Referat
LÆRINGSMILJØUTVALGET
Vår dato

01.04.2019

Dato:
Sted:
Tilstede:

Forfall:
Referent:
Kopi til:
Møteleder:

29.03.2019 klokken 14:00-16:00
Møterom Anna, Prinsens gate 7-9, Oslo
Martine Andersen, Mathias Andrè Sandnes, Hanne Haaseth, Sander Sværi, Tine
Widerø, Annelise Kiønig, Rune Laberg, Ørjan Reidar Stand ( sak 6/19), Marte
Myrstad (sak 3/19), Knut Eirik Gaustad (sak 5/19), Stein Oddvar Evensen (sak
4/19), Anne-Marie Finstad (for Aleksander Sivertsen)
Camilla Prytz, Jannicke Due (studentrepresentant Trondheim), Kristin Arnesen,
Ståle Arnesen, Renate Kvamsø (tillitsvalgt nettstudier)
LMU sekretær Stine Karlsen
internasjonalt kontor, nettstudier
Stine Karlsen

Referat:
LMU-sak 1/19 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Vedtak: Møteinnkallingen og sakslisten godkjennes.
LMU-sak 2/19 Konstituering og mandat for Læringsmiljøutvalget
Jf § 4-3 Lov om universiteter og høgskoler (UHL) skal Læringsmiljøutvalget velge hvert år leder
vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter. I 2018 ble LMU ledet av prorektor
Sander Sværi. For 2019 skal leder velges blant studentenes representanter. LMU-nettverket
anbefaler at leder velges på årets første møte i LMU (ref. LMU-håndbok).
Vedtak: LMU-sekretær kaller snarlig inn til eget møte med studentenes representanter før endelig
vedtak tas.

LMU-sak 3/19 Retningslinjer vedrørende rus for studenter og ansatte ved Høyskolen Kristiania
v/HR-rådgiver Marte Myrstad
Grunnet flere uheldige og uønskede episoder der alkohol og/eller ulovlige rusmidler har vært
involvert i
forbindelse med arrangementer hvor studenter er representert ønsket vikarierende studiesjef Heidi
Åberg at man utarbeidet retningslinjer vedrørende rus for studenter ved høyskolen Kristiania. Det ble
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Etablert en prosjektgruppe med representanter fra ulike administrative stillinger ved høyskolen
og leder av studentunionen.
Prosjektgruppen anså det som hensiktsmessig å inkludere retningslinjene også for ansatte ved
høyskolen.
Retningslinjene er ment som et verktøy for studenter eller ansatte som selv har et rusproblem eller
dersom
Man kjenner til noen som har behov for støtte og hjelp grunnet rusproblematikk.
Retningslinjene vil bli publisert høyskolens hjemmeside.

LMU-sak 4/19 Prinsipper for prising av studier v/markedsdirektør Stein-Oddvar Evensen
Etter sammenslåingen mellom Westerdals Oslo Act og Høyskolen Kristiania har man gått igjennom
alle
studieavgiftene inngående. Bakgrunnen for denne gjennomgangen har vært at høyskolen har operert
med
med mange ulike priser, behov for harmonisering og eksterne forhold – som blant annet
konkurrenter.
Fra å ha hatt mange ulike priser har nå høyskolen innført fire ulike priskategorier for studieavgiftene.
Priskategoriene er satt etter kostnadsnivået for gjennomføring av studiene, graden av hvordan
studiemodellen
samhandler på tvers av ulike studieløp, begrensinger i opptak av antall studenter samt at
studieavgiftene skal
oppleves som rettferdige. Priskategoriene er også satt for fremtidig prising av nye
studieprogrammer,
slik at fremtidig prising er forutsigbar. De nye studieavgiftene trer i kraft fra og med høstsemesteret
2019.
Studenter i løp vil kun få justert studieavgiften etter årlig konsumprisregulering (jfr studiekontrakt).
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Rabatter på videre heltidsstudier
Studenter som på innværende år har fullført sitt studium på normert tid og oppnådd sin fagskole,
bachelor eller mastergrad og som ønsker å starte på et nytt studieprogram vil få 10 % rabatt på hele
studieavgiften.
Innspill i møtet: LMU ønsker at det fremover ved høstens første TU-møte informeres om prisstrategi
og prising til alle tillitsvalgte.

LMU-sak 5/19 Rutiner for behandling av disiplinærsaker v/juridisk rådgiver Knut Erik Gaustad
Rutiner for behandling av disiplinærsaker er gjeldende for Høyskolen Kristiania i saker vedrørende
fusk ved eksamen, dokumentfalsk, grovt forstyrrende opptrenden og utestenging grunnet straffbare
forhold - politiattest. Dokumentet beskriver i hovedsak de felleselementer som inngår i dette
arbeidet.
Dokumentet skal bidra til en forsvarlig forvaltning av disiplinærreaksjoner overfor studenter ved
Høyskolen Kristiania når dette er nødvendig.

