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Forord ved prorektor Bente Stallknecht 

 
 

Det er en stor glæde for mig, når jeg kan se, at størstedelen af de studerende er tilfredse med deres 

studiemiljø, at de har det godt og trives på deres uddannelse. Det er først og fremmest underviserne, 

fagmiljøerne og de medstuderende, der skal have et klap på skulderen for den fortjeneste. Vi ved, at 

et godt studiefællesskab er vigtigt for de studerendes tilfredshed med deres studiemiljø. Derfor bliver 

jeg også glad, når studiefælleskabet lever i bedste velgående på Københavns Universitet. 

 

De studerende har brug for at trives for at kunne lære og udvikle sig, og derfor har jeg sat særligt 

fokus på studietrivsel. For studiemiljøundersøgelsen (SMU) viser mig også, at der er områder, som 

Københavns Universitet skal arbejde med. Jeg tager det meget alvorligt, når jeg ser, at hver anden 

studerende er stresset i hverdagen. Vi har en opgave for os med at understøtte gode studieforløb med 

bedre trivsel og mindre stress. For mig er det vigtigt, at det ikke bliver den enkelte studerendes pro- 

blem, men at det er noget, vi adresserer i fællesskab. For at kickstarte arbejdet – som både sker centralt 

og lokalt – har jeg etableret en tænketank, der skal komme med anbefalinger til, hvordan vi kan 

afhjælpe stress og øge trivslen hos de studerende. Der er ingen nemme løsninger, så vi skal arbejde 

benhårdt på at finde konkrete tiltag og forhåbentlig få ændret billedet. 

 

For hjørnestenen i Københavns Universitets virke er de studerende. At uddanne dygtige kandidater 

på allerhøjeste internationale niveau, der kan skabe værdi og udvikling i samfundet, er en af de aller- 

vigtigste opgaver for universitetet. Det kan vi kun gøre, hvis vi insisterer på, at det er helstøbte men- 

nesker, vi uddanner; mennesker som både er fagligt dygtige, og som også er glade og nysgerrige. 

 

Derfor skal vi give de studerende et inspirerende studie- og læringsmiljø, hvor de trives, og hvor deres 

intellektuelle kreativitet kan udfolde sig. Det ser jeg frem til at videreudvikle og styrke i tæt samar- 

bejde med studerende og fagmiljøer på Københavns Universitet. 

 

Jeg vil rette en særlig tak til de studerende, der deltog i SMU’en. Det er jeres svar, der sætter retnin- 

gen for udviklingen af det fremtidige studiemiljø på Københavns Universitet. 

God læselyst! 
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Indledning 

Københavns Universitet skal have moderne, attraktive læringsmiljøer bakket op af gode fysiske ram- 

mer og administrativ understøttelse, der giver de studerende de bedste muligheder for at fokusere på 

det faglige indhold af deres uddannelse og på studiefællesskabet. 

Derfor er der i tæt samarbejde med de studerende lavet en studiemiljøundersøgelse (SMU), som kort- 

lægger studie- og undervisningsmiljøet på Københavns Universitet. Formålet med SMU er at give et 

billede af de studerendes trivsel, de fysiske rammer om deres læring og den generelle understøttelse 

af de studerende i deres studieforløb. 

Resultaterne af SMU bruges til at lave handleplaner for forbedring af studiemiljøet; undervisnings- 

miljøhandleplaner. På baggrund af resultaterne i SMU’en har Københavns Universitets Uddannelses- 

strategiske Råd (KUUR), herunder de studerende i rådet, udvalgt følgende seks overordnede temaer, 

der danner ramme om undervisningsmiljøhandleplanerne på fakulteterne. Fakulteterne har efterføl- 

gende forholdt sig til de overordnede temaer i udarbejdelsen af de lokale handleplaner, i det omfang 

det var relevant for det specifikke fakultet: 

 De fysiske rammer 
 

 Planlægning af egne studier – viden og redskaber 
 

 Stress – især i hverdagen 
 

 Ensomhed 
 

 Krænkende adfærd 
 

 Studerende med funktionsnedsættelse 

 

 
Det største arbejde med forbedringer af studiemiljøet foregår på fakulteterne, da der kan være stor 

forskel på, hvilke udfordringer der er på tværs af de lokale studiemiljøer. Undervisningsmiljøhandle- 

planerne indeholder derfor indsatser, der er baseret på analyser af lokale resultater af SMU. 

Ud over de indsatser, der er nævnt i undervisningsmiljøhandleplanerne, iværksættes der også andre 

indsatser på Københavns Universitet, som fokuserer på at forbedre de studerendes studie- og under- 

visningsmiljø. Nogle undervisningsmiljøtemaer adresseres i andre handleplaner eller som en del af 

den daglige drift og beskrives ikke her. 
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For at sikre fokus og kontinuitet i Københavns Universitets arbejde med studiemiljø er der pr. 1. januar 

2020 oprettet en sektion i Fællesadministrationen, Studiestøtte & Studiemiljø, som vil sørge for 

løbende at have fokus på og udvikle Københavns Universitets studiemiljø. Denne sektion vil, udover 

at følge implementeringen af ovennævnte indsatser, arbejde med at iværksætte yderligere til- tag, der 

kan højne trivslen blandt de studerende. 

 

 
 

Faktaboks 
 

Studiemiljøundersøgelsen 
 

I februar og marts 2019 gennemførte Københavns Universitet en studiemiljøundersøgelse (SMU) 

blandt de studerende. Undersøgelsen er en del af den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering 

(UMV), der er Københavns Universitets officielle status på studie- og undervisningsmiljøet. Under- 

søgelsen indeholder blandt andet spørgsmål om det fysiske, digitale, æstetiske og psykiske studie- 

miljø. 

Resultaterne fra studiemiljøundersøgelsen 
 

I maj 2019 blev rapporter med resultaterne fra undersøgelsen lagt på KUnet og sendt til fakulteterne, 

og i august 2019 blev fritekstsvarene fra undersøgelsen sendt til fakulteterne i anonymiseret form. Se 

resultaterne af undersøgelsen her. 

Undervisningsmiljøhandleplaner 
 

Resultaterne fra SMU bruges til at beskrive og vurdere studie- og undervisningsmiljøet. På den bag- 

grund udarbejdes der undervisningsmiljøhandleplaner med indsatser til at udvikle studie- og under- 

visningsmiljøet. 

https://kunet.ku.dk/om-ku/temaer/studiemilj%C3%B8unders%C3%B8gelser/resultater-fra-unders%C3%B8gelsen/Sider/default.aspx
https://kunet.ku.dk/om-ku/temaer/studiemilj%C3%B8unders%C3%B8gelser/resultater-fra-unders%C3%B8gelsen/Sider/default.aspx
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Indsatser på universitetsniveau 
 

På udvalgte områder giver det mening at iværksætte indsatser, som har en mere generel karakter. 

Derfor er der i tæt samarbejde med de studerende udvalgt tre indsatsområder, som der arbejdes med 

på tværs af hele universitetet. 

 

 
Fokus på det fysiske studiemiljø 

 

Campusområderne på Københavns Universitet er en fælles ressource og ramme, som skal anvendes 

mere intensivt, og dermed give mere værdi for flere brugere. Studerende på Københavns Universitet 

skal have gode studiefaciliteter uanset om de studerer på et fakultet med få eller mange midler, i nye 

eller gamle bygninger. Det kan realiseres ved at give de studerende bedre adgang til at anvende de 

fælles faciliteter på Københavns Universitet, og ved at sikre at de kan færdes så frit som muligt på 

tværs af hele universitetet. Københavns Universitet er ét samlet universitet, og campus og bygninger 

er en fælles ressource, der fysisk understøtter dette (jf. universitetets ejendomsstrategi). 

 
Adgangen til Københavns Universitets bygninger er styret gennem tildeling af rettigheder til ansatte 

og studerende på et personligt adgangskort. I dag findes der ikke en fælles politik for adgang på tværs 

af KU/campusområder, og man har som studerende ikke automatisk adgang til alle studieområder. 

Der er i 2019 igangsat et pilotprojekt, der skal afklare de tekniske og adfærdsmæssige muligheder for, 

at bl.a. studerende bedre kan anvende relevante bygninger og lokaler på tværs af campusområder og 

uddannelser. 

 
Formålet er, at studerende, ansatte, gæster mv. vil opleve at kunne færdes mere frit på tværs af byg- 

ninger og campusområder, og at KU opnår en langt højere grad af fælles brug af auditorier, gruppe- 

rum mv. på tværs af universitetet. Dermed kan spildte ressourcer til tomt areal reduceres, og kerne- 

aktiviteterne styrkes ved flere investeringer i optimale fælles faciliteter. Bl.a. til gavn for de stude- 

rende. 

 
I 2020 vedtages en helhedsplan for campus- og bygningsområdet, som bliver forankret i universitetets 

ledelse. Inden for helhedsplanen, igangsættes i 2020 udarbejdelse af nye bæredygtige campusplaner. 

Her vil den øgede fælles anvendelse af faciliteterne på tværs af universitetet blive effektueret. 



Indledning 

8 

 

 

Kommunikation 
 

Københavns Universitet skal have klar, intuitiv og aktuel kommunikation til de studerende. Det er der 

arbejdet målrettet med i flere år, og de studerende er også blevet mere tilfredse med kommunika- 

tionen. Men SMU i 2019 viser, at der fortsat er behov for at forbedre kommunikationen til de stude- 

rende. De studerende giver udtryk for at have vanskeligt ved at finde den information, de har behov 

for på KUnet (Københavns Universitets intranet), og svært ved at navigere i de mange forskellige 

platforme og kommunikationskanaler. 

Derfor indledes der 5 initiativer, som skal forbedre kommunikationen til de studerende. 
 

1. Mere ensartet brug af Absalon (digital læringsplatform) 
 

Selv om de studerende er blevet mere tilfredse med Absalon, er mange studerende utilfredse 

med undervisernes inkonsekvente eller manglende brug af læringsportalen. Derfor arbejder 

Københavns Universitet målrettet på at skabe genkendelighed og ensartethed for de stude- 

rende på tværs af kurser i Absalon. 

2. Bedre oplevelse af KUnet 
 

De studerende har vanskeligt ved at finde den information, de har brug for på KUnet. Derfor 

afsættes der flere ressourcer til at styrke søgefunktionen på KUnet, samtidig med at der frem- 

over arbejdes mere systematisk med udvikling af visuel og engagerende kommunikation til 

de studerende. 

3. Fokus på den studerende i den administrative sagsbehandling 
 

Der fokuseres på samordning, kompetenceopbygning og på at forbedre studieadministrativ 

betjening af de studerende, så der er mere tid til mødet med den enkelte studerende. 

København Universitet skal som hovedregel have fokus på den studerende, og ikke kun på 

reglerne. 

4. Bedre information om eksamen 
 

De studerende skal have klare informationer om eksamen i rimelig tid. Derfor vil universitetet 

arbejde med processen for planlægning og udmelding af eksamensdatoer og undersøge, om 

eksamensdatoer kan vises i de studerendes personlige skema. 

5. Styrket koordinering af studenterkommunikation 
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For at forbedre kommunikationen til de studerende styrkes den interne koordinering mellem 

institutter, fakulteter og fællesadministrationen på Københavns Universitet. Det skal give 

bedre fælles standarder og sikre, at gode ideer og initiativer i den studenterrettede kommuni- 

kation udbredes til hele universitet. 

 
Tænketank om stress og studietrivsel 

 

Københavns Universitet har et stærkt fokus på studietrivsel, da det har en stor betydning for studie- 

og undervisningsmiljøet. For at sænke stress og øge studietrivsel blandt de studerende er der derfor 

nedsat en tænketank i efteråret 2019 med følgende formål: 

 

 

Tænketanken har formuleret en række konkrete mål for arbejdet: 
 

• at bibringe Københavns Universitet et mere nuanceret og vidensbaseret billede af stress og 

studietrivsel for studerende 

• at udarbejde et idékatalog med konkrete forebyggende indsatser og metoder, som vi ved virker 
 

• at indsamle cases fra Københavns Universitet og andre uddannelsesinstitutioner 
 

• at formulere hvad god studietrivsel er blandt Københavns Universitets studerende 
 

• at formulere anbefalinger til Københavns Universitet og omverden på forskellige niveauer 

 

 

Herudover er det tænketankens ambition at bidrage til nye indsigter, der gør Københavns Universitet 

i stand til at handle på nye måder og at pege på tiltag eller forhold, som vi er nødt til at blive klogere 

på. Tænketanken vil også drøfte svære dilemmaer, som Københavns Universitet skal forholde sig til 

i arbejdet med stress og studietrivsel. Eksempler på dilemmaer kunne være, om uddannelserne skal 

tilpasse sig eller den studerende skal, om der er en modsætning mellem at være et eliteuniversitet og 

et rummeligt universitet, eller hvordan ønsket om studieprogression harmonerer med ønsket om stu- 

dietrivsel. 

KU vil styrke det 
psykosociale 

studiemiljø for 
studerende (KU's 

strategi, afsnit 4.1.) 

KU vil være et 
rummeligt og 

mangfoldigt universitet 
(KU's strategi, afsnit 

4.1.) 

