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Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

28 % af de studerende er uenige eller helt uenige i, at de fysiske rammer 

giver dem lyst til at være på campus. 

Indsatser og tidsplan Udearealer 

 
Der er i samarbejde med Campus Service og Det Sundhedsvidenskabe- 

lige Fakultet (SUND) udarbejdet en plan for udearealerne på Nørre 

Campus, der skal skabe en sammenhængende campuspark, herunder 

nye opholdsmuligheder og generel opgradering af udearealerne. Planer- 

nes realisering er afhængig af de økonomiske rammer. 

 

Læsepladser og grupperum 
 

SCIENCE vil fortsætte 2016-indsatsen for flere læsepladser ved at 

investere i yderligere læsepladser. Omfanget gøres afhængigt af de 

økonomiske rammer. 

Samtidig fortsættes 2016-indsatsen for at øge de studerendes adgang til 

bygningerne uden for almindelig åbningstid, så de kan anvende 
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 læsepladser og gruppelokaler m.v. om aftenerne og i weekenderne. 

Dette skal ske via konkrete aftaler mellem institutter og SCIENCE 

Campus Service. 

 
Toiletter 

 

I UMV-fritekstsvar angiver et stort antal studerende at hygiejneforhold 

omkring toiletterne er utilfredsstillende og at der er for få toiletter. Fri- 

tekstsvarene analyseres og drøftes med relevante fora på SCIENCE. 

Derefter udarbejdes indsatser til Mål og handleplaner for 2021-22. 

 

Kantiner 
 

Der er udarbejdet en kantinestrategi og kantinedriften er p.t. i udbud. 

Der indgås kontrakt med ny leverandør pr. februar 2020. 

 

Fra overdragelsen til ny leverandør implementeres en ny styringsmodel 

for kantiner, herunder forankring i SCIENCE Campus Service og med 

lokal brugerinddragelse I den forbindelse er det afgørende at alle ønsker 

og tanker om kantinestrategien udnyttes optimalt, så campuskultur og 

fælles identitet understøttes bedst muligt. 

Mål Udearealer 
 

At de studerende oplever velfungerende, sammenhængende udearealer 

der giver dem lyst til at være på campus. 

 

Læsepladser og grupperum 
 

At de studerende kan finde en læseplads og kan booke grupperum efter 

behov. 

 

Toiletter 
 

At de studerende oplever bedre hygiejneforhold omkring toiletterne. 

 
Kantiner 
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 Det overordnede mål for kantineudbuddet er at udnytte nuværende og 

planlagte kantinefaciliteter optimalt, understøtte god campuskultur og 

styrke den fælles identitet. 

I kantinestrategien indgår en mission og vision for kantinernes rolle på 

campus: 

 

 Kantiner på SCIENCE drejer sig om sund mad og et godt liv. 

 Kantiner på SCIENCE er samlingssteder for studerende, ansatte og 

samarbejdspartnere i et mangfoldigt og foranderligt campusmiljø, 

og en del af fakultetets studie- og arbejdsmiljø. 

 Kantiner på SCIENCE er også forplejning o.a. til arrangementer på 

SCIENCE, bl.a. til møder, receptioner og repræsentative arrange- 

menter. 

 Input fra fakultetets forskningsmiljøer om ernæring, sundhed, føde- 

varer, miljø og bæredygtighed kommer til at præge kantinernes pro- 

fil og vareudbud. Det samme vil brugernes ønsker og varekøb, og 

leverandørens egen professionelle tilgang til opgaven. 

 

 
Kantiner på SCIENCE skal 

 
 være det foretrukne valg for fakultetets studerende og ansatte 

 opleves som et vigtigt samlingssted med sunde, varierede og indby- 

dende madtilbud og services til fornuftige priser 

 være inspiration for andre uddannelseskantiner. 

Ansvarshavende Fakultetsdirektør Henrik Zobbe 

Tovholder Udearealer 
 

SCIENCE Campus Service, Campus Service og Campus Service 

SUND 

 

Læsepladser, grupperum og toiletter 
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 SCIENCE Campus Service samt styregruppe for studiemiljø 

 
Kantiner 

 

SCIENCE Campus Service samt styregruppe for kantinestrategi 

 

 

Opfølgning 

 
Ansvarlig for opfølgning SCIENCE Campus Service samt styregruppe for studiemiljø 

Hvordan følges der op? Følges via SCIENCE Mål og handleplaner 

Tidsplan for opfølgning Måles i UMV 2022 

 

 


