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UMV-handleplaner 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 



UMV-handleplaner 2019 for Det Juridiske Fakultet 

2 

 

 

 

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

inkorporeres i studiestarten, samarbejde med gruppevejledere 

 

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 



UMV-handleplaner 2019 for Det Juridiske Fakultet 

4 

 

 

 

 E20: Beslutning om og påbegyndt udvikling af konkrete tiltag 

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 
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 1.4 : De studerende oplever at kunne bruge KUnet meningsfuldt 

 
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  

 

 