KU vil have et fælles 
vidensgrundlag og 
fælles løsninger på 

arbejdet med stress og 
studietrivsel 

KU vil reducere  
antallet af studerende 

med stress-symptomer i 
dagligdagen 

https://om.ku.dk/strategi2023/samlet-universitet/
https://om.ku.dk/strategi2023/samlet-universitet/
https://om.ku.dk/strategi2023/samlet-universitet/
https://om.ku.dk/strategi2023/samlet-universitet/
https://om.ku.dk/strategi2023/samlet-universitet/
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Tænketanken er bredt sammensat og består af i alt 16 deltagere, herunder studerende, forskere, stu- 

dievejledere, ledere på uddannelsesområdet og en studenterpræst. Prorektor Bente Stallknecht er 

formand for tænketanken, og arbejdet forventes afsluttet sommer 2020. 
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Undervisningsmiljøhandleplaner for Det Humanistiske 

Fakultet 

 
Handleplan 1: Det samlende studiemiljø 

 
Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

Af Rambølls kommenterede studiemiljørapport fremgår det, at studie- 

fællesskab er en styrke ift. både de studerendes tilfredshed og trivsel. 

Af resultatet af Det Humanistiske Fakultets studiemiljøundersøgelse 

(SMU) 2019 ses det imidlertid, at de studerende scorer lavt på spørgs- 

målet ”jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø”. Kun 44 % svarer 

’enig’ eller ’helt enig’ på spørgsmålet. 

 
Mange studerende er ifølge SMU’en desuden usikre på, hvad der for- 

ventes af dem og oplever, at de mangler viden og redskaber til at plan- 

lægge deres studie. 35 % af de studerende svarer således ’hverken el- 

ler’, ’uenig’ eller ’helt uenig’ på spørgsmålet ”Jeg har den viden og de 

redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier” og 42 % af 

de studerende svarer ’hverken eller’, ’uenig’ eller ’helt uenig’ på 

spørgsmålet ”Der er klare informationer om, hvad der forventes af 

mig”. 

 
Det Humanistiske Fakultet ønsker at iværksætte en række initiativer, 

der skal bidrage til at øge de studerendes tilhørsforhold til studiet, 

skabe ’commitment’ og sikre en tydeligere faglig forventningsafkla- 

ring. Med de nedenfor beskrevne initiativer sigtes mod, at de stude- 

rende oplever at have den tiltrækkelige viden og de redskaber, der kan 

være med til at dæmme op for usikkerheden omkring faglige forvent- 

ninger. 
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Formål Fakultetet ønsker med denne handleplan at bidrage til at få engageret 

og involveret de studerende yderligere i såvel curriculære som ekstra- 

curriculære aktiviteter. Dermed har fakultet en forventning om at 

styrke de studerendes tilhørsforhold og give dem en oplevelse af, at 

de ikke er alene på og med deres uddannelse. 

 
Fakultet ønsker endvidere at bidrage til at få dæmmet op for usikker- 

heden om faglige forventninger. 

Indsats/løsning a) Afklaring af faglige forventninger 
 

I forlængelse af UMV handleplan fra 2016 skal de faglige forventnin- 

ger fortsat tydeliggøres overfor de studerende. Det sker konkret ved, at 

underviserne på de enkelte kurser i begyndelsen og undervejs i under- 

visningsforløbet tydeliggør følgende for de studerende: 

Faglige mål for kurset 

Forventet forberedelsestid 

Beskrivelse af eksamen og eksamenskrav. 

 
 

b) Styrket studiefællesskab 
 

I fritekstsvarene efterspørger mange studerende flere socialfaglige og 

studierelaterede aktiviteter. Derudover nævnes der også i mange fri- 

tekstsvar, at der ønskes mere fokus på introforløb på KA’en – herunder 

at der tages hensyn til nye studerende, der endnu ikke har noget socialt 

fællesskab på studiet. Fakultet ønsker med denne indsats at styrke stu- 

diefællesskabet. 

TEACH (Teaching Centre Humanities) står til rådighed for en række 

tilbud tilpasset institutterne, der kan inspirere og hjælpe institutternes 

undervisere bl.a. med det sigte at styrke studiefællesskabet: 
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 1) Kursus i eksempelvis casebaseret undervisning, klyngevejledning, 

faglighed i praksis, portfolio-udprøvning, projektarbejde i undervis- 

ningen o.a. 

2) Styrke underviserne i relationen med de studerende eksempelvis ved 

at styrke undervisernes kompetencer til at bruge studiegrupper i under- 

visningen og/eller give inspiration til planlægning af faglige semester- 

startsmøder for studerende 

 

3) Oplæg/workshops for undervisere om, hvordan de kan understøtte 

overgangen fra bachelor til kandidat. 

 

4) Give institutterne inspiration til socialfaglige, ekstracurriculære ak- 

tiviteter 

5) Afholde skræddersyede seminarer og workshops på institutterne in- 

denfor lokalt relevante emner. 

Institutterne forpligter sig til at iværksætte en eller flere indsatser inden 

for ovennævnte felter. TEACH stiller sig til rådighed for institutterne 

i denne forbindelse. 

 

Fakultet er bevidst om, at et andet aspekt af det styrkede studiefælles- 

skab er de studerendes eget engagement heri. Fakultetet opfordrer så- 

ledes til, at der lokalt er en opmærksomhed på, hvordan man kan ar- 

bejde med at skabe rammerne for også at engagere de studerende til at 

tage ansvar for studiemiljøet. 

 

c) Systematiske tiltag i studieordninger 

 
Udover de ovenfornævnte indsatser vil fakultetet også følge, hvordan 

de mange nye tiltag, der er blevet søsat i forbindelse med 2019-studie- 

ordningerne, har en effekt over de kommende år ift. stress, ensomheds- 

følelse og klarere faglige forventninger. Herunder kan nævnes tiltag 

som klyngevejledning, casebaseret undervisning, faglighed i praksis, 

portfolio-udprøvning og projektarbejde i undervisningen. 
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Igangværende tiltag på institutterne 

 
Fakultetet er bevidst om, at der udover de ovenfor listede tiltag allerede 

foregår mange, meget ambitiøse tiltag på institutterne med det formål 

at forbedre studiemiljøet. Fakultetet opfordrer til, at der fortsat arbej- 

des videre med de lokale tiltag. 

Tidsplan/milepæle I uddannelsesredegørelserne 2020 beskriver institutterne, hvor langt de 

er med arbejdet samt hvilken indsats, der er igangsat sammen med 

TEACH. 

I SMU 2022 måles kvantitativt på studiemiljøet. 

Mål/ 

Succeskriterium 

1) Ved næste SMU ses en positiv udvikling på relevante spørgsmål om- 

kring faglige forventninger og styrket studiefællesskab 

2) Inden næste SMU i 2022 skal alle institutter have gennemført ét 

eller flere af de listede initiativer i samarbejde med TEACH. 

Ansvarshavende Indsats (a), (b) og (c) Hovedansvarlig: Prodekan for uddannelse Jens 

Erik Mogensen 

Tovholder Institutternes uddannelsesledelse 

Ressourcer Faglige ressourcer: TEACH 

 

Opfølgning 
 

Ansvarlig for opfølgning Sektionschef Morten Tang Petersen (Uddannelse & Studerende) 

Hvordan følges der op? I DAU (Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet) 2021 afrap- 

porteres status på fakultetsindsatserne 

I 2022 bliver der igen gennemført en SMU, hvor der kvantitativt bliver 

målt på studiemiljøet. 

 

Spørgsmål omkring faglige forventninger måles i kursusevaluerin- 

gerne hvert semester og udviklingen følges fra F20 
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Tidplan for opfølgning - Uddannelsesredegørelserne 2020/2021/2022 

- DAU (Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet) 2021 

- Kursusevalueringerne fra foråret 2020 

- SMU 2022 
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Handleplan 2: Oplysning til studerende – information og 

handlemuligheder 

 

Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

I SMU 2019 tegner der sig flere steder et billede af, at de studerende 

ikke føler sig tilstrækkeligt oplyst indenfor en række områder og har 

vanskeligt ved at finde information herom. De studerende skal være 

tilstrækkeligt oplyst om fakultets tilbud og have mulighed for let at 

kunne finde den rette information. 

Det Humanistiske Fakultet ønsker at iværksætte en række initiativer, 

der sikrer bedre oplysning til de studerende og beskriver handlemulig- 

heder indenfor nedenstående temaer: 

 
a) Generel studieinformation 

 
I SMU 2019 svarer kun 41 % af de studerende ’helt enig’ eller ’enig’ 

på spørgsmålet ”Jeg har nemt ved at finde de informationer, jeg har 

brug for på KUnet”. Fakultetet ønsker at gøre en indsats for at give de 

studerende bedre kendskab til brug af og navigation i Studieinforma- 

tion på KUnet. 

 
b) Studerende med funktionsnedsættelser 

 
På Det Humanistiske Fakultet har der været en stigning i antallet af 

studerende med diagnosticerede funktionsnedsættelser siden SMU 

2016. Af de studerende, der deltog i SMU 2019, har 17,1 % angivet af 

de har en diagnosticeret funktionsnedsættelse. Det er en stigning på 5,1 

procentpoint siden SMU 2016. Dermed er der et fortsat stort behov for, 

at denne gruppe af studerende ved, hvor de kan få information, hjælp 

og støtte. 

 

Kun 46 % af de studerende med en funktionsnedsættelse  svarer ja  til 

spørgsmålet ”Har du kendskab til muligheden for at modtage special- 

pædagogisk støtte (SPS) pga. din funktionsnedsættelse”. På trods af at 
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 dette er en fremgang på 8,1 procentpoint på fakultetet siden SMU 

2016, er det stadig et vigtigt indsatsområde at få udbredt kendskabet 

blandt de studerende. 

Kun 28 % af de studerende, der har angivet at have en funktionsned- 

sættelse, svarer ’helt enig’ eller ’enig’ på spørgsmålet ”Det er nemt at 

finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med 

min funktionsnedsættelse på KU’s hjemmesider”. Det er ligeledes et 

lidt bedre resultat end i SMU 2016, men viser også, at der stadig er 

behov for fokus herpå. 

 
c) Krænkende adfærd 

 
I SMU 2019 er de studerende blevet spurgt ind til krænkende adfærd 

inden for temaerne 1) Mobning og chikane 2) Negativ forskelsbehand- 

ling og 3) Seksuelt krænkende adfærd. 

 

SMU’en viser, at de studerende ikke føler sig tilstrækkeligt oplyst om 

informations- og handlemuligheder, hvis de har været udsat for kræn- 

kende adfærd. Kun 11 % af de studerende angiver at vide, hvem på KU 

man kan henvende sig til, hvis man har været udsat for krænkende ad- 

færd. 13 % angiver at vide, hvor på KU man kan få hjælp, herunder 

vejledning og støtte, hvis man har været udsat for krænkende adfærd. 

 

Og 17 % angiver at vide, hvor man kan finde information om KU’s 

håndtering af krænkende adfærd. Der ses altså et tydeligt behov for en 

styrket indsats ift. oplysning til de studerende om, hvor de kan få in- 

formation, hjælp og støtte. 

Formål a) Generel studieinformation 

 
Fakultetet ønsker at styrke de studerendes kendskab til brug af og na- 

vigation i Studieinformation på KUnet. 

 

b) Studerende med funktionsnedsættelser 
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 Blandt fakultetets studerende med diagnosticerede funktionsnedsættel- 

ser er der stadig manglende kendskab til muligheden for hjælp og 

støtte. Fakultetet ønsker at sikre bedre oplysning om og kendskab til de 

mange tilbud for hjælp og støtte, som KU stiller til rådighed for 

studerende med funktionsnedsættelser i løbet af deres studietid. 

 
c) Krænkende adfærd 

 
Fakultetet ønsker at gøre det tydeligere for de studerende, hvor de kan 

finde oplysninger om KU’s håndtering af krænkende adfærd. Herud- 

over ønsker fakultetet at sikre, at der på Det Humanistiske Fakultet er 

en fast og kendt procedure for, hvordan henvendelser om krænkende 

adfærd håndteres. 

Indsats/løsning a) Generel studieinformation 

1) Studiestartsoplæg 

 
I forbindelse med bachelorstudiestarten holder Kommunikationsafde- 

lingen oplæg for tutorer om de studerendes brug af Studieinformation 

på KUnet. Formålet er, at tutorerne kan videregive denne viden til de 

nye studerende. På det internationale område afholder Kommunikati- 

onsafdelingen ligeledes oplæg for de studerende til Orientation Day 

om brug af Studieinformation. 

 

2) Afdækning af de studerendes behov 

 
Kommunikationsafdelingen vil afdække problemet nærmere – bl.a. 

gennem fritekstsvarene fra SMU’en – med henblik på at komme med 

konkrete tiltag, der bedst møder de studerendes behov. Det kunne fx 

være en how to-video, der præsenterer Studieinformation, eller work- 

shops i løbet af semestret, hvor studerende kan få en introduktion til 

Studieinformation og stille spørgsmål. 
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 b) Studerende med funktionsnedsættelser 

 
Fakultetet vil gøre en indsats for at synliggøre over for studerende med 

funktionsnedsættelser, hvilke muligheder de har for at modtage speci- 

alpædagogisk støtte i forbindelse med deres uddannelsesforløb. Det 

sker konkret ved følgende indsatser: 

 

1) Studievejledningerne 

 
Institutternes studievejledninger spiller en central rolle ift. at under- 

støtte de studerende i at komme igennem deres uddannelse - herunder 

at klæde de studerende på til at finde relevant information og hjælp. 

