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UMV-handleplaner for Det Natur- og 

Biovidenskabelige Fakultet 

Handleplan 1: Indeklima i og indretning af undervisningslokaler 
 

 

 
Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

46 % af de studerende er enige eller helt enige i at indeklimaet, såsom 

belysning, luftkvalitet eller temperatur i undervisningslokalerne, 

hæmmer deres læring. 

33 % af de studerende er enige eller helt enige i at indretningen såsom 

antallet og placeringen af stole og borde i undervisningslokalerne 

hæmmer deres læring. 

 

Begge indsatser relaterer sig til indsatsområdet ’fysiske rammer’, som 

KU’s Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR) har udvalgt. 

Indsatser og tidsplan Behovet på SCIENCE for undervisningslokaler er steget de seneste år. 

Det skyldes bl.a. at nye/flere uddannelser er udbudt og at studerende 

kan tilvælge et større antal kurser. 

Aktuelle og kommende tiltag for at forbedre undervisningslokaler 
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 Det er konstateret at der er brug for et bedre datagrundlag om bl.a. fa- 

ciliteter og tilstand i undervisningslokaler og tilfredshed/behov/ønsker 

i fagmiljøerne, herunder procedurer for booking. 

Aktuelt foregår derfor dataindsamling og analyser: 

 
Input fra undervisere og studerende på SCIENCE om tilfredshed med 

og behov for fysisk/funktionelle løsninger i lokalerne. Kilder er under- 

visningsmiljøvurdering (UMV) og arbejdspladsvurdering (APV). Kil- 

der er også information om lokaler indmeldt af brugere til SCIENCE 

Uddannelse ved de seneste lokalebookingsrunder og viden samlet op 

over tid hos SCIENCE Uddannelse og Campus Service. 

 
Indeklima, hvor der i efterårssemester 2019 måles i et udsnit af loka- 

lerne på temperatur, luftfugtighed, støjniveau og CO2-niveau. Disse pa- 

rametre er væsentlige ift. indeklima og oplevelsen af velbefindende. 

 
Registrering af fysiske lokaleforhold, bl.a. tilstand for gulve, vægge, 

lofter, inventar, antal strømstik, antal siddepladser, type tavler/skærme 

m.m. 

 
 

Lokalestandarder for undervisningslokaler 
 

Efter dataanalyse vil der blive udarbejdet et oplæg til en standard for 

fakultetets undervisningslokaler og lokaleindretning, fx 1-2 basis-stan- 

darder (evt. også for eksamenslokaler) og eventuelt 1-2 supplerende 

standarder vedr. inventar og udstyr der også indtænker SCIENCE’s ind- 

satser for digitalisering af undervisningen. 

 

 
Oplægget om standardisering vil også indeholde forslag til prioritering 

af fornyelser og vedligehold i fakultetets undervisningslokaler. 
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Mål Målet følger projektmål for ’Lokaleoptimering på SCIENCE.’ 

 
Målet med projektet ”Lokaleoptimering på SCIENCE” er, at lokaler får 

større egnethed, forbedret indeklima, hvor det er muligt, en nemmere 

teknisk tilkoblingsløsning for brugerne samt større fleksibilitet i forhold 

til brug af inventar og møbler. Målet forventes realiseret gennem en 

standardisering og et vedligeholdelsesmæssigt løft. 

Ansvarshavende Fakultetsdirektør Henrik Zobbe 

Tovholder SCIENCE Campus Service 

Ressourcer Der er nedsat et projekt ’Lokaleoptimering på SCIENCE.’ Projektet er 

forankret i SCIENCE Campus Service. 

Vedligehold kan iværksættes i takt med, at midlerne er til rådighed i 

vores budgetter. 

 

Opfølgning 
 

Ansvarlig for opfølgning Fakultetsdirektør Henrik Zobbe 

Hvordan følges der op? Projektet ’Lokaleoptimering på SCIENCE’ ledes af en styregruppe be- 

stående af prodekan for uddannelse, fakultetsdirektør, viceinstitutledere 

for undervisning fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab (PLEN), In- 

stitut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Kemisk Institut 

(CHEM) og Niels Bohr Institutet (NBI). Styregruppen understøttes af 

SCIENCE Campus Service. 

Oplægget om standardisering drøftes med styregruppen for studiemiljø 

og i undervisningsudvalg, udvalg for studieledere og studienævn. 

 

Indsatserne følges i øvrigt via SCIENCE mål og handleplaner. 

Tidsplan for opfølgning Næste UMV og APV i 2022 

 

 


