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UMV-handleplaner for Det Humanistiske Fakultet 

 

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 til- 

strækkeligt 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 Studieinformation 

på KUnet. 
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 b) Studerende med funktionsnedsættelser 

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

derende 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 pro- 

centpoint 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 

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 
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 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 infor- 

mation, hjælp og støtte. 

Formål a) Generel studieinformation 

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

gation i Studieinformation på KUnet. 

 

b) Studerende med funktionsnedsættelser 

 
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 Generel studieinformation 

1) Studiestartsoplæg 

I forbindelse med bachelorstudiestarten holder Kommunikationsafde- 

lingen oplæg for tutorer om de studerendes brug af Studieinformation 
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 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. 

 

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: 

 

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 ud- 

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

derende, der i forbindelse med KOT-optaget (Den koordinerede tilmel- 

ding) angiver at have en funktionsnedsættelse, inviteres fx til et hel- 

dagsarrangement om SPS-mulighederne inden studiestarten. De kon- 

taktes efterfølgende af studievejledningerne på deres eget institut til stu- 

dieplanlægningssamtaler og/eller studiestøtteforløb på 1. semester. 
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 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 overgangen 

fra bachelor til kandidat. Det kan, efter konkret vurdering i de enkelte 

vejledninger, bl.a. ske via Facebook eller andre kanaler, hvor vejlederne 

kommunikerer med de studerende. 

Samarbejde med Studenterrådgivningen 

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

derende med psykiske funktionsnedsættelser. For eksempel kan de bistå 

de studerende med hjælp til visitering. Per 1. november 2019 flytter 

Studenterrådgivningen til Søndre Campus. Det giver en lettere fysisk 

tilgængelighed for fakultetets studerende. 

 

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 fakul- 

tetets studerende i forvejen møder op og modtager information. 

 

c) Krænkende adfærd 

 
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. 
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 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 Studiein- 

formation på KUnet 

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 Studieinfor- 

mation 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 be- 

hov for råd, hjælp eller støtte 

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

vedr. kendskab til SPS-støttemuligheder og adgangen til informa- 

tion 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 
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 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 

 
Indsats (b) og (c): Andra Jeanina Liu, Vejlederkoordinator, Uddan- 

nelse & 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. 

 

 