Vejlederne er derfor afgørende ift. at udbrede kendskabet til SPS- 

tilbud (specialpædagogisk støtte). Vejlederne gør allerede meget for at 

udbrede kendskabet til SPS-tilbud bl.a. i forbindelse med studiestart. 

Studerende, der i forbindelse med KOT-optaget (Den koordinerede til- 

melding) angiver at have en funktionsnedsættelse, inviteres fx til et 

heldagsarrangement om SPS-mulighederne inden studiestarten. De 

kontaktes efterfølgende af studievejledningerne på deres eget institut 

til studieplanlægningssamtaler og/eller studiestøtteforløb på 1. seme- 

ster. 

 

Fakultetet ønsker at de mange gode, eksisterende indsatser fastholdes. 

Herudover vil vejledningerne fremadrettet også have øget fokus på, at 

informere om SPS-mulighederne i løbet af semestret samt i overgan- 

gen fra bachelor til kandidat. Det kan, efter konkret vurdering i de en- 

kelte vejledninger, bl.a. ske via Facebook eller andre kanaler, hvor vej- 

lederne kommunikerer med de studerende. 

 

2) Samarbejde med Studenterrådgivningen 

 
Studenterrådgivningen står til rådighed for en række tilbud bl.a. for 

studerende med psykiske funktionsnedsættelser. For eksempel kan de 
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 bistå de studerende med hjælp til visitering. Per 1. november 2019 flyt- 

ter Studenterrådgivningen til Søndre Campus. Det giver en lettere fy- 

sisk tilgængelighed for fakultetets studerende. 

3) Kendskab til den centrale SPS (specialpædagogisk støtte) enhed 

 
KU’s centrale SPS-enhed kan bl.a. søge bevilliger på vegne af stude- 

rende med funktionsnedsættelser. For at udbrede kendskabet til den 

centrale SPS-enhed inviteres SPS-enheden fremadrettet til at deltage i 

studenterrettede uddannelsesarrangementer, hvor et stort antal af fa- 

kultetets studerende i forvejen møder op og modtager information. 

 

c) Krænkende adfærd 

 
1) Information i forbindelse med studiestart 

 
AC-vejledere og tutorer nævner i forbindelse med studiestarten, hvor 

de studerende kan henvende sig, hvis de har været udsat for en kræn- 

kelse, samt hvor de kan finde mere information herom. 

 

2) Procedure for håndtering af henvendelser om krænkelser 

 
Der indledes en afdækning af, om procedure for håndtering af henven- 

delser om krænkende adfærd er kendt og benyttet på alle institutter. 

Proceduren skal, bl.a. via vejlederne, udbredes til de studerende, og der 

skal udarbejdes et produkt (pjece/postkort), der beskriver proceduren. 

Tidsplan/milepæle Afrapportering på indsatserne i DAU (Dekanens afrapportering om ud- 

dannelseskvalitet) i 2020 og 2021 

I SMU 2022 måles der kvantitativt på studiemiljøet. 

Mål/ 

Succeskriterium 

a) Generel studieinformation 

1) De studerende bliver mere fortrolige med at bruge og navigere på 

KUnet og har let adgang til hjælp og vejledning i brug af Studieinfor- 

mation på KUnet 
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2) Ved næste SMU ses der en positiv udvikling på spørgsmål, som 

vedrører informationssøgninger på KUnet 

 

3) Gennem en afdækning af de studerendes behov bliver der iværksat 

konkrete tiltag til at fremme deres fortrolighed med Studieinformation 

på KUnet. 

 

b) Funktionsnedsættelser 

 
1) Studerende med funktionsnedsættelser har let adgang til informa- 

tion om SPS-muligheder og ved, hvor de kan henvende sig ved behov 

for råd, hjælp eller støtte 

 

2) Ved næste SMU ses der en positiv udvikling på spørgsmålene vedr. 

kendskab til SPS-støttemuligheder og adgangen til information herom. 

 

c) Krænkende adfærd 

 
1) De studerende har let ved at finde information om håndtering af 

krænkende adfærd og ved, hvor de kan henvende sig, hvis de har været 

udsat for krænkende adfærd 

 

2) Ved næste SMU ses der en positiv udvikling på spørgsmålene vedr. 

adgangen til information om krænkende adfærd, samt hvor man kan 

henvende sig, hvis man har været udsat for krænkende adfærd 

 

3) Der er udarbejdet et produkt (pjece/postkort), der beskriver proce- 

duren for, hvordan henvendelser om krænkende adfærd håndteres 

Ansvarshavende Hovedansvarlig for indsats a, b og c: Prodekan for uddannelse Jens 

Erik Mogensen 

Tovholder Indsats (a): Kirstine Therkelsen, Kommunikationsafdelingen 
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 Indsats (b) og (c): Andra Jeanina Liu, Vejlederkoordinator, 

Uddannelse & Studerende 

Ressourcer Faglige ressourcer: Kommunikationsafdelingen 

 

Opfølgning 
 

Ansvarlig for opfølgning Indsats (a): Kommunikationschef Rune Syberg 

Indsats (b) og (c): Sektionschef Morten Tang Petersen (Uddannelse & 

Studerende) 

Hvordan følges der op? I DAU (Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet) 2020 og 

2021 afrapporteres status på fakultetsindsatserne. 

I 2022 bliver der igen gennemført en SMU, hvor der kvantitativt bliver 

målt på studiemiljøet. 

Tidplan for opfølgning DAU (Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet) 2020 og 2021 

SMU 2022. 
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Undervisningsmiljøhandleplaner for Det Juridiske 
Fakultet 

 

 
Handleplan 1: Administration og kommunikation til studerende 

 
Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

Vi ønsker at skabe en tydeligere, mere tilgængelig og imødekommende 

administration og kommunikation, samt klar foventningsafstemning. 

1.1 : Der er en oplevelse af at administrationen er utilgængelig og ’gemt 

af vejen’. 

1.2 : Der er en oplevelse af at sagsbehandlingstiderne er unødigt lange 

og de administrative processer er ugennemskuelige 

1.3 : De studerende udtrykker usikkerhed om, hvad der forventes. De 

holdes meget i hånden på nogle områder, mens de på andre er på egne 

ben. 

 

1.4 : De studerende giver fortsat udtryk for at det er vanskeligt at finde 

rundt på KUnet 

1.5 : Nogle studerende giver udtryk for en oplevelse af, at de er ’til 

besvær’ for administrationen 

Formål 1.1 : Øge administrationens synlighed, imødekommenhed og 

tilgængelighed 

1.2 : Der er en oplevelse af at sagsbehandlingstiderne er unødigt lange 

og de administrative processer er ugennemskuelige 

 

1.3 : De studerende udtrykker usikkerhed om, hvad der forventes. De 

holdes meget i hånden på nogle områder, mens de på andre er på egne 

ben. 
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 1.4 : De studerende giver fortsat udtryk for at det er vanskeligt at finde 

rundt på KUnet 

 

1.5 : Sikre en mere imødekommende kommunikation med den enkelte 

studerende 

Evt. sted 

(f.eks. lokale/bygning) 

 

Indsats/løsning 1.1 : Opsøgende administration 

 
Fortsætte udviklingen af opsøgende tiltag i form af øget tilstedværelse 

hvor de studerende færdes. Videreudvikling af pop-op-boder, roll-ups 

ved vigtige frister, besøg i undervisningen 

 

1.2 : Tydeligere administration 

 
Anvende KUnet til at tydeliggøre processer, praksis, m.m. Arbejde 

videre med at nuancere den direkte kommunikation (mails, telefon, 

studieinformation, m.m.) med studerende i.f.t. sagsbehandlingstider, 

processer, m.m. Forsætte udviklingen af opsøgende kommunikation, 

dialog i forbindelse med sagsbehandling og feedback på de 

studerendes oplevelse af administrationen og de administrative 

processer. 

 

1.3 : Fra elev til studerende 

 
Fokus på studerendes eget ansvar i forhold til at opsøge information, 

opmærksomhed på frister, ansvar for tilmelding, m.m. - og hjælp til at 

løfte det. Kan f.eks. ske i samarbejde med studenterorganisationer, 

inkorporeres i studiestarten, samarbejde med gruppevejledere 
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 1.4 : Forbedret KUnet 

 
Undersøge mulighederne for at udvikle digitale løsninger til at gøre det 

enklere at finde rundt på KUnet. F.eks. i form af chatbot, brug af 

videoer eller lignende. Inddrage studerende i drøftelsen af muligheder. 

 

1.5 : Studenten i centrum 

 
Administrationen vil arbejde videre med konkrete projekter 

vedrørende mundtlig og skriftlig kommunikation. Herunder den 

professionelle samtale, videreudvikling af afgørelsesskabeloner, m.m. 

Forstærke det interne samarbejde i administrationen m.h.p. at sikre 

yderligere inddragelse af studenterperspektivet i alt det arbejde, der 

foregår og sikre, at det kommer til udtryk i kommunikationen med de 

studerende 

Tidsplan/milepæle 1.1: Minimum et nyt tiltag pr. semester i perioden F20-F21 

 
1.2: 

F20: Udvikle information om sagsbehandlingstider og –mængder, 

samt koncept for oplysning til de studerende herom 

 

F20-F21: Udvikle koncepter for kommunikation om 

sagsbehandlingstider og –processer i forbindelse ansøgninger, samt 

implementere besluttede tiltag 

 

1.3: 
 

F20: Etablere samarbejde med studenterorganisationerne om 

udvikling af ideer til tiltag 

 

F20: Have truffet beslutning om gruppevejlederne skal deltage, og i 

givet fald, hvad det vil kræve 

 

E20: Beslutning om og påbegyndt udvikling af konkrete tiltag 
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 E21: Tiltag udviklet og inkorporeret i studiestart 2021 

1.4: 

F20: Undersøge muligheder og træffe beslutning om, hvad der skal 

udvikles 

 

E20-F21: Udvikle evt. chatbot eller andet, afhængigt af ovenstående 

beslutning 

 

1.5: 

 
F20: Udvikle koncept for ’kommunikation med studenten i centrum’, 

og for hvordan det kan fastholdes og leve i hverdagen 

 

F20: Øge samarbejdet med de studerende i vurderingen af mindre tiltag 

i hele administrationen (få feedback på afgørelser, 

dispensationsproces, ansøgningsprocesser, m.m.) 

 

E20: Endelig implementering af tiltag til ’kommunikation med 

studenten i centrum’ 

Mål/ 

Succeskriterium 

Samlet: Tilfredshed med administrationen og med kommunikation er 

på niveau med KU ved UMV 2022 i.f.t. 2019 

1.1 : De studerende oplever at studieadministrationen er tilgængelig 

I gennemsnit 20 besøgende ved pop-up-boder 

1.2 : De studerende har forståelse for sagsbehandlingsprocesser 
 

Der spørges i forbindelse med feedback-opringninger i forbindelse 

med behandling af konkrete sager. 

 

1.3 : De studerende er bevidste om, hvad der forventes af dem, og hvad 

der er deres eget ansvar 

1.4 : De studerende oplever at kunne bruge KUnet meningsfuldt 



Undervisningsmiljøhandleplaner for Det Juridiske Fakultet 

27 

 

 

 

 1.5: De studerende oplever en tydelig og mere tilgængelig, tydelig og 

imødekommende administration 

 

Der etableres enkelt system for at spørge de studerende om deres 

tilfredshed i forbindelse med den konkrete henvendelse. 

Ansvarshavende Tinne Geiger 

Tovholder 1.1 : Helle Warburg 

 
1.2 : Astrid Dybdahl Ovesen 

1.3: Helle Warburg 

1.4 : Helle Warburg 

 
1.5 : Helle Warburg 

Ressourcer Uddannelsesservice 

 

 

Opfølgning 
 
 

Ansvarlig for opfølgning Tinne Geiger 

Hvordan følges der op?  

Tidplan for opfølgning  

 
Handleplan 2: Trivsel 

 
Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

2.1 : Det kan opleves som et pres at skulle være engageret for at deltage 

i arrangementer 

 

2.2 : Der opleves et stærkt narrativ om den ’rigtige’ karriere på JUR, 

hvilket er medvirkende til at presse og stresse de studerende 

 

2.3 : Flere studerende føler sig ensomme på studiet 
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 2.4 : Flere studerende føler sig stressede på studiet 

 
2.5 : Flere studerende føler sig stressede på studiet, hvilket blandt andet 

tilskrives usikkerhed om forventninger i forbindelse med forskellige 

undervisningsformer, herunder den casebaserede undervisning 

Formål Vi vil arbejde for at færre studerende oplever ensomhed og stress, at vi 

har et inkluderende og imødekommende studie- og 

undervisningsmiljø, med tydelig forventningsafstemning 

2.1 :Udvikle flere uforpligtende sociale arrangementer 

 
2.2 : Imødegå pres ift karakterer og CV - og karrieremuligheder. 

Etablere modfortælling til det stærke karrierenarrativ 

2.3 : Studiegrupper som middel til at imødegå ensomhed 

2.4: Stresshåndtering gennem redskaber som mindfulness 

2.5: Tydeliggørelse af undervisningsformer og forventninger der 

knytter sig hertil 

Evt. sted 

(f.eks. lokale/bygning) 

 

Indsats/løsning 2.1 : JUR for alle 

 
Udvikle arrangementer på fakultetet, der i højere grad indbyder til 

uforpligtende deltagelse; som inviterer ind. Udvikle traditioner, 

spilleeftermiddage, juleklip, petanque, … Øget brug af de fysiske 

rammer, Sdr. Campus har, herunder atriet. Studenterorganisationer vil 

spille en central rolle. 

