Program - LMU-forum 12. november 2014
Sted:

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Campus Handelshøgskolen

09:00

Registrering, kaffe og mingling

09:30

Velkommen v/Universell

09:40

Høgskolen i Sør-Trøndelag

10:00

Helse og trivsel fra A - Å

Hva er institusjonenes ansvar og rolle i arbeid med utvikling av studenters
psykososiale læringsmiljø, og hva er LMUs rolle?

Studentsamskipnadenes ansvar for studenters helse og velferd er nedfelt i
Universitet- og høgskoleloven. Kortversjonen er at de skal bidra til at
studentene trives på studiestedet. De sitter med gode kort på hånden, og kan
kalles alle studenters bestevenn. Stikkord for hva de tilbyr er trening, bolig,
mat, helse, barn og foreningsliv. Ikke alle studiesteder har samskipnader, men
svært mange læresteder er tilknyttet en. Kunnskap om deres rolle i utvikling
av et godt psykososialt læringsmiljø og deres rolle i LMU, er nyttig og kan gi
inspirasjon.
Velferdsdirektør Espen Munkevik i Studentsamskipnaden i Trondheim (SIT)
forteller hvordan de jobber opp mot studenter og lærestedene, og gir oss
ferske resultater fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2014.

11:00

Kaffepause

11:15

Bygg som skaper forventning
Omgivelsene påvirker oss mennesker, og studenter blir som folk flest, påvirket
av bygningene og fasilitetene som er viktige deler av studiemiljøet. Seminaret
holdes i flotte lokaler i HIST sitt nyeste bygg – et bygg i glass og stål som
mange andre nye og moderne undervisningsbygg i dag. Hvordan tenker og
planlegges nye undervisningsbygg egentlig? Det handler om læringsmiljø og vi
ønsker å finne ut hvordan studenter og LMU involveres i prosessene, hvordan
tenker planleggerne i forhold til studenters ulike behov når det gjelder det
psykososiale læringsmiljøet og for eksempel tilrettelegging?
Campusdirektør Christian Brødreskift ved HIST gir oss en gjennomgang av
byggeprosessen av den nye Handelshøgskolen i lys av det psykososiale
læringsmiljø, og deler de erfaringer de har gjort etter at bygget er tatt i bruk.

12:00

Lunsj og nettverksbygging

13:00

Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes!
At studentene skal lykkes har vært utgangspunktet for prosjektleder Harald
Åge Sæthre som siden 1999 har arbeidet med en rekke tiltak ved Universitetet
i Bergen. Han sier det handler mye om en helhetlig og systematisk tilnærming
til utfordringene. Harald Åge introduserer oss for en modell som kan være et
utgangspunkt for arbeidet ved alle studieprogram og læresteder.

14:00

Alle fortjener å bli spurt om hvordan de har det!
Studentenes studiemiljø er viktig for deres opplevelse av helse, trivsel og
mestring. Det har stor innvirkning på studentenes studiemestring, håndtering
av stress og gjennomføring. La oss dvele ved betydningen av det å bli møtt,
sett, hørt, respektert og likt.
Ved Universitetet i Oslo har de over lengre tid jobbet med forebyggende tiltak
og prosjektet går under navnet «For-vei». De fokuserer på den mellommenneskelige relasjonen. Mantraet er at alle fortjener å bli spurt om hvordan
de har det! Prosjektleder Ilan Dehli Villanger deler de erfaringer UiO har
høstet fra For-vei-prosjektet, og gir tips om hvordan LMU kan initiere denne
type prosjekter.

14:45

Quiz

15:00

Kaffepause og mingling

15:15

Paneldebatt: Det er mange aktører som har ulike roller i det forebyggende
arbeid med studenters psykososiale læringsmiljø. Finnes det en god
samhandlingsmodell for hvem gjør hva og når? Hvilken rolle og oppgaver
bør LMU ha?
Panelet består av Espen Munkevik, Harald Åge Sæthre, Ilan Villanger samt
Elena Bogen Slydal studentleder NTNU og Synne T. Grønvold studentleder HIST.
Kjetil Knarlag leder debatten.

16:00

Seminaret avsluttes

