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Sak:

Forslag til årsrapport for Læringsmiljøutvalget for studieåret
2018/2019
Innstilling til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget godkjenner det fremlagte forslaget til årsrapport for studieåret
2018/2019 med de endringer som fremkommer i møtet
2. Læringsmiljøutvalgets sekretariat gis fullmakt til å ferdigstille rapporten i tråd med de
innspillene som utvalget gir under behandlingen av saken
3. Sekretariatet gis fullmakt til å legge fram årsrapporten for universitetsstyret

Begrunnelse:
Læringsmiljøutvalget er tillagt en sentral rolle når det gjelder oppfølging av universitets- og
høyskolelovens bestemmelser om læringsmiljøet. Utvalget har som mandat å legge forholdene til
rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden ved UiT. Utvalgets
virksomhet inngår videre i institusjonens systematiske arbeid med kvalitetssikring av
utdanningsvirksomheten. Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til universitetsstyret. Dette
skjer gjennom en årlig rapport. Årsrapporten blir vanligvis vedtatt av Læringsmiljøutvalget i det
siste møtet som avholdes hvert studieår, før den blir lagt fram for universitetsstyret som en egen
sak. Læringsmiljøutvalgets årsrapport for studieåret 2018/2019 skal legges fram for
universitetsstyret 13.6.2019.
Vedlagt denne saken følger et utkast til årsrapport. Rapporten er inndelt i tre deler som beskriver
læringsmiljøutvalgets sammensetning studieåret 2018/2019, utvalgets virksomhet i studieåret
2018/2019, og til sist forslag til saker som Læringsmiljøutvalget ønsker å sette fokus på i
studieåret 2019/2020. Sekretariatet vil sørge for at vedtak i andre saker som blir behandlet i dette
møtet vil bli innarbeidet i den endelige versjonen som vil bli lagt fram for universitetsstyret.
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