 

2.2 : Jur for alle 
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 Flere forskelligartede karrierearrangementer, særligt gennem KA'en, 

hvor de "typiske atypiske" får en større stemme. Anvende dimittender, 

skæve karriereveje, middelkarakterer med karrierer, osv. 

2.3 : Studiegrupper 

 
Studiegrupper er en stærk faktor i bekæmpelsen af ensomhed på 

studiet. Arbejdet i studiegrupper hænger tæt sammen med 

studieordningen fra 2011, der introducerede casebaseret undervisning, 

med gruppearbejde som centralt element. Vi vil arbejde med at styrke 

arbejdet i studiegrupper, herunder at undervisningsformerne 

understøtter arbejdet i studiegrupper, også på KA'en. 

 

2.4 : Mindfulness 

 
Etablering af mindfulness-forløb, evt. i samarbejde med andre 

fakulteter og i samarbejde med studenterorganisationer, f.eks. 

Pusterummet. 

 

2.5 : Revitalisering af STO11 

 
Der er behov for at revitalisere tankerne bag studieordningen fra 2011 

og tydeliggøre formålet med den. Dette arbejde vil foregå i.f.t. 

studerende og i.f.t. videnskabeligt personale. Arbejdet vil blive 

funderet i den faglige ledelse og studienævn og bl.a. inkludere 

gruppevejledere. 

Tidsplan/milepæle 2.1: 

 
E19: Etablere samarbejde med studenterorganisationer med henblik på 

at udvikle idéer til uforpligtende arrangementer 

2.2: 

 
F20: Udvikle koncept for arrangementer med fokus på skæve 

karriereveje, herunder med øget brug af dimittender 
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 E20: Første arrangement afvikles, hvorefter konceptet tilpasses på 

baggrund af evaluering 

 

F21: Der er lagt plan for afvikling af arrangementer 

 
2.3: Der er lagt en plan for hvorledes studienævn og studieledelse skal 

arbejde med at styrke arbejdet i studiegrupper. 

2.4: 

 
E19: Der er etableret samarbejde med relevant(e) 

studenterorganisation(er) og øvrige fakulteter vedr. etablering af 

mindfulness-forløb, og der er fastlagt set-up for afviklingen af 

fremtidige forløb 

 

F20: Første forløb er afviklet 

2.5: 

F20: Der er påbegyndt drøftelser i de to studienævn om hvorledes 

tankerne bag studieordningen kan revitaliseres i.f.t. videnskabeligt 

personale og eksterne undervisere 

 

F20: Det er besluttet hvorvidt – og i givet fald hvordan – 

gruppevejlederne skal indgå i arbejdet med at revitalisere 

Studieordningen 2011 i.f.t. de studerende, herunder særligt understøtte 

gruppearbejdet 

 

E20: I forbindelse med studiestart er det tydeligt for alle undervisere, 

hvad hensigten med Studieordningen 2011 er, og det er afdækket 

hvorvidt der er brug for kompetenceudvikling af videnskabeligt 

personale og eksterne undervisere. 

Mål/ 

Succeskriterium 

Samlet: UMV 2022 viser mindre ensomhed og stress sammenlignet 

med 2019 
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 2.1 : De studerende oplver at kunne deltage i sociale arrangementer 

uden fordringer om yderligere engagement 

Der afvikles minimum to arrangementer pr. semester som ikke fordrer 

engagement ud over selve deltagelsen i arrangmentet 

 

2.2 : De studerende er øget opmærksomme på alternative karriereveje. 
 

Der afvikles minimum et arrangement pr. semester med fokus på at 

etablere modfortællinger til karrierenarrativet. 

 

2.3 : Færres studerende oplever ensomhed på studiet 

 
2.4 : Flere studerende har redskaber til at håndtere stress på studiet 

 
2.5 : Flere studerende forstår baggrunden for undervisningsformerne 

og deltager aktivt 

Ansvarshavende Kristian Lauta 

Tovholder Helle Warburg 

Ressourcer Uddannelsesservice 

 

 

Opfølgning 
 
 

Ansvarlig for opfølgning Tinne Geiger 

Hvordan følges der op?  

Tidplan for opfølgning  
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Handleplan 3: Faglige forventninger 
 

Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

3.1 De studerende give udtryk for, at de er usikre på de faglige 

forventninger og sammhænge mellem fagene på studiet 

3.2 De studerende udtrykker usikkerhed om forventingerne til 

eksamen, hvilket forstærkes af at der ikke altid opleves en 

sammenhæng mellem undervisning og eksamen. 

 

3.3 De studerende udtrykker usikkerhed om hvilke krav der stilles ved 

de enkelte eksamensformer 

3.4 De studerende udtrykker usikkerhed om, hvad der fagligt er 

centralt i de enkelte fag, og undervisningen lægger op til en bestemt 

læringsform, som ikke passer alle studerende 

Formål Vi ønsker at tydeliggøre sammenhængen i uddannelserne, samt krav 

og forventninger til de studerende i forbindelse med undervisning og 

eksamen 

 

3.1 Tydeliggøre sammenhængen i uddannelsen 

 
3.2 Efterse og tydeliggøre sammenhæng mellem undervisning og 

eksamensform 

 

3.3 Tydeliggøre kravene i de enkelte eksamensformer og forventninger 

til de studerende 

 

3.4 Muliggøre flere adgange til læring i tilknytning til undervisningen 

Evt. sted 

(f.eks. lokale/bygning) 
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Indsats/løsning 3.1 Progressionsvideoer 

 
Udarbejdelse af 'progressionsvideoer'. I første omgang på de 

obligatoriske fag på bacheloruddannelsen. For hvert fag produceres en 

video, hvor sammenhængen til uddannelsens øvrige fag tydeliggøres 

 

3.2 Eksamenseftersyn 

 
Opfølgning på studieordningsarbejdet, i forhold til hvordan de enkelte 

eksamensformer udprøver det, man ønsker at opnå med 

undervisningen og faget. 

 

3.3 Eksamensforventninger 

 
Eksamenskataloget kan suppleres med beskrivelser af, hvordan de 

enkelte eksamensformer konkret foregår og hvad der forventes. I form 

af videoer, hvor administrationen tydeliggør formelle krav og former, 

undervisere fortæller om deres forventninger, og studerende om deres 

oplevelser. Det kan blandt andet være i form af eksamensskuespil. 

Derudover eventuelt seminarer/workshops med ældre studerende, 

specialeworkshop med tidligere studerende. 

 

3.4 Digital undervisningsunderstøttelse 

 
Produktion af videoer, hvor centrale begreber gennemgås. I første 

omgang produceres videoer på de obligatoriske bachelor-fag. 

Undersøge øvrige muligheder for at anvende digitale værktøjer til at 

understøtte muligheden for at høre/se stoffet igen eller på en anden 

måde, f.eks. anvendelse af podcasts 

Tidsplan/milepæle 3.1: 
 

E19: Der er udviklet koncept for progressionsvideoer på de 

obligatoriske bachelor-fag 
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 F20: De første progressionsvideoer er produceret for minimum to 

obligatoriske bachelor-fag 

 

E20: Yderligere fire videoer er produceret 

 
3.2: 

 

F20: De to studienævn har påbegyndt drøftelser om sammenhængen 

mellem undervisning og eksamensform 

 

E20: Der er truffet beslutning om eventuelle ændringer i undervisning 

og/eller eksamen på relevant fag 

F21: Besluttede ændringer implementeres 

 
3.3: 

 

F20: Uddannelsesservice har påbegyndt arbejdet med at udbygge 

eksamenskataloget med beskrivelse af de enkelte eksamensformer. 

 

E20: Der er udviklet koncept for videoer og produktion er påbegyndt 

 
F21: Videoer er produceret, det er besluttet om der skal igangsættes 

yderligere tiltag 

3.4: 
 

E19: Der er udviklet koncept for videoerne og videoer for det første 

fag er produceret 

F20: Der er produceret videoer for yderligere tre obligatoriske 

bachelor-fag 

E20: Der er produceret videoer for yderligere tre fag 

 
F21: Der er produceret videoer for yderligere tre fag og det besluttet 

om der skal udvikles yderligere understøttende værktøjer 



Undervisningsmiljøhandleplaner for Det Juridiske Fakultet 

35 

 

 

 

 E21: Der er produceret videoer for alle obligatoriske bachelor-fag og 

produktion af yderligere værktøjer er påbegyndt 

Mål/ 

Succeskriterium 

3.1 : De studerende oplever tydeligere sammenhæng i uddannelsen 

 
3.2 : De studerende oplever større sammenhæng mellem 

undervisnings- og eksamensformer 

3.3 : De studerende oplever i højere grad at de ved hvad der forventes 

til eksamen 

 

3.4 : Der er udviklet supplerende undervisningsformer 

Ansvarshavende Kristian Lauta 

Tovholder Tina Futtrup Borg 

Ressourcer US 

 

 

Opfølgning 
 
 

Ansvarlig for opfølgning Kristian Lauta 

Hvordan følges der op?  

Tidplan for opfølgning  
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Handleplan 4: Krænkende adfærd 
 

Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

4.1 : Der er fortsat studerende der oplever krænkende adfærd. Det 

Juridiske Fakultet ønsker også at etablere en positiv vinkel på hvorledes 

vi sammen skaber et godt studiemiljø, herunder hvor vi tager hensyn til 

hinanden 

4.2 : Der er fortsat studerende der oplever at føle sig krænket. Når det 

sker er det afgørende at der er klare, tydelige og kendte processer for 

opfølgning 

 

4.3 : Der er fortsat studerende der oplever at føle sig krænket. JUR 

ønsker tydeligt at signalere, at Det Juridiske Fakultet er et sted hvor 

alle skal kunne trives, og hvor vi ikke accepterer krænkende adfærd 

Formål Vi ønsker at sikre et rummeligt og favnende studiemiljø, hvor vi passer 

på hinanden og ikke accepterer krænkende adfærd 

4.1 : Tydeliggøre at vi er fælles om at sikre at alle trives 

 
4.2 : Tydeliggøre henvendelsesmuligheder og proces ved krænkende 

adfærd 

 

4.3 : Tydeliggøre blandt studerende og ansatte at vi ikke accepterer 

krænkende adfærd på Det Juridiske Fakultet 

Evt. sted 

(f.eks. lokale/bygning) 

 

Indsats/løsning 4.1.: Et godt studiemiljø er noget, vi giver hinanden 

 
En positiv vinkel på det fælles ansvar for at arbejde for at alle trives, 

og at Det Juridiske Fakultet er et sted med plads til alle. Udvikle 

kampagne i samarbejde med studenterorganisationer, således at den er 

fuldt udviklet inden studiestart 2020 
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 4.2 : Hånd om den krænkede 

 
Videreudvikling af materiale og information om, hvor man går hen når 

man har oplevet krænkende adfærd. I form af skiltning, plakater, flyers 

og løbende fokus i administrationen, således at alle er klædt på til at 

hjælpe en studerende videre. Undersøge om gruppevejlederne kan 

spille en rolle som en tillidsperson de studerende møder meget tidligt, 

det skal i givet fald tænkes ind i uddannelsen af gruppevejlederne. 

 

Der er udarbejdet nye retningslinjer på universitetsniveau, som vil 

blive implementeret straks. 

 

4.3 : Krænkelsesfri kultur 

 
Løbende italesættelse af, at vi alle skal være opmærksomme på, 

hvordan vi taler til hinanden. I forbindelse med fagseminarer, velkomst 

til nye studerende, nye medarbejdere, m.m. 

Tidsplan/milepæle 4.1: 

 
E19: Etablere samarbejde med relevante studenterorganisationer 

F20: Udvikle kampagne til studiestart 2020 

E20: Kampagnen er gennemført i forbindelse med studiestart 

4.2: 

F20: Der er udarbejdet yderligere materiale med tydelig angivelse af 

henvendelsesmuligheder og proces, og dette er kendt i hele 

Uddannelsesservice. 

4.3: 

 
F20: Opmærksomhed på fagseminarer i forbindelse med studiestart og 

i forbindelse med tutoruddannelse op mod studiestart E20. 



Undervisningsmiljøhandleplaner for Det Juridiske Fakultet 

38 

 

 

 

 Gentages i forbindelse med studiestarter og indarbejdes i modtagelsen 

af nye medarbejdere 

Mål/ 

Succeskriterium 

Overordnet: Færre studerende oplever krænkende adfærd og flere ved 

hvor de kan henvende sig i UMV 2022 sammenlignet med 2019 

 

4.1 : De studerende oplever mere rummeligt studiemiljø, som alle tager 

ansvar for 

 

4.2 : Det er tydeligt for de studerende, hvor de kan hanvende sig og 

hvad processen er, hvis de oplever krænkende adfærd 

4.3 : Det er tydeligt for både ansatte og studerende, at krænkende 

adfærd ikke accepteres på Det Juridiske Fakultet. 

Ansvarshavende Tinne Geiger 

Tovholder Helle Warburg 

Ressourcer  

 
 

Opfølgning 
 

Ansvarlig for opfølgning Tinne Geiger 

Hvordan følges der op?  

Tidplan for opfølgning  
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Undervisningsmiljøhandleplaner for det Natur- og 
Biovidenskabelige Fakultet 

 

 
Handleplan 1: Indeklima i og indretning af undervisningslokaler 

 
Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

46 % af de studerende er enige eller helt enige i at indeklimaet, såsom 

belysning, luftkvalitet eller temperatur i undervisningslokalerne, 

hæmmer deres læring. 

