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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 un- 

derstøtter 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: 
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  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, sek- 

suelle krænkelser eller normbrud på anden vis i og uden for under- 

visningen. Andre emner kan i princippet også tages op, hvis behovet 

opstår. Samtalesaloner suppleres evt. af en forelæsningsrække med 

temaer inden for området i samarbejde med institutterne. 

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 studiemil- 

jøet. Samtalesaloner sker i form af Town Hall meetings. 

Ansvarshavende Prodekan Andreas de Neergaard 

Tovholder Studievejleder Søren H. Sørensen 

Ressourcer  
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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  

 

 


