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UMV-handleplaner for Det Juridiske Fakultet 

 

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 

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 
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 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 

 
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. 



UMV-handleplaner 2019 for Det Juridiske Fakultet 

3 

 

 

 

 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 

 
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 
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 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 

 

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 
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 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  

 

 