33 % af de studerende er enige eller helt enige i at indretningen såsom 

antallet og placeringen af stole og borde i undervisningslokalerne 

hæmmer deres læring. 

 

Begge indsatser relaterer sig til indsatsområdet ’fysiske rammer’, som 

KU’s Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR) har udvalgt. 

Indsatser og tidsplan Behovet på SCIENCE for undervisningslokaler er steget de seneste år. 

Det skyldes bl.a. at nye/flere uddannelser er udbudt og at studerende 

kan tilvælge et større antal kurser. 

Aktuelle og kommende tiltag for at forbedre undervisningslokaler 
 

Det er konstateret at der er brug for et bedre datagrundlag om bl.a. 

faciliteter og tilstand i undervisningslokaler og tilfreds- 

hed/behov/ønsker i fagmiljøerne, herunder procedurer for booking. 

 
 
 
Aktuelt foregår derfor dataindsamling og analyser: 

 
Input fra undervisere og studerende på SCIENCE om tilfredshed med 

og behov for fysisk/funktionelle løsninger i lokalerne. Kilder er under- 

visningsmiljøvurdering (UMV) og arbejdspladsvurdering (APV). Kil- 

der er også information om  lokaler indmeldt af brugere til SCIENCE 
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 Uddannelse ved de seneste lokalebookingsrunder og viden samlet op 

over tid hos SCIENCE Uddannelse og Campus Service. 

 
Indeklima, hvor der i efterårssemester 2019 måles i et udsnit af loka- 

lerne på temperatur, luftfugtighed, støjniveau og CO2-niveau. Disse 

parametre er væsentlige ift. indeklima og oplevelsen af velbefindende. 

 
Registrering af fysiske lokaleforhold, bl.a. tilstand for gulve, vægge, 

lofter, inventar, antal strømstik, antal siddepladser, type tavler/skærme 

m.m. 

 

 
Lokalestandarder for undervisningslokaler 

 

Efter dataanalyse vil der blive udarbejdet et oplæg til en standard for 

fakultetets undervisningslokaler og lokaleindretning, fx 1-2 basis-stan- 

darder (evt. også for eksamenslokaler) og eventuelt 1-2 supplerende 

standarder vedr. inventar og udstyr der også indtænker SCIENCE’s 

indsatser for digitalisering af undervisningen. 

 
 
 
Oplægget om standardisering vil også indeholde forslag til prioritering 

af fornyelser og vedligehold i fakultetets undervisningslokaler. 

Mål Målet følger projektmål for ’Lokaleoptimering på SCIENCE.’ 

 
Målet med projektet ”Lokaleoptimering på SCIENCE” er, at lokaler 

får større egnethed, forbedret indeklima, hvor det er muligt, en 

nemmere teknisk tilkoblingsløsning for brugerne samt større 

fleksibilitet i forhold til brug af inventar og møbler. Målet forventes 

realiseret gennem en standardisering og et vedligeholdelsesmæssigt 

løft. 

Ansvarshavende Fakultetsdirektør Henrik Zobbe 
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Tovholder SCIENCE Campus Service 

Ressourcer Der er nedsat et projekt ’Lokaleoptimering på SCIENCE.’ Projektet er 

forankret i SCIENCE Campus Service. 

Vedligehold kan iværksættes i takt med, at midlerne er til rådighed i 

vores budgetter. 

 

 

Opfølgning 
 
 

Ansvarlig for opfølgning Fakultetsdirektør Henrik Zobbe 

Hvordan følges der op? Projektet ’Lokaleoptimering på SCIENCE’ ledes af en styregruppe be- 

stående af prodekan for uddannelse, fakultetsdirektør, viceinstitutle- 

dere for undervisning fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab 

(PLEN), Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Kemisk 

Institut (CHEM) og Niels Bohr Institutet (NBI). Styregruppen under- 

støttes af SCIENCE Campus Service. 

Oplægget om standardisering drøftes med styregruppen for studiemiljø 

og i undervisningsudvalg, udvalg for studieledere og studienævn. 

 

Indsatserne følges i øvrigt via SCIENCE mål og handleplaner. 

Tidsplan for opfølgning Næste UMV og APV i 2022 
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Handleplan 2: Fysiske rammer, herunder udbud af kantiner på campus 
 

Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

28 % af de studerende er uenige eller helt uenige i, at de fysiske 

rammer giver dem lyst til at være på campus. 

Indsatser og tidsplan Udearealer 

 
Der er i samarbejde med Campus Service og Det 

Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) udarbejdet en plan for ude- 

arealerne på Nørre Campus, der skal skabe en sammenhængende cam- 

puspark, herunder nye opholdsmuligheder og generel opgradering af 

udearealerne. Planernes realisering er afhængig af de økonomiske ram- 

mer. 

 

Læsepladser og grupperum 
 

SCIENCE vil fortsætte 2016-indsatsen for flere læsepladser ved at 

investere i yderligere læsepladser. Omfanget gøres afhængigt af de 

økonomiske rammer. 

 

Samtidig fortsættes 2016-indsatsen for at øge de studerendes adgang 

til bygningerne uden for almindelig åbningstid, så de kan anvende 

læsepladser og gruppelokaler m.v. om aftenerne og i weekenderne. 

Dette skal ske via konkrete aftaler mellem institutter og SCIENCE 

Campus Service. 

 
Toiletter 

 

I UMV-fritekstsvar angiver et stort antal studerende at hygiejneforhold 

omkring toiletterne er utilfredsstillende og at der er for få toiletter. Fri- 

tekstsvarene analyseres og drøftes med relevante fora på SCIENCE. 

Derefter udarbejdes indsatser til Mål og handleplaner for 2021-22. 
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 Kantiner 
 

Der er udarbejdet en kantinestrategi og kantinedriften er p.t. i udbud. 

Der indgås kontrakt med ny leverandør pr. februar 2020. 

Fra overdragelsen til ny leverandør implementeres en ny styringsmo- 

del for kantiner, herunder forankring i SCIENCE Campus Service og 

med lokal brugerinddragelse I den forbindelse er det afgørende at alle 

ønsker og tanker om kantinestrategien udnyttes optimalt, så campus- 

kultur og fælles identitet understøttes bedst muligt. 

Mål Udearealer 
 

At de studerende oplever velfungerende, sammenhængende udearealer 

der giver dem lyst til at være på campus. 

 

Læsepladser og grupperum 
 

At de studerende kan finde en læseplads og kan booke grupperum efter 

behov. 

 

Toiletter 
 

At de studerende oplever bedre hygiejneforhold omkring toiletterne. 

 
Kantiner 

 

Det overordnede mål for kantineudbuddet er at udnytte nuværende og 

planlagte kantinefaciliteter optimalt, understøtte god campuskultur og 

styrke den fælles identitet. 

 

I kantinestrategien indgår en mission og vision for kantinernes rolle på 

campus: 

 

 Kantiner på SCIENCE drejer sig om sund mad og et godt liv. 

 Kantiner på SCIENCE er samlingssteder for studerende, ansatte og 

samarbejdspartnere i et mangfoldigt og foranderligt campusmiljø, 

og en del af fakultetets studie- og arbejdsmiljø. 
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  Kantiner på SCIENCE er også forplejning o.a. til arrangementer på 

SCIENCE, bl.a. til møder, receptioner og repræsentative arrange- 

menter. 

 Input fra fakultetets forskningsmiljøer om ernæring, sundhed, fø- 

devarer, miljø og bæredygtighed kommer til at præge kantinernes 

profil og vareudbud. Det samme vil brugernes ønsker og varekøb, 

og leverandørens egen professionelle tilgang til opgaven. 

Kantiner på SCIENCE skal 

 
 være det foretrukne valg for fakultetets studerende og ansatte 

 opleves som et vigtigt samlingssted med sunde, varierede og ind- 

bydende madtilbud og services til fornuftige priser 

 være inspiration for andre uddannelseskantiner. 

Ansvarshavende Fakultetsdirektør Henrik Zobbe 

Tovholder Udearealer 
 

SCIENCE Campus Service, Campus Service og Campus Service 

SUND 

 

Læsepladser, grupperum og toiletter 
 

SCIENCE Campus Service samt styregruppe for studiemiljø 

 
Kantiner 

 

SCIENCE Campus Service samt styregruppe for kantinestrategi 

 

 

Opfølgning 
 
 

Ansvarlig for opfølgning SCIENCE Campus Service samt styregruppe for studiemiljø 

Hvordan følges der op? Følges via SCIENCE Mål og handleplaner 

Tidsplan for opfølgning Måles i UMV 2022 
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Handleplan 3: Kommunikation til studerende med funktionsnedsættelse 
 

Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

46 % af de studerende med en funktionsnedsættelse er uenige eller helt 

uenige i, at ”det er nemt at finde information om mulighederne for at 

få hjælp i forbindelse med min funktionsnedsættelse på KU’s hjemme- 

sider.” 

Relaterer sig til indsatsområdet ’studerende med funktionsnedsættelse’ 

som KUUR har udvalgt. 

Indsatser I løbet af de sidste to år er der sat fokus på både tilbud og kommunika- 

tion til denne målgruppe. Og mange ting er – eller er ved at blive – 

forbedret. Der er fx udviklet nye sider på Studieinformation om karri- 

eremuligheder særligt for studerende med funktionsnedsættelse. 

Fra 1. september 2019 udvides tilbuddene i Studie- og Karrierevejled- 

ningen: 

 

 Et vejledningstilbud målrettet studerende med funktionsnedsættel- 

ser, som kan bookes via Studenterservices kontaktside. 

 Flere ressourcer sat af til at arbejde med at udvikle og afholde flere 

arrangementer for målgruppen samt til at klæde ledelse, nævn og 

undervisere bedre på med viden om målgruppen. 

 Forbedret søgefunktion på KUnet, så man kan søge på ord der re- 

laterer sig til funktionsnedsættelser. 

 

I SCIENCE Uddannelse har vi desuden længe ønsket at øge kvaliteten 

af tilbuddet om faglige støttelærere og støttepersoner til studerende 

med funktionsnedsættelse. Vi vil derfor på KU-niveau arbejde for at 

KU/Uddannelsesservice skal byde på opgaven, når den kommer i ud- 

bud næste gang. Vi ser store forbedringsmuligheder både i kvaliteten 

af støttetilbuddet til de studerende og i de administrative sagsgange. 
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Mål At funktionsnedsatte studerende nemt kan finde og handle på informa- 

tion der er målrettet dem. 

Ansvarshavende Studiechef Karen Rønnow 

Tovholder SCIENCE Uddannelse, Studie- og Karrierevejledningen 

Ressourcer Der er fra efteråret 2019 afsat flere ressourcer i SCIENCE Uddannelse 

til at understøtte denne gruppe studerende. 

 

Opfølgning 
 

Ansvarlig for opfølgning Studiechef Karen Rønnow 

Hvordan følges der op? Indsatsen følges løbende via Studie- og Karrierevejledningens henven- 

delses- og tilfredshedsstatistik. 

Tidsplan for opfølgning Måles i UMV 2022. 
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Handleplan 4: Trivsel, herunder mindsket stress og ensomhed 
 

Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

44 % af de studerende har oplevet fysiske stresssymptomer som 

hjertebanken, ondt i maven, nedtrykthed, koncentrationsbesvær, 

søvnbesvær mv. i forbindelse med uddannelsen på daglig basis, og 63 

% oplever disse symptomer i forbindelse med eksamen eller aflevering 

af opgave/projekt. 

UMV-temaerne ’planlægning af egne studier – viden og redskaber’ og 

’ensomhed’ bliver inddraget i indsatsen mod stress. 

Indsatsen relaterer sig til indsatsområdet ’stress – især i hverdagen’ 

som KUUR har udvalgt. 

Indsatser og tidsplan Problemstillingen er kompleks og SCIENCE vil derfor arbejde med 

den fra flere vinkler. 

 

1) Viden i organisationen 

De studerende efterspørger 

 
at de bliver set og værdsat som en del af universitetet. 

at der er klare rammer og mål for, hvad der forventes af dem og 

tydeligere forventningsafstemninger herom. 

 
Undervisere og øvrigt personale skal have viden om de studerendes 

oplevelser, deres udfordringer og behov. 

a. Vi vil udbrede viden i organisationen, fx via oplæg til fagmiljøerne, 

first year experience, pædagogiske seminarer, osv. Eksamensvag- 

ter instrueres i hvordan de kan medvirke til at skabe et roligt miljø 

i eksamenssituationer. 

 
b. Studiemiljøundersøgelsen (SMU) viser at andelen af stressede stu- 

derende på nogle uddannelser er markant mindre, mens studietil- 

fredshed tilsvarende er højere. 
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 Disse uddannelser kan danne udgangspunkt for dataanalyser hvor 

det undersøges om der er særlige kendetegn ved fx uddannelsesop- 

bygning, fysiske rammer, organisering af læse- og studiegrupper, 

osv. 

 
c. Der er også et behov for at de studerende ved, hvordan de skal 

tackle stresssymptomer. SCIENCE opfordrer KU og KU- 

tænketanken om stress til at lave en synlig og konkret intervention 

ift. stress med anerkendende og handlingsanvisende indsatser og 

budskaber. SCIENCE foreslår: 

 
i. Udvikling   af   en   kommunikationskampagne målrettet 

studerende. 

ii. Udvikling af mindfulness-kurser til de studerende (fx med 

erfaringer fra de kurser som SUND tilbyder pt). 

