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Referat UML den 7. februar
Referatet ble godkjent

Oppfølging etter rapport fra UML til styret og brev fra student til rektor etter
debattmøte
 Ubevisste holdninger og handlinger må endres – hvordan kan vi bevisstgjøre ledere,
kolleger og studenter
 Vi må bevisstgjøre gjennom konkrete handlinger (rapporter, jurylister, gjestelærere,
pensum) og snakke med ledere, etterspørre situasjonsbeskrivelser for de ulike
fagmiljøer og avklare hvilke prioriteringer fagmiljøene har
 I samtaler med ledere – bytte problemer med forbedringsområder, etterspørre
planer og stille konkrete spørsmål
 Studentene trenger gode synlige rollemodeller
 Hva etter debattmøte 7.2.18 – hvordan kan vi bygge bedre miljø, kan vi endre måten
vi snakker om fortid og nåtid – historien kan ikke endres, men den kan
kommuniseres på en annen måte
 UML ber Darla gi et foreløpig svar til studenten og Darla kontakter rektor om et
endelig svar
 Utfordring til seksjonsledermøte i mai – lærerutveksling er et problem, gjestelærerne
kan ikke brukes som eksaminatorer, hvordan kan dette kommuniseres til NMHs
utvekslingsinstitusjoner, hvordan skal dette prioriteres i våre samarbeidsavtaler, kan
seksjonsledere beskrive egne erfaringer
 Hvordan kan UML samarbeide tettere med CEMPE

Utvikling av større mangfold
 Hvordan kan NMH utvikle den direkte kontakten med rekrutteringssteder,
videregående skoler, korps osv.
 Hvordan kan NMH utarbeide langsiktige aktive rekrutteringsstrategier som kan
påvirke lærer-situasjonen ved NMH
 Kan noen tiltak supplere TUP i forkant
 Kan NMHs studenter reise mer ut for å vise at begge kjønn kan spille alle
instrumenter – jfr. Fengselsprosjektet
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Rapportering av mangfold og likestilling ved NMH
 Kan studieseksjonen gi et tallmateriale som viser kjønnsfordeling for søkere og
kjønnsfordeling for opptatte studenter innenfor for hvert fagområde
 Ingrid og Torild bes om å utarbeide et notat om rapportering til neste møte i UML
Neste møte er onsdag 2. mai kl. 13.00 på 412 B.
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