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Referat fra MØTE I LÆRINGSMILJØUTVALGET 

Tid Torsdag 18. mai 2017, kl. 16 – 18 

Sted Kunsthøgskolen i Oslo, møterom administrasjon 

Til stede 
(medlemmer) 

Merete Lingjærde (prorektor), Therese Veier (programansvarlig 
Kunstakademiet), Anette Christensen (seniorrådgiver ved Seksjon for 
studier og forskning), Jon Ivar Strømmen (seksjonssjef for plan og 
økonomi), Thea Lovise Stangebye (student ved Kunst og håndverk), Miriam 
Ekeholt (student ved Kunst og håndverk), Karoline Bækkevold Bakke 
(student ved avdeling Design), Victoria Randem (student ved 
Operahøgskolen), Marcela Randem (student ved Operahøgskolen) 

Observatører Yasmin Sofia Iqbal (SiO) 

Sekretær Alexandra Mertens (rådgiver ved Seksjon for studier og forskning) 

 
SAKSLISTE  
 Godkjenning av agenda 
 
 
Sak 08/16-17 Oppfølging av studentundersøkelsen 2016/2017 

Nestleder Merete Lingjærde orienterte om tilbakemeldinger fra ledermøtet i 
forbindelse med årets studentundersøkelse. Hver avdeling og seksjon ble bedt 
om å utarbeide en handlingsplan som viser konkrete tiltak i kategorier med 
lav skår.  
 
Det ble uttrykt et ønske om å gjøre en større revidering av spørreskjemaet for 
studentundersøkelsen. Den oppleves for lang, og for detaljert på enklelte 
områder.  Noen seksjoner har behov for å presisere spørsmålene, som f.eks. 
drift/IT eller kommunikasjonsavdelingen. 
Studenter melder tilbake at man bør se på lengden av selve undersøkelsen og 
antall kategorier. I møtet kom det også frem at noen studenter synes det er 
uklart hva som er forskjellen mellom drift og IT. Dette krever en tydeliggjøring 
i undersøkelsen.  

 
Læringsmiljøutvalget ble enig om å oppnevne en arbeidsgruppe som kommer 
med endringsforslag til revidering av studentundersøkelsen. Arbeidsgruppen 
skal møtes tidlig i høstsemester 2017/2018.  
Arbeidsgruppen består av prorektor, to studenter og LMU-sekretrær. De 
oppnevnte studentene er Thea Lovise Stangebye (student ved Kunst og 
håndverk) og Victoria Randem (student ved Operahøgskolen).  
 
Læringsmiljøutvalget tar avdelingene og seksjonene sine handlingsplaner til 
orientering og støtter de punktene som prorektor har løftet frem for den 
utvidete ledergruppen. 
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Sak 09/16-17 Årsrapport 2016/2017  
Nestleder Merete Lingjærde gikk gjennom årsrapporten. 
Punkter fra avdelingene og seksjonenes handlingsplaner var lagt inn i 
årsrapportem, og det ble besluttet at dette tas ut og legges som vedlegg. 
Årsrapporten endres med de kommentarene som kom frem i møtet, og  
sendes til direktør. Rapporten legges frem for Styret på siste styremøte den 
13. juni. 
 
Årsrapporten godkjennes med de kommentarer og innspill som kom frem på 
møtet. 
 

 
Sak 10/16-17 Forslag til møteplan for studieåret 2017/2018 
 

 
Læringsmiljøvalget godkjenner forslag til møteplan. 

  
 
Eventuelt  Jon Ivar Strømmen orienterte om hvordan hendelser som f.eks. studenter på 

taket og ulovelig overnatting på Kunsthøgskolen blir håndtert i fremtiden.  
 Ansvar for å følge opp slike hendelser med involverte studenter, blir plassert 

hos dekanene.  
 

Det nye SiO-rådgivningskontoret ble godt tatt imot av studenter. Ifølge 
studentene er det et fint lav terskel tilbud. 
 
Thea Lovise Stangebye, student ved Kunst og håndverk, påpekte at det er 
vanskelig å finne informasjon om SiOs sine tilbud og etterlyste mer synlighet 
og promotering fra SiO sin side.  

 
 

Dato Agenda 
16. nov 2017 Møte 01-2017/2018 i Læringsmiljøutvalget  

- Informasjon om utvalgets rolle 
- Valg av leder og nestleder  
- Introduksjon og oppsummering rapport og plan  
- Eventuelt 

22. feb 2018 Møte 02-2017/2018 i Læringsmiljøutvalget  
- Gjennomgang av resultatet fra undersøkelsen  
- Eventuelt 

22. mars 2018 Møte 03-2017/2018 i Læringsmiljøutvalget  
- Evaluering av erfaringer med studentundersøkelsen  
- Eventuelt 

24. mai 2018 Møte 04-2017/2018 i Læringsmiljøutvalget  
- Årsrapport LMU 
- Evaluering av erfaringer med LMU-året 2017/2018  
- Lage møteplan for neste studieår 
- Eventuelt 