 
 
 

 
2) En god blokstart 

 
Mange studerende oplever at rammerne omkring blokstart ikke 

fungerer godt nok og at fire årlige blokstarter er en stressfaktor. 

 

De studerende efterspørger at universitetet understøtter en 

velfungerende studiehverdag, så skemaer, lokaler, organisering af 

laboratoriearbejde, pensum og forberedelse til første undervisning 

ligger fast i rimelig tid – fx en uge - før blokstart. 

 

a. I dialog med undervisningsudvalg, studienævn, studieledere, 

Dialogforum, SCIENCE Uddannelse, m.fl. vil vi afdække ud- 

fordringerne - er de fx administrative, systemtekniske eller 

kommunikative? Desuden analyseres fritekstsvarene fra SMU 

2019. 
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b. Derfra vil vi udarbejde en handleplan for en god blokstart fra 

både underviser- og studenterperspektivet. 

Indsatser kunne fx være 

i. 10 didaktiske råd om god blokstart til undervisere (sam- 

tænkt med øvrige initiativer inden for universitetspæ- 

dagogik). 

ii. ændrede retningslinjer for kursusansvarlige. 

iii. en strømlinet organisering af kursusmateriale og funk- 

tioner i Absalon samt sneak-peeks i Absalon til stude- 

rende. 

iv. Optimering af skemagrupper og planlægning i syllabus. 

v. Tidligere studerende kan fungere som kursusambassa- 

dører ved undervisningstilmeldingen og blokstart. 

 
 
 

 
2) Støtte til studiegrupper og styrkede fællesskaber 

 
Flertallet af studerende på SCIENCE oplever velfungerende studie- og 

læsegrupper, men der efterspørges mere støtte til at få hjælp til at finde 

en studie- eller læsegruppe. 

 

Især angiver kandidatstuderende, internationale studerende og 

studietidsforsinkede studerende at de gerne vil have mere støtte til at 

få et bedre fagligt fællesskab på uddannelsen. 

 

a. Digital understøttelse: 

i. SCIENCE Uddannelse vil i dialog med eksterne aktører ud- 

vikle en/flere digitale løsninger til studie- og læsegrupper. 

Løsningen kan både danne grupper og understøtte grupper- 

nes arbejde og interne dialog. Der anvendes midler fra bud- 

get for studiemiljø på SCIENCE. 
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b. Pædagogisk/didaktisk/studieteknisk understøttelse: 

i. Den digitale løsning skal understøttes med pædagogi- 

ske/didaktiske/studietekniske indsatser, fx fra IT Learning 

Center, Studie- og Karrierevejledningen og Institut for Na- 

turfagenes Didaktik (IND). 

 
c. Understøttelse via kommunikation 

i. Institutterne skal have fokus på dannelse af studie- og læ- 

segrupper i kandidatstudiestarten. 

ii. Information og værktøjer om studie- og læsegrupper skal 

opdateres på Studieinformation. 

Mål At flere studerende oplever velfungerende faglige fællesskaber og en 

velfungerende studiehverdag. 

At alle studerende ved, hvordan de får hjælp, hvis de oplever stress. 

 
At færre studerende oplever fysiske stress-symptomer på daglig basis. 

Ansvarshavende Fakultetsdirektør Henrik Zobbe og prodekan for uddannelse Grete 

Bertelsen 

Tovholder Styregruppen for studiemiljø 

 
 
 
 

Opfølgning 
 
 

Ansvarlig for opfølgning Fakultetsdirektør Henrik Zobbe og prodekan for uddannelse Grete 

Bertelsen 

Hvordan følges der op? Indsatserne følges i SCIENCE mål og handleplaner. 

Tidsplan for opfølgning Måles i UMV 2022 
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Undervisningsmiljøhandleplaner for Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet 

 

 
Handleplan 1: Inklusion 

 
Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet vil være uddannelsesstedet med 

plads til alle studerende. Studerende skal inkluderes fagligt og socialt 

fra første dag på uddannelsen for at styrke det gode studiemiljø. 

Formål  At skabe et grundlag for en afbalanceret diskussion om inklusion 

og normbrud i studiemiljøet for at skabe et diverst studiemiljø, der 

understøtter den gode læring i og uden for undervisningen. 

 
 Etablering og udvikling af en platform hvor samtale og dialog kan 

finde sted om blandt andet normbrug og inklusion i form af Town 

Hall Meetings. 

Evt. sted 

(f.eks. lokale/bygning) 

Center for sundhed og samfund 

Indsats/løsning Indsatsen er todelt: 

 
 Kampagne der skaber opmærksomhed på fakultetets information 

om håndtering af krænkende adfærd - herunder med en videorække 

der beskriver rammer for god adfærd i studiemiljøet. 

 
 Etablering af samtalesaloner i Town Hall Meeting-format i samar- 

bejde med individuelle studerende og grupper af studerende, hvor 

studerende diskuterer inklusion, gradsforskelle i handling, tale, 

seksuelle krænkelser eller normbrud på anden vis i og uden for un- 

dervisningen. Andre emner kan i princippet også tages op, hvis be- 
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 hovet opstår. Samtalesaloner suppleres evt. af en forelæsnings- 

række med temaer inden for området i samarbejde med institut- 

terne. 

Tidsplan/milepæle Kampagne – efterår 2019, samtalesaloner – forår 2020 

Mål/ 

Succeskriterium 

 Øge kendskabet til informationen på studieinformationssiderne om 

krænkende adfærd 

 
 Samtalesaloner hvor studerende kan sætte agendagen, og hvor stu- 

derende og ansatte kan mødes på tværs af Center for sundhed og 

samfund til gensidig drøftelse af normer for god adfærd i studie- 

miljøet. Samtalesaloner sker i form af Town Hall meetings. 

Ansvarshavende Prodekan Andreas de Neergaard 

Tovholder Studievejleder Søren H. Sørensen 

Ressourcer  

 

Opfølgning 
 

Ansvarlig for opfølgning Prodekan Andreas de Neergaard 

Hvordan følges der op? Efter gennemførelse af kampagne og samtalesaloner aflægges der rap- 

port hos dekanatet. 

Tidplan for opfølgning  
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Handleplan 2: Campusmiljø 
 

Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

Center for sundhed og samfund skal være et campus, der understøtter 

gode studieforløb, og danner rammerne om det gode møde for stude- 

rende og ansatte. 

 

 Gennemgang af studiefaciliteter: I samarbejde med Driften gen- 

nemgås Center for sundhed og samfund med henblik på at vurdere, 

hvordan indeklima og opholdsområder kan gøres bedre. Samtidig 

undersøges det om lavpraktiske forhold som fx omfang af strøm- 

stik og trådløs forbindelse er tilfredsstillende. 

 
 Mad og drikke: Udvikling af tilbud der supplerer kantinerne med 

ugentlige besøg med fx kaffevogne, pop-up caféer og streetfood, 

der bidrager til et campus, der summer af liv om morgenen, efter- 

middagen og aftenen. 

 
 Grønt campus: Udvikling af de grønne områder på Center for 

sundhed og samfund, der skaber lyst til ophold, fordybelse og 

grundlag for møde. 

Formål At skabe funktionelt og attraktivt campus med grønne rum, der mod- 

virker stress og medvirker til aktivitet på campus og dermed et godt 

studiemiljø 

Evt. sted 

(f.eks. lokale/bygning) 

Center for sundhed og samfund 

Indsats/løsning Indsatsen er fokuseret på: 

 
 Aftale med Driften om gennemgang og efterfølgende liste over 

mulige forbedringer af faciliteter. 
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  Møde og udarbejdelse af plan i samarbejde med leverandør af kan- 

tinedriften om nye tiltag med mad og drikke, der bidrager til et le- 

vende campus. 

 
 Gennemgang af grønne områder i samarbejde med Driften med 

henblik på at skabe nye rum og opholdssteder på Center for sund- 

hed og samfund. 

Tidsplan/milepæle Planlægning og udvikling af koncept efterår 2019/forår 2020. Imple- 

mentering efterår 2020 

Mål/ 

Succeskriterium 

Skabelse af et campus der er levende og skaber lyst til ophold. 

Etablering af rum i havene på Center for sundhed og samfund 

der medvirker til ro og lyst til møde mellem mennesker. 

Ansvarshavende Prodekan Andreas de Neergaard 

Tovholder Studievejleder Søren H. Sørensen 

Ressourcer  

 

Opfølgning 
 

Ansvarlig for opfølgning Prodekan Andreas de Neergaard 

Hvordan følges der op?  

Tidplan for opfølgning  
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Undervisningsmiljøhandleplaner for Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet 

 

 
Handleplan 1: Et attraktivt og stimulerende studiemiljø – mental trivsel, 

der højner læring 
 

Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

Mål og handleplan 2.4. Et attraktivt og stimulerende studiemiljø – 

mental trivsel, der højner læring er en del af SUNDs strategi 2019- 

2023. 

 
Baggrunden for den strategiske indsats er, at de studerende på SUND 

oplever stort pres fra forskellige sider, fra det samfundsmæssige over 

det institutionelle til det individuelle niveau, og at der er en stigning i 

de studerendes stressniveau (se bilag). 

 
Dette underbygges af den gennemførte Studiemiljøundersøgelse 

(SMU) i 2019, hvor de overordnede tilbagemeldinger fra SUNDs stu- 

derende er, at de oplever 

 Stort pres i forbindelse med eksamenssituationer 

 Usikkerhed omkring faglige forventninger 

 Stort pres fra studiet generelt 

 

Og i forhold til oplevelsen af stresssymptomer viser undersøgelsen: 

 50% af SUNDs studerende oplever stresssymptomer i dag- 

ligdagen 

 73,4% oplever stresssymptomer op til eksamen 

 Dette er hhv. en stigning på 6,7% og et fald på 0,1% siden 

2016 

Formål SUND vil have fokus på det psykosociale studie- og arbejdsmiljø 

blandt de studerende for at understøtte den mentale trivsel, som er en 
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 forudsætning for at kunne studere på ambitiøse og udfordrende uddan- 

nelser. Vi skal understøtte de studerendes hele studieliv, mentale triv- 

sel og læring ved at bygge videre på de indsatser, vi allerede er i gang 

med og evt. supplere med nye indsatser. De studerende skal fra starten 

tilegne sig gode studievaner og måder at håndtere arbejdspres og krav 

til gennemførsel, sådan at vi bidrager til gode studieforløb og forebyg- 

gelse af stressreaktioner. 

Derfor vil vi målrettet arbejde med: 

 
Mental trivsel for alle studerende på SUND ved at sætte fokus 

på det psykosociale studiemiljø, da det bidrager til bedre læring 

og gennemførsel og samtidig er med til at forebygge stressre- 

aktioner. 

 

Vi har udpeget tre overordnede fokusområder: 

 
 Samarbejde med fagmiljøer om udvikling af indsatser 

 Formidling af tydelige veje gennem uddannelserne, der under- 

støtter de studerendes handlekraft ift. planlægning af deres ud- 

dannelsesforløb 

 At bevæge indsatser fra det individuelle til det kollektive 

 

Med dette afsæt har vi formuleret to delprojekter: 

1. Bachelorstudiestart, der strækker sig over det første studieår – 

First-Year-Experience 

2. Gennemførsel og karriere – styrket studiekultur som forudsæt- 

ning for gode og attraktive læringsbetingelser 

 

Yderligere uddybning – se bilag: strategisk projekt 

Evt. sted Ikke relevant 
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Indsats/løsning Til de to delprojekter er der følgende tilhørende indsat- 

ser/handleplaner: 

 

1. Bachelorstudiestart, der strækker sig over det første stu- 

dieår – First-Year-Experience 

 

1.1 Tutorordninger på alle uddannelser 

1.2 Mindfulnesskursus   med   særligt fokus   på 1. års 

studerende 

1.3 Førsteårsforum på alle BA-uddannelser 

1.4 Mental træning 

1.5 Rammesætning af semestre og kurser på 1. studieår 

1.6 Facilitering af studiegrupper 

1.7 Studieteknik koblet til undervisningen og Peer-to-peer 

feedback 

1.8 Studieunderstøttende aktiviteter i de studerendes skema 

 
 

2. Gennemførsel og karriere – styrket studiekultur som for- 

udsætning for gode og attraktive læringsbetingelser 

2.1 Mindfulnesskursus og Drop ind mindfulness 

2.2 Workshop om stressfrit studieliv 

2.3 Mental træning 

2.4 Workshop om kompetenceafklaring og karrierelæring 

2.5 Trivselssamtaler 

2.6 Rammesætning af semestre og kurser løbende på ud- 

dannelsen 

2.7 Peer-to-peer feedback 

2.8 Kollektiv akademisk vejledning (KAV) 

2.9 Karriereovervejelser og karrierelæringselementer ind- 

arbejdes i eksisterende oplæg og indsatser 

2.10 Student Development Dialogue (SDD) 
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 2.11 Studieunderstøttende aktiviteter i de studerendes 

skema 

Tidsplan/milepæle  

 Tidsplan Aktivitet og Forum  

E19 Mål og handleplan 2.4 drøftes i Studienævn og andre 

relevante råd og udvalg i fagmiljøerne for at afdække 

behov: 

 

- Hvilke indsatser er fagmiljøerne interesseret i at 

udvikle, hvilke indsatser er allerede i gang, eller 

hvilke indsatser kan være supplerende. 

