Referat fra

MØTE I LÆRINGSMILJØUTVALGET

Møtenummer

01/2016-2017

Tid

Torsdag 17. november 2016, kl. 16 – 18

Sted

Forfall

Kunsthøgskolen i Oslo, møterom administrasjon
Linn Svensson (student Kunst og håndverk), Ylva Kemi (student Kunstakademiet),
Miriam Ekeholt (student Kunst og håndverk), Merete Lingjærde (prorektor),
Therese Veier (programansvarlig Kunstakademiet), Anette Christensen
(seniorrådgiver seksjon for studier og forskning), Kikki Noren Løwgren (observatør
AMU), Yasmin Sofia Iqbal (observatør SiO)
Vidar Iversen (driftsleder)

Sekretær

Alexandra Mertens (rådgiver seksjon for studier og forskning)

Til stede

SAKSLISTE:
I

Godkjenning av agenda

Sak 01/16-17

Informasjon om læringsmiljøutvalgets rolle
Merete Lingjærde 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://khio.no/intranett/for-ansatte/rad-og-utvalg.

Sak 02/16-17

Valg av leder og nestleder
I følge UH-lovens § 4-3 skal LMU hvert år velge leder vekselsvis blant de tilsattes og
studentenes representanter.
Prorektor, ved Merete Lingjærde, har hatt lederfunksjonen i ett år, og ny leder ble
derfor valgt blant studentenes representanter. Det ble foreslått at lederfunksjonen
ble lagt til Linn Svensson, studentrådsleder ved Kunst og håndverk.
Læringsmiljøutvalget fattet følgende vedtak:
Læringsmiljøutvalget vedtok at Linn Svensson blir leder for Læringsmiljøutvalget i
studieåret 2016-2017. Studentrådet velger en vara for Linn Svensson. Nestleder er
Merete Lingjærde, prorektor ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Sak 03/16-17

Godkjenning av møteplan
Dato
03. nov. 2016
17. nov. 2016

Desember/januar

Agenda
Frist for arbeidsgruppen som jobber med eventuelle
endringene i spørsmålene til studentundersøkelsen
LMU-møte:
- Informasjon om utvalgets rolle
- Valg av leder og nestleder
- Presentasjon av revidert spørreskjemaet i studentundersøkelsen
- Eventuelt
Studentrådet planlegger promovering av studentundersøkelsen.
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09. jan - 22. jan 2017
10. feb. 2017
16. feb. 2017
16. feb. 2017
3. mars 2017
16. mars 2017

18. mai 2017

Studieseksjonen kjører studentundersøkelsen.
Rapport er ferdig utarbeidet av studieseksjonen. Sendes
ut til både LMU og ledergruppe 10. feb.
LMU-møte:
- Gjennomgang av resultatene fra undersøkelsen
- Eventuelt
Gjennomgang av resultatene i ledermøtet. Eventuelle
oppfølgingssamtaler tas med avdelingene etter møtet.
Studieseksjonen sørger for publisering av resultatene fra
undersøkelsen på basis av kommentarer fra LMU og
ledermøtet.
LMU-møte:
- Evaluering av erfaringer med studentundersøkelsen
- Eventuelt
Studieseksjonen innarbeider revisjoner i studentundersøkelsen på bakgrunn av diskusjon i LMU-møtet.
Legges inn i Questback.
LMU-møte:
- Årsrapport LMU
- Evaluering av erfaringer med LMU-året 2016-2017
- Lage møteplan for neste studieår
- Eventuelt

Læringsmiljøutvalget har godkjent møteplan for studieåret 2016/2017.
Sak 04/16-17

Informasjon om læringsplattformen Canvas
Anette Christensen informerte om anskaffelese og implementeringen av
læringsplattformen Canvas. Høstsemesteret 2016 brukes til implementering av
plattformen og opplæring av ansatte. Vårsemesteret 2017 tester vi ut verktøyet i en
pilot for hele skolen, vi prøver og feiler, fortsetter med opplæring og finner vår
form.Fra høsten 2017 skal Canvas brukes av alle ansatte og studenter til
kommunikasjon om studiene.
I diskusjonen etterspørres om studentene ved Kunsthøgskolen i Oslo har behov for
opplæring i bruk av læringsplattformen. Studentene antok at det eventuelt finnes en
forskjell mellom de visuelle fagene og scenefagene, men generelt sett er studentene
godt kjent med å bruke digitale verktøy. Det hjelper med en gradvis overgang og god
informasjon underveis. Canvas appen kan også bidra til at studentene setter seg raskt
inn i bruk av systemet.
I tillegg orienterte Anette Christensen om at det vil komme informasjon om bruk av
Canvas ved studiestart.
Læringsmiljøutvalget tok saken til orientering.