LMU-sak 6/19 Presentasjon av Campus Plan 2019 v/ instituttleder Ørjan Skyrud
Bakgrunn:
Høyskolens ledelse har presentert for ansatte et forslag om en ny organisering av fagstab med en
løsning med fire ulike school/avdelinger som skal ledes av hver sin dekan. Denne omorganiseringen
er viktig for å innfri kravet om fire ph.d-grader, noe høyskolen trenger for å kunne bli et universitet
innen 2030.
Høyskolen Kristiania har per i dag syv institutter, en organisasjonsmodell som har vært i funksjon
siden fusjonen mellom WOACT og Høyskolen Kristiania i 2017
Det foreslås derfor å etablere fire schools/avdelinger:
• School Arts and Design • School of Communication and management • School of Health sciences •
School of Business and Technologies
Denne omorganiseringen vil styrke faglig linje og fagmiljøet, både med tanke på undervisningen men
også spesielt for å styrke forskningsmiljøet. Dette vil også være fordelaktig for studentene våre. I
tillegg planlegges det i campusplanen å etablere gode fasiliteter én plass som for eksempel laber,
printsenter, innkjøp av spesialutstyr og eget master/PHD område m.m.
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Omorganiseringen medfører også at ansatte og studenter vil fra studiestart 2019 ha ny
campustilhørighet. Fagskolen flytter til nye lokaler i Rosenkrantzgate 14-16 som medfører at lokaler i
Kvadraturen fristilles og kan pusses opp og klargjøres til studiestart 2019. Den studentgruppen som
vil bli mest berørt er Teknologi studentene som i dag har undervisning på campus Fjerdingen og som
fra høst 2019 vil ha majoriteten av sin undervisning ved campus Kvadraturen.
Innspill/kommentarer fra studentrepresentanter i LMU:
•
•
•
•

Ønsker tidligere inkludering av studentene i flytteprosesser
Rykter om mugg i lokalene de skal flytte til
Ønsker at informasjon blir gitt tidligere i TU-møtene
Ønsker at høyskolen har en mer proaktiv informasjonsstrategi mot studentene

LMU-sak 7/19 Prosjekt «Digitaliseringsstrategi og studentreisen» v/IT direktør Ståle Mørch
Flyttes til neste møte grunnet fravær

LMU-sak 8/19 Resultater fra Nasjonal Studentenes Helse og Trivsel undersøkelse (SHoT) v/leder i
avd Studentoppfølging Stine Karlsen
SHoT er Norges største studenthelseundersøkelse og omhandler studentenes fysiske og psykiske
helse, livskvalitet og studieprestasjon. SHoT undersøkelsen blir utført på oppdrag fra
studentsamskipnadene i Norge. Det er Folkehelseinstituttet som gjennomfører undersøkelsen og
analyserer resultatene i 2018. 5055 norske heltidsstudenter under 35 år har besvart årets
undersøkelse som ble presentert i sin helhet 05.09.2018. Undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde
år og ble sist gjennomført i 2014.
Tallene som er presentert i LMU er kun gjeldende for «gamle» HK.
LMU-sak 9/19 Saker fra studentrepresentanter
• Det har blitt diskutert i flere TU-møter at studentene opplever det som svært uheldig at man har
hjemmeeksamen over en helg. Prosedyre ved HK er at man får utlevert denne fredag og skal levers
inn mandag morgen. Studentrepresentanter i LMU ønsker en utredning om denne praksisen kan
endres på noen eller alle hjemmeeksamener.
• Det er ønskelig at kantinen har lengre åpnet slik at man kan få kjøpt mat også på kveldene
• Informasjonsflyt. Studentene savner en digital oppslagstavle slik som det var på Luvit – opplever
Canvas som et dårligere tilbud
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• Studentene ønsker seg større skap til å låse inn modeller som de arbeider med
• Studiestart. Ønsker mer fokus på faglig tilhørighet og faglig program. Faddere som er tilknyttet
studieprogram. Egen foreningsdag.
• Ønskelig at ansatte er tilstede på hele oppstartsuken Into Campus
• Noen studenter opplever det som utrygt å ferdes utenfor og imellom campusene og da spesielt i
området rundt Torggata.
• Større fokus på studentforeninger/linjeforeninger. Det oppleves svært vanskelig å finne praktisk
informasjon man trenger samt oversikt på støtteordninger fra SHK og/eller HK.

LMU-sak 10/19 Status avdelinger og studiesteder Oslo, Bergen og Trondheim
Bergen:
Fagskolen flytter til egne lokaler i C. Sundts gate fra studiestart 2019. Høyskolen har overtatt nye
lokaler i 5. etg, hvor det til høsten vil stå klart et nytt klasserom med plass til 140 studenter og en ny
lesesal.

LMU-sak 11/19 Læringsmiljøutvalget fra 2019 og viktige saker fremover
• Campusplan og utvikling
• Organisering av de nye avdelingene
• Psykososialt læringsmiljø –Etablere det Kristianske læringsmiljøet?
• Fortsette med godt samarbeid med TU og studieadministrasjonen
• Jobbe med handling/aktivitetsplan for LMUs fokusområder i tiden fremover – ny strategiperiode
• Universell utforming og tilrettelegging

LMU-sak 12/19 Eventuelt
Ingen saker

Møtet hevet 16:15
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