 
 

 
Deadline 20. november 2019 

 

25.-29. 

November 

Projektleder og tovholder i SUND Studie- og Karriere- 

vejledning udarbejder udkast prioritering af indsatserne 

2019-2023 

• På baggrund af møder og de tilhørende opsam- 

linger med fra møder med studienævn og andre 

udvalg udarbejdes et forslag til prioritering af 

indsatser. 

 

• Inddrage studieledelse i drøftelse af priorite- 

ring. 

 

• Beskrivelse af rollefordeling og ansvar for ind- 

sats – fokus på hvordan vi sætter indsatser i 

gang, og hvordan vi inddrager de relevante ak- 

tører. 
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   • Indstilling til styregruppe  

Start de- 

cember 

Styregruppemøde 

 
• Oversigt over prioriteringer og handleplaner på 

styregruppemøde 

 

• Godkendelse af prioritering af handleplaner 

 

December Dialogmøder med fagmiljøer ift. udfoldelse af priorite- 

rede handleplaner i dialog med fagmiljøer: 

•  Afklaring med studieleder af indsatser og ud- 

førende rolle og aktører 

 

Slut de- 

cember 

Projektleder og tovholder i SUND Studie- og Karriere- 

vejledning udarbejder endelig handleplan for priorite- 

rede indsatser 

 

Primo ja- 

nuar 2020 

Styregruppemøde: Plan for prioriterde af indsatser og 

endelige handleplaner godkendes i styregruppen 

• Oversigt over prioritering 

 
•  Endelige handleplaner og forankring af 

de enkelte handleplaner 

 

•  Oversigt over implementering af ind- 

satser 
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  F20 Indsatser i gang i samarbejde mellem Afdeling for Ud- 

dannelse og Studerende og fagmiljøer 

 

F20 Workshop med studenterforum og studenterrepræsen- 

tanter om prioriterede indsatser ift. studiemiljø 

 

Mål/ 

Succeskriterium 

Den overordnede målsætning er at udvikle en samlet indsats-portefølje 

inden for studiestart og gennemførsel af uddannelse på SUND i sam- 

arbejde med de faglige miljøer for at udvikle og tilbyde de mest rele- 

vante og studiefremmende indsatser for derigennem fortsat at sikre de 

studerendes faglige integration, gennemførsel og studietrivsel på ud- 

dannelser af høj kvalitet og med højt arbejdspres. 

Delprojekt 1 sætter fokus på overgangen fra ungdomsuddannelse til 

universitet og på at etablere gode studievaner. Delprojekt 2 bygger vi- 

dere på indsatserne i delprojekt 1 og sætter yderligere fokus på de stu- 

derendes tilegnelse af kompetencer og overgangen til arbejdslivet. 

Ansvarshavende Tina Lewis + styregruppe (jf. projekbeskrivelse) 

Tovholder Projektleder: Pia Baggesen, Tovholder: Freja Dalsgaard Olsen 

Ressourcer Der er afsat ressourcer til projektet. (Men i flere tilfælde vil det kræver 

ressourcer fra fagmiljøerne). 

 

Opfølgning 
 

Ansvarlig for opfølgning Projektleder: Pia Baggesen, Tovholder: Freja Dalsgaard Olsen 

Hvordan følges der op? Afrapportering på strategiinitiativer følger kadencen for KU-strategi 

 
Projektet følger tidsplanen og evalueres senere. 

Tidplan for opfølgning  
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Handleplan 2: Bedre dynamisk kommunikation med de studerende 
 

Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

I SMU’en er der plads til forbedringer i vores dynamiske kommunika- 

tion med de studerende. 

Der er fortsat mange studerende, der i UMV’en melder tilbage, at de 

har 

 

 svært at finde den rigtige information 

 svært at forstå det universitetet skriver. 

 

 
Særligt er der behov for en øget opmærksomhed på funktionsnedsæt- 

telse og krænkende adfærd. 

 

Men der er også generelt behov for, at vi fortsat styrker vores fokus på, 

at den studerende skal være i centrum i vores kommunikation med 

dem. 

Formål På SUND vil vi forbedre vores service ved at gøre det nemmere for de 

studerende 

 at modtage den information om uddannelsen, de har brug for 

 at forstå informationen og handle på den. 

 
Vi vil fortsat arbejde målgruppefokuseret, så vi kommunikerer så spe- 

cifikt til den konkrete målgruppe/uddannelse som muligt. 

 

Vi vil sikre, at den digitale kommunikation understøtter Studie- og 

Karrierevejledningens arbejde med at hjælpe de studerende godt igen- 

nem studiet. 

Evt. sted 

(f.eks. lokale/bygning) 

 

Indsats/løsning Vi er optaget af tre konkrete indsatser. I alle vores indsatser vil der 

indgå  brugertest  for at  sikre, at  vores udvikling giver kvalitet for de 
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 studerende. Derudover er vi optaget af de muligheder, der ligger i ad- 

færdsdesign, så vi kan gøre det nemt for de studerende at koncentrere 

sig om deres studier. 

 
 
 
1) Pilotprojekt: Studiearrangementer i kalender 

 
Hvad betyder det for deltagelsen, når studievejledningens studiearran- 

gementer kommer i de studerendes personlige skema? 

 

Vi arbejder på at samle informationer om, hvad den studerende skal 

hvornår i den studerendes personlige skema. Dette for at undgå, at de 

selv skal huske/notere, hvornår der er specialeoplæg mv. 

 

Dette er en forløber for KU’s fælles arbejde på at skabe en fælles stu- 

diekalender. 

 
 

 
2) Synliggøre SUND Studieinformation 

 
Vi vil fortsat arbejde for at skabe bedre opmærksomhed om, hvordan 

man kommer i kontakt med SUND’s studieadministration. 

 

Vi vil både arbejde med vores møde med de studerende og gøre det 

enkelt at kontakte os. Bl.a. vil vi bruge visuelle elementer, der skal 

skabe et billede af, at vi er en enhed der er til for at hjælpe de stude- 

rende. 

 

Derudover vil vi arbejde med, hvordan vi på tværs afAfdeling for Ud- 

dannelse og Studerende løfter opgaven, når de henvender sig. 
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 3) Bedre kommunikation om krænkelse og funktionsnedsættelse 

 
Vi vil arbejde for at skabe større opmærksomhed om funktionsnedsæt- 

telse og krænkelse under studiet: 

Hvilke information har disse målgrupper behov for? Hvilke kanaler 

kan vi benytte i vores kommunikation, og hvornår skal det kommuni- 

keres? 

Tidsplan/milepæle Indgår i Afdeling for Uddannelse og Studerende kommunikationste- 

ams opgaveportefølje 

Mål/ 

Succeskriterium 

Målet er 

 
1. at de studerende får overblik over det de skal på deres studie via 

deres skema. I første omgang er målet, at de studerende kommer til 

studievejledningens arrangementer. 

2. at de studerende nemt kan få hjælp fra Afdeling for Uddannelse og 

Studerende, fordi de ved, hvor de skal henvende sig. 

3. at studerende med funktionsnedsættelse eller studerende, der ople- 

ver krænkende adfærd nemt kan finde information om deres mu- 

ligheder. 

Ansvarshavende Marie Stampe Lysgaard 

Tovholder Marie Stampe Lysgaard 

Ressourcer Indgår i driften i Afdeling for Uddannelse og Studerende 

 

Opfølgning 
 

Ansvarlig for opfølgning Marie Stampe Lysgaard 

Hvordan følges der op? Indgår i Afdeling for Uddannelse og Studerende’ kommunikationste- 

ams opgaveportefølje 
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Tidplan for opfølgning Indgår i Afdeling for Uddannelse og Studerende’ kommunikationste- 

ams opgaveportefølje 

 
 
 

Handleplan 3: Makroskopisk samling / Tavlelys 
 

Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

UMV og strategisk projekt for fysisk studiemiljø. 

 
Dårligt tavlelys i 3 grupperum ved Makroskopisk Samling 

Formål Forbedre det fysiske studiemiljø 

Evt. sted 

(f.eks. lokale/bygning) 

751014‐01‐13 m.fl. 

Indsats/løsning Levering og montering af 3 sæt tavlelys 

Tidsplan/milepæle realiseres ultimo 2019 

Mål/ 

Succeskriterium 

At tavlelys bliver funktionelt til formålet. 

Ansvarshavende Campus Service SUND v/Anette Persson 

Tovholder Campus Service SUND v/Gunilla Sommer 

Ressourcer Budget 25.000,- kr. 

 
Opfølgning 

 

Ansvarlig for opfølgning Campus Service SUNDv/Anette Persson 

Hvordan følges der op? Indsats dokumenteres. 

Tidplan for opfølgning Ved årsskiftet 2019/2020 
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Handleplan 4: Frederiksberg Campus / Kaffeautomat 
 

Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

Studerende mangler et kaffested uden for kantinens åbningstider 

Formål Forbedre det fysiske studiemiljø 

Evt. sted 

(f.eks. lokale/bygning) 

781000 Centralt på Område 1, konkret placering skal afklares 

Indsats/løsning Indkøb og opstilling af én eller flere kaffeautomater, tæt ved de vete- 

rinærstuderendes primære UV-lokaler. 

Tidsplan/milepæle Realiseres ultimo 2019 

Mål/ 

Succeskriterium 

At de studerende får adgang til kaffe om aftenen. 

Ansvarshavende Campus Service SUNDv/Anette Persson 

Tovholder Campus Service SUND v/Gunilla Sommer 

Ressourcer Budget 15.000,- kr. 

 
Opfølgning 

 

Ansvarlig for opfølgning Campus Service SUND v/Anette Persson 

Hvordan følges der op? Indsats dokumenteres. 

Tidplan for opfølgning Ved årsskiftet 2019/2020 
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Handleplan 5: Panum SKT / Miniauditorier 
 

Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

Tandlægeskolen har gentagne gange meldt ind om studiemiljøproble- 

mer omkring mini-auditorier i kælderen - belysning, akustik mv. 

Formål Forbedre det fysiske studiemiljø 

Evt. sted 

(f.eks. lokale/bygning) 

751023-01 SKT’s Miniauditorier i kælder 

Indsats/løsning Der suppleres med belysning i lokalerne, glasdøre mellem gang og au- 

ditorierne, samt opdateret møblering i forarealer uden for auditorier. 

Tidsplan/milepæle Realiseres ultimo 2019 

Mål/ 

Succeskriterium 

At indretning og belysning forbedres. 

Ansvarshavende Campus Service SUNDv/Anette Persson 

Tovholder Campus Service SUND v/Jakob Wodschou 

Ressourcer Budget 115.000,- kr. 

 
Opfølgning 

 

Ansvarlig for opfølgning Campus Service SUND v/Anette Persson 

Hvordan følges der op? Indsats dokumenteres. 

Tidplan for opfølgning Ved årskiftet 2019/2020 
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Undervisningsmiljøhandleplaner for Det Teologiske 
Fakultet 

 

 
Handleplan 1: Indretning af vandhul på Centre of African Studies 

 
Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

Indretning af et hyggeligt studiemiljø mangler. Studerende efterlyser 

flere siddepladser med spisestole, planter og plakater. 

Formål Et miljø der indbyder til ophold. 

Evt. sted 

(f.eks. lokale/bygning) 

Vandhullet på gang 8B-1 ved Centre of African Studies 

Indsats/løsning Et udvalg med centerleder og direktør følger op på indretningen 

Tidsplan/milepæle Færdig i E20 

Mål/ 

Succeskriterium 

Øget tilfredshed i UMV-2021 med det fysiske studiemiljø blandt stu- 

derende på Centre of African Studies. At studentermedlemmerne i 

Study Board er tilfredse med ændringerne. 

Ansvarshavende Centerleder og direktør 

Tovholder Koordinator for UMV 

Ressourcer Er afsat i forvejen 

 
Opfølgning 

 

Ansvarlig for opfølgning Koordinator for UMV 

Hvordan følges der op? Koordinator for UMV følger op med direktør på processen for indret- 

ning. 

 

Study Board bliver underrettet om processen. 
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 Study Board kommenterer resultatet. 

Tidplan for opfølgning E20 

 
 
 

Handleplan 2: Gennemgang af lokaler og møbler 
 

Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

Undervisningslokaler skal undersøges for indeklima særlig Kierke- 

gaard Auditoriet. Belysningen i studiesalen på Centre for African Stu- 

dies skal undersøges (er den for dunkel?) 

Der mangler knagerækker i undervisningslokalerne særligt i Kierke- 

gaard audotoriet. Det skal undersøges, om der kan komme knageræk- 

ker op. 

 

Hjulene på de sorte stole (studiepladsstolene på TEO) skal gennemgås, 

da flere kan være defekte. 

Formål Et funktionelt studiemiljø. 

Evt. sted 

(f.eks. lokale/bygning) 

Undervisningslokaler og studiepladser på TEO. 

Indsats/løsning Direktør og koordinator følger op på en gennemgang. 

Tidsplan/milepæle F20 

Mål/ 

Succeskriterium 

Øget tilfredshed i SMU-2021 med det fysiske studiemiljø blandt stu- 

derende på TEO. 

Ansvarshavende Direktør 

Tovholder Koordinator for UMV 

Ressourcer Afklares i 2020 
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Opfølgning 
 

Ansvarlig for opfølgning Koordinator for UMV 

Hvordan følges der op? Koordinator for UMV følger op med direktør på processen for indret- 

ning. 

