. 
 Anette Christensen informerte om læringsmiljøutvalgets rolle,  mandat og 

hvordan det rapporteres til styret. 
 Styret skal få referater fra møtene i Læringsmiljøutvalget. 
 Informasjon om læringsmiljøutvalget er publisert på nettsiden til 

Kunsthøgskolen: 
 http://www.khio.no/Norsk/Om_Kunsthogskolen/Organisasjon_og_ledelse/R
ad_og_utvalg/Laringsmiljoutvalget/.   

 
Sak 02/15-16 Valg av leder og nestleder. 

Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens 
ansatterepresentanter og studentenes representanter. I studieår 2014/2015 
var det en student som var leder. Dette studieåret skal derfor en av 
institusjonens ansatte velges til leder, og en av studentene skal velges til 
nestleder. 
 
Vedtak:  
Merete Lingjærde er ny leder. Sverre Breivik er ny nestleder. 

 
Sak 03/15-16 Informasjon om kvalitetsrapport og plan / studentundersøkelsen.  

Anette Christensen informerte om ansvaret læringsmiljøutvalget har i forhold 
til studentundersøkelsen. Undersøkelse er knyttet opp til kvalitetsarbeid ved 
alle avdelinger, og dekanene bruker utarbeidete rapporter fra undersøkelse 
for å planlegge kommende studieår.  
 
Alle avdelinger ved Kunsthøgskolen i Oslo leverer kvalitetsrapport og plan 
som bl.a. inneholder et eget punkt om læringsmiljøutvalget. Rapportene fra 
studentundersøkelsen danner grunnlag for kvalitetsrapporten.  
 
Dekaner/programansvarlige/evt. andre kan inviteres til LMU-møter for å 
snakke om planer/tiltak. 
 
 

 

http://www.khio.no/Norsk/Om_Kunsthogskolen/Organisasjon_og_ledelse/Rad_og_utvalg/Laringsmiljoutvalget/
http://www.khio.no/Norsk/Om_Kunsthogskolen/Organisasjon_og_ledelse/Rad_og_utvalg/Laringsmiljoutvalget/


Sak 04/15-16 Orienteringssak: Godkjenning av møteplan 
  
   Forslag til møteplan for studieåret 2015-2016: 
 

 
    

Utvalget er positivt til at studentundersøkelsen kjøres tidligere enn i 
studieåret 2014/2015. Det kan føre til at resulatene kan bli innarbeidet i 
planleggingen av følgende studieår. 
 
For å få opp svarprosenten på studentundersøkelse, bør undersøkelsen 
promoteres på en bedre måte. Studentrådet vil diskutere dette på et møte 
før jul.   
 

Dato 
 

Agenda 

19. nov. 2015 LMU-møte:  
- informasjon om utvalgets rolle  
- valg av leder og nestleder  
- introduksjon og oppsummering rapport og plan  
- presentasjon av spørring i studentundersøkelsen 
(med revisjon fra forrige LMU) 
- eventuelt 

 Studentrådet planlegger promovering av 
studentundersøkelsen. 

11. jan- 22. jan 2016 Studieseksjonen kjører studentundersøkelsen. 

11. feb. 2016 Rapport er ferdig utarbeidet av studieseksjonen. 
Sendes ut til både LMU og ledergruppe 11. feb. 

18. feb. 2016 LMU-møte:  
- gjennomgang av resultatet fra undersøkelsen 
(kommentarer i referat) 
- eventuelt 

18. feb. 2016 Gjennomgang av resultatet i ledermøtet 
(kommentarer i referat). Eventuelle 
oppfølgingssamtaler tas med avdelinger etter 
møtet. 

3. mars 2016 Studieseksjonen sørger for publisering av 
resultatet fra undersøkelsen på basis av 
kommentarer fra LMU og ledermøtet. 

17. mars 2016 LMU-møte:  
- evaluering av erfaringer med 
studentundersøkelsen  
- eventuelt 

 Studieseksjonen innarbeider revisjoner i 
studentundersøkelsen på bakgrunn av diskusjon i 
LMU-møtet. Legges inn i Questback. 

19. mai 2016 LMU-møte:  
- årsrapport LMU +  
- evaluering av erfaringer med LMU-året 2015-
2016  
- lage møteplan for neste studieår 
- eventuelt 



 
Læringsmiljøutvalget ønsker å komme tidligere i gang med møter i 
høstsemester. Det er ønskelig å avholde to møter i høstsemester fra og med 
studieår 2016/2017. Siden SR konstituerer seg allerede i august, kan første 
møtet i LMU være i september.  
 
Vedtak: Møteplan ble vedtatt.  
 

 
Sak 05/15-16 Orienteringssak: Spørringen i studentundersøkelsen 
 Anette Christensen informerte om at forrige læringsmiljøutvalget gikk 

gjennom noen spørsmål i studentundersøkelsen.  
Ved gjennomgang av spørringen viser det seg at det er et  behov for å foreta 
en grundig gjennomgang av spørsmålene. Læringsmiljøutvalget ble enige om 
å se på spørsmålene i vårsemesteret. Disse skal innarbeides i neste 
studentundersøkelsen.  
Studentundersøkelse for studieåret 2015/2016 kjøres dermed som i fjor, men 
«Vet ikke»/»ikke relevant»-knappen blir lagt til spørsmålene hvor det er 
hensiktsmessig.  

 
Eventuelt.  A. Studentpolitikk i timeplanen 
 Leder i studentrådet Linn Svensson informerer om at det bør settes av tid til 

studentpolitikk i timeplanen.  
Utvalget ble enig om at avdelingene burde forsøke å legge til rette for at flere 
studenter får mulighet til å engasjere seg i studentpolitikk uten at det går ut 
over undervisningen. Derfor anbefaler LMU at torsdager kl. 16-18 holdes 
undervisningsfri. Tiden legges inn i TimeEdit. 
Ansatterepresentant Tanja Brodhaug Halvorsen tar ansvar for å informere 
alle programansvarlige ved Kunsthøgskolen om tidspunktet.  
 
B. SIO-rådgivning ved Kunsthøgskolen i Oslo 
Åsne Njålstad fra SIO informerte om at de ønsker å etablere et kontor for 
rådgivning ved Kunsthøgskolen 1-2 ganger per uke. Jon Ivar Strømmen skal 
finne ut om skolen har noen ledige lokaler.  