Sak 05/16-17

Revidert spørreskjemaet i studentundersøkelsen
Merete Lingjærde informerte om at forrige læringsmiljøutvalg så behov for å revidere
spørringen i studentundersøkelsen. En arbeidsgruppe bestående av prorektor,
studentrepresentanter og LMU-sekretær jobbet med spørreskjemaet og la frem et
revidert utkast.
Læringsmiljøutvalget gikk gjennom studentundersøkelsen punkt for punkt og er enig
i endringer som ble gjennomført.
Læringsmiljøutvalget vedtok revisjon av spørreskjemaet til studentundersøkelsen.
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Sak 06/16-17

Alkohol og rus ved Kunsthøgskolen i Oslo
Det har vært en del hendelser der studenter har vært utsatt for vanskelige situasjoner
i forbindelse med bruk av alkohol og rus. På bakgrunn av dette informerte Merete
Lingjærde om at det er behov for tydligere retningslinjer for hvordan skolen håndterer
slike episoder – spesielt knyttet til studenter som forstyrrer læringsmiljøet.
Kunsthøgskolen har i dag et studentreglemenet som inkluderer etiske retningslinjer
for studenter, men alkohol/rusproblematikk nevnes ikke. Kunsthøgskolen har en
generell alkoholpolitikk som presiserer krav til alkoholfritt arbeids- og studiemiljø.
Merete Lingjærde opplyser om at det legges til en setning i studentreglementet om at
arbeids- og studiemiljøet ved Kunsthøgskolen i Oslo skal være rusfritt og at rusmidler
ikke aksepteres i arbeids- og studiesammenheng.
I tillegg må skolen vurdere om man bør reglementsfeste konsekvenser ved brudd.
F.eks. at studenten kan bli bortvist fra Kunsthøgskolens lokaler.
I denne forbindelse drøftet prorektor forslaget for å opprette et frivillig pårørende
register med personer som kan kontaktes når en student havner i en vanskelig
situasjon. I diskusjonen opplyste SiO-observatøren om at studenter som har det tungt
vanligvis ikke vil registrere seg i slike registre.
Generelt etterlyste medlemmene lett tilgjengelig informasjon om hvor de kan
henvende seg for å varsle, samt bedre opplæring i håndtering av situasjoner som er
knyttet både til mobbing/trakassering eller alkohol/rus.
Studieseksjonen og SiO orienterte om arbeidet med varslingsrutinene og henviste til
oppdaterte nettsider: https://sio.no/7230/ofte-stilte-sp%C3%B8rsm%C3%A5l.
Varslingsrutiner ved Kunsthøgskolen i Oslo er oppdaterte og ligger her:
http://khio.no/intranett/for-studenter/helse-og-velferd#si-fra-om-kritikkverdigeforhold.
Læringsmiljøutvalget tok saken til orientering og anbefaler at studentrådsledere
diskuterer frivillig-pårørende-register i studentrådet.

Eventuelt

A. SiO-rådgivningskontor ved Kunsthøgskolen i Oslo
Anette Christensen informerte om at SiO Helse kommer til å tilby rådgivningstjeneste
for studenter etter nyttår på Kunsthøgskolen. Det etableres 2 kontorer ved
Kunsthøgskolen for å betjene studentene fra Westerdals, Arkitektur- og
designhøgskolen samt Kunsthøgskolen. Tilbudet vil begrenses til 1 dag per uke.
B. Nattkontrakter
På bakgrunn av at nattkontrakter ble avviklet ved Kunsthøgskolen i Oslo ønsker
studentene å sette i gang en diskusjon om nattkontrakter kan innføres igjen. Dette
ønsker de å gjøre gjennom spørsmål i studentundersøkelsen.
Læringsmiljøutvalget tok saken til orientering, og sender forespørsel til
høgskoledirektør for videre behandling og oppfølging.

3

