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UMV-handleplaner for Det Samfundsvidenskabelige 

Fakultet 

Handleplan 2: Campusmiljø 

 
Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

Center for sundhed og samfund skal være et campus, der understøtter 

gode studieforløb, og danner rammerne om det gode møde for stude- 

rende og ansatte. 

 Gennemgang af studiefaciliteter: I samarbejde med Driften gen- 

nemgås Center for sundhed og samfund med henblik på at vurdere, 

hvordan indeklima og opholdsområder kan gøres bedre. Samtidig 

undersøges det om lavpraktiske forhold som fx omfang af strømstik 

og trådløs forbindelse er tilfredsstillende. 

 
 Mad og drikke: Udvikling af tilbud der supplerer kantinerne med 

ugentlige besøg med fx kaffevogne, pop-up caféer og streetfood, der 

bidrager til et campus, der summer af liv om morgenen, efter- 

middagen og aftenen. 

 
 Grønt campus: Udvikling af de grønne områder på Center for 

sundhed og samfund, der skaber lyst til ophold, fordybelse og 

grundlag for møde. 
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Formål At skabe funktionelt og attraktivt campus med grønne rum, der modvir- 

ker stress og medvirker til aktivitet på campus og dermed et godt stu- 

diemiljø 

Evt. sted 

(f.eks. lokale/bygning) 

Center for sundhed og samfund 

Indsats/løsning Indsatsen er fokuseret på: 

 
 Aftale med Driften om gennemgang og efterfølgende liste over mu- 

lige forbedringer af faciliteter. 

 
 Møde og udarbejdelse af plan i samarbejde med leverandør af kan- 

tinedriften om nye tiltag med mad og drikke, der bidrager til et le- 

vende campus. 

 
 Gennemgang af grønne områder i samarbejde med Driften med 

henblik på at skabe nye rum og opholdssteder på Center for sundhed 

og samfund. 

Tidsplan/milepæle Planlægning og udvikling af koncept efterår 2019/forår 2020. Imple- 

mentering efterår 2020 

Mål/ 

Succeskriterium 

Skabelse af et campus der er levende og skaber lyst til ophold. 

Etablering af rum i havene på Center for sundhed og samfund 

der medvirker til ro og lyst til møde mellem mennesker. 

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?  

Tidplan for opfølgning  

 

 