 

Studienævnet og Study Board bliver underrettet om processen. 

 
Studienævnet og Study Board kommenterer resultatet. 

Tidplan for opfølgning F20 

 
 

Handleplan 3: Tilstrækkelige læsepladser 
 

Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

Studerende har svært ved at finde plads til studieaktiviteter som læse- 

pladser, stillelæsepladser og læsegruppeaktiviteter. 

Formål Tydelige tilbud om studiefaciliteter 

Evt. sted 

(f.eks. lokale/bygning) 

 

Indsats/løsning Tydelig kommunikation som en del af studiestarten om læseplad- 

ser/muligheder for plads til andre aktiviteter. 

Mulighederne formidles til tutorer, der har fokus på disse som en del 

af rundvisningen på TEO under studiestart. 

Nyhed i oktober på KUnet om mulighederne på campus for at finde 

plads til forskellige studieaktiviteter. Spredes på SoMe i samarbejde 

med Fagrådet. 

 

Studieinformation på KUnet opdateres med information om pladser til 

studieaktiviteter. 
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Tidsplan/milepæle Igangsættes fra 2020-studiestarten. Indsatsen implementeres i studie- 

starten. 

Mål/ 

Succeskriterium 

Øget tilfredshed i SMU-2021 med det fysiske studiemiljø blandt stu- 

derende på TEO. 

Ansvarshavende Koordinator for UMV 

Tovholder Koordinator for UMV 

Ressourcer Ikke ressourcekrævende 

 

Opfølgning 
 

Ansvarlig for opfølgning Koordinator for UMV 

Hvordan følges der op? Koordinator for UMV laver en soft lauch i 2019 inden indsaten i 2020. 

Indsatsen implementeres i studiestarten og indgår i studiestartsopfølg- 

ningen. 

Tidplan for opfølgning E19 soft launch 

 
E20 implementering 

 
 

Handleplan 4: Det gode studiemiljø på TEO 
 

Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

TEO har et godt studiemiljø. 

 
På MA Religious Roots of Europe kan der dog være mere fælleskab. 

Formål TEO vil fastholde den høje tilfredshed med studiemiljøet på alle ud- 

dannelserne samt forbedre tilfredsheden på MA Religious Roots of Eu- 

rope 
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Evt. sted 

(f.eks. lokale/bygning) 

 

Indsats/løsning TEO støtter fortsat studiestarten på alle fire uddannelser, så der både 

indgår faglige og sociale indslag. I studiestarten bliver det formidlet, 

hvordan man er medskaber af et godt studiemiljø. 

MA African Studies: Social mentor-ordningen fortsætter 

 
MA Religious Roots of Europe: Skal også have et dimissionsarrange- 

ment, ligesom de andre uddannelser på TEO. 

MA Religious Roots of Europe: Social Mentor skal invitere MA Reli- 

gious Roots of Europe -studerende til relevante MA African Studies - 

arrangementer som fx AfricaBar i TeoBar. 

Tidsplan/milepæle Igangsættes fra 2020-studiestarten. Indsatsen implementeres i studie- 

starten. 

Mål/ 

Succeskriterium 

Fastholdelse af høj tilfredshed for teologi bachelor, kandidat og MA 

African Studies i UMV 2021. 

Forbedret tilfredshed i UMV 2021 hos MA Religious Roots of Europe 

Ansvarshavende Koordinator for UMV 

Tovholder Koordinator for UMV 

Ressourcer Der skal afsættes midler til aktiviteter samt Social Mentor. 

 

 

Opfølgning 
 

Ansvarlig for opfølgning Koordinator for UMV 

Hvordan følges der op? Koordinator for UMV som en del af den interne studiestartsevaluering. 
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Tidplan for opfølgning E20 implementering 

 
 
 

Handleplan 5: Planlægning af studiehverdagen og studiet 
 

Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

Studerende på TEO (og KU) bruger ikke 40 timer på uddannelsen om 

ugen. Samtidig har en del studerende vanskeligt ved at planlægge stu- 

dieforløbet samt studiehverdagen. 

Formål Studerende skal have et bedre værktøj til at studieplanlægge gennem 

en personlig kalender, der integrerer undervisning, studiearrangemen- 

ter og frister samt eksamener. 

 

Studerende skal introduceres til studieplanlægning som en del af stu- 

dievejledningens arangementer. 

Evt. sted 

(f.eks. lokale/bygning) 

 

Indsats/løsning TEO arbejder sammen med KU i SAK-S for personligt skema 

 
Bachelor: Planlægning indgår i det studietekniske oplæg under de Fag- 

lige Introdage 

 

Bachelor: Problematikken formidles til mentorerne, der har emnet 

oppe i løbet af mentortimerne. 

kandidat: overgang fra bachelor til kandidat-oplægget som en del af 

studiestart 

MA African Studies og MA Religious Roots of Europe: Being a stu- 

dent –oplægget som en del af studiestart 

 

MA African Studies: planning of the third semester-arrangementet 
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Tidsplan/milepæle E19 soft lauch af studieplanlægningsintroduktion 

 
Igangsættes fra 2020-studiestarten. Indsatsen implementeres i studie- 

starten. 

Personligt skema kører som projekt i SAK-S i E19-F20 

Mål/ 

Succeskriterium 

Forbedret tilfredshed i UMV 2021 

Ansvarshavende Koordinator for UMV 

Tovholder Koordinator for UMV 

Ressourcer  

 

 

Opfølgning 
 
 

Ansvarlig for opfølgning Koordinator for UMV 

Hvordan følges der op? Koordinator for UMV som en del af den interne studiestartsevaluering. 

Koordinator for UMV følger op ift. SAK-S 

Tidplan for opfølgning E20 implementering 

 
 

Handleplan 6: Tydelige faglige mål 
 

Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

Studerende har vanskeligt ved at forstå, hvad der forventes af dem fag- 

ligt 

Formål Der skal være tydelige faglige forventninger for hvert kursus. 
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Evt. sted 

(f.eks. lokale/bygning) 

 

Indsats/løsning Kommunikation som en del af studiestarten om at man skal spørge un- 

derviser og tale med sine medstuderende. 

 

Alle uddannelser: Underviserne præsenterer de faglige mål i starten af 

kurserne og tager dem op igen i forlængelse af midtvejsevalueringerne. 

 

Bachelor: Mentorerne taler med deres grupper om, hvordan man arbej- 

der med at få en forståelse af de faglige mål. 

Tidsplan/milepæle Igangsættes fra 2020-studiestarten. Indsatsen implementeres i studie- 

starten. 

Mål/ 

Succeskriterium 

Forbedret tilfredshed i UMV 2021 

Ansvarshavende Studieleder og Koordinator for UMV 

Tovholder Koordinator for UMV 

Ressourcer  

 

Opfølgning 
 

Ansvarlig for opfølgning Koordinator for UMV 

Hvordan følges der op? Koordinator for UMV som en del af den interne studiestartsevaluering. 

Studieleder følger op med mentorerne. 

Studienævnet og Study Board behandeler problematikken som en del 

af undervisningsevalueringen 

Tidplan for opfølgning E20 implementering 
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Handleplan 7: Stress blandt studerende 
 

Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

Studerende på TEO er fortsat stressede både til hverdag og til eksamen. 

Dette adskiller sig ikke fra KU. 

Formål Studerende skal både have bedre planlægningsværktøjer (forebyg- 

gelse), have et stærkt studiemiljø (fastholdelse) samt tilbud om hånd- 

tering af stress og om vejledning. 

Evt. sted 

(f.eks. lokale/bygning) 

 

Indsats/løsning Se handleplaner for Tydelige faglige mål, Planlægning af studiet og 

Det gode Studiemiljø. 

TEO vil undersøge muligheden for at afholde workshops i stressredu- 

cerende Mindfullness som på SUND. 

Tidsplan/milepæle Igangsættes fra 2020 for dansktalende studerende. Efterfølgende eva- 

lueres og forløbet afholdes evt. på dansk og engelsk fra 2021. 

Mål/ 

Succeskriterium 

Sænket stressniveau i UMV 2021. 

Ansvarshavende Koordinator for UMV 

Tovholder Koordinator for UMV 

Ressourcer Løn til underviser. 

 
 

Opfølgning 
 
 

Ansvarlig for opfølgning Koordinator for UMV 

Hvordan følges der op? Koordinator for UMV står for evalueringen for UMV-udvalget. 

https://uniavisen.dk/studievejleder-finder-kur-mod-stress/
https://uniavisen.dk/studievejleder-finder-kur-mod-stress/
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 Studienævnet orienteres om evaluering og planer for 2021. 

Tidplan for opfølgning E20 implementering, F21 evaluering og opfølgning. E21 tilpasset for- 

løb. 

 
 
 

Handleplan 8: Ensomhed blandt studerende 
 

Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

Flere studerende oplever ensomhed. Ensomhed kan skabe fastholdel- 

sesproblematikker. 

Formål Studerende på TEO er gennem studiestarten blevet en del af et godt 

studiemiljø, som efter studiestart understøttes af sociale og faglige ar- 

rangementer. 

Det skal være tydeligt, hvordan studerende efter studiestart har mulig- 

hed for at være aktiv i studiemiljøet. 

Evt. sted 

(f.eks. lokale/bygning) 

 

Indsats/løsning Se handleplan for Det gode studiemiljø. 

 
TEO arbejder sammen med SAK-S for indhold på Studieinformation, 

KUnet om ensomhed. 

 

Tutorerne skal have kendskab til indholdet på Studieinformation samt 

kende til problematikken som en del af tutoruddannelsen. 

 

Tutorerne taler med deres rusgruppe om emnet i løbet af rusgruppe- 

møderne. 

Tidsplan/milepæle SAK-S fra E20. 

 
Hvert år fra studiestart 2020 
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Mål/ 

Succeskriterium 

Mindre ensomhed i UMV 2021 

Ansvarshavende Koordinator for UMV 

Tovholder Koordinator for UMV 

Ressourcer  

 

Opfølgning 
 

Ansvarlig for opfølgning Koordinator for UMV 

Hvordan følges der op? Koordinator for UMV som en del af den interne studiestartsevaluering. 

 
Koordinator for UMV følger op ift. SAK-S 

Tidplan for opfølgning E20 implementering 

 
 

Handleplan 9: Krænkelser 
 

Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

Nogle studerende oplever desværre krænkelser. 

 
Studerende har svært ved at finde information om, hvem man skal kon- 

takte, hvis man oplever krænkelser. 

Formål Det skal være tydeligt ved studiestart for nye studerende og studenter- 

aktører under studiestarten, hvordan man er med til at skabe et godt 

studiemiljø. 

 

Det skal være tydeligt for studerende, hvor man henvender sig, hvis 

man oplever krænkelse. 

Evt. sted 

(f.eks. lokale/bygning) 
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Indsats/løsning Se handleplan for Det gode studiemiljø. 

 
TEO deltager i KU’s studenterrettede kampagner om krænkelse, her- 

under at gøre det mere tydeligt, hvem man skal kontakte, hvis man 

oplever krænkelser. 

 

Tutorerne skal vide, hvor man kan henvende sig, hvis man bliver kræn- 

ket og hvad de skal gøre, hvis de observerer krænkelser. 

Tidsplan/milepæle Igangsættes fra 2020-studiestarten. Indsatsen implementeres i studie- 

starten. 

TEO deltager i KU-kampagnerne løbende. 

Mål/ 

Succeskriterium 

Forbedret bevidsthed om, hvem man skal henvende sig til i UMV 2021 

Ansvarshavende Koordinator for UMV 

Tovholder Koordinator for UMV 

Ressourcer  

 

Opfølgning 
 

Ansvarlig for opfølgning Koordinator for UMV 

Hvordan følges der op? Koordinator for UMV som en del af den interne studiestartsevaluering. 

Tidplan for opfølgning E20 implementering 



Undervisningsmiljøhandleplaner for Det Teologiske Fakultet 

79 

 

 

Handleplan 10: Kommunikation til studerende med funktionsnedsæt- 

telse 

 

Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

Studerende med funktionsnedsættelse har svært ved at finde informa- 

tion om SPS. Der er dog en markant forbedring i forhold til 2016 og et 

bedre resultat end KU-niveau 2019. 

Formål Det skal være tydeligt for studerende med funktionsnedsættelse, hvor 

de kan henvende sig for at få hjælp og vejledning. 

Evt. sted 

(f.eks. lokale/bygning) 

 

Indsats/løsning TEO deltager i KU-indsatsen om tidlig studiestart for studerende med 

funktionsnedsættelse. 

Alle: Koordinator for UMV holder oplæg i studiestarten på alle fire 

uddannelser om mulighederne for hjælp og støtte ved funktionsned- 

sættelse. 

 

Mulighederne for hjælp og støtte formidles til tutorerne, der kan have 

emnet oppe i tutorgrupperne. 

Tidsplan/milepæle Igangsættes fra 2020-studiestarten. Indsatsen implementeres i studie- 

starten. 

Mål/ 

Succeskriterium 

Forbedret tilfredshed med kommunikationen i UMV 2021 

Ansvarshavende Koordinator for UMV 

Tovholder Koordinator for UMV 

Ressourcer  
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Opfølgning 
 

Ansvarlig for opfølgning Koordinator for UMV 

Hvordan følges der op? Koordinator for UMV som en del af den interne studiestartsevaluering. 

Tidplan for opfølgning E20 implementering 
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