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UMV-handleplaner for Det Juridiske Fakultet 
 

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 
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 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 

 

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 
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 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. 

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  
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Opfølgning 
 

Ansvarlig for opfølgning Tinne Geiger 

Hvordan følges der op?  

Tidplan for opfølgning  

 

 


