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Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

46 % af de studerende med en funktionsnedsættelse er uenige eller helt 

uenige i, at ”det er nemt at finde information om mulighederne for at få 

hjælp i forbindelse med min funktionsnedsættelse på KU’s hjemmesi- 

der.” 

Relaterer sig til indsatsområdet ’studerende med funktionsnedsættelse’ 

som KUUR har udvalgt. 

Indsatser I løbet af de sidste to år er der sat fokus på både tilbud og kommunika- 

tion til denne målgruppe. Og mange ting er – eller er ved at blive – 

forbedret. Der er fx udviklet nye sider på Studieinformation om karrie- 

remuligheder særligt for studerende med funktionsnedsættelse. 

Fra 1. september 2019 udvides tilbuddene i Studie- og Karrierevejled- 

ningen: 

 

 Et vejledningstilbud målrettet studerende med funktionsnedsættel- 

ser, som kan bookes via Studenterservices kontaktside. 
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  Flere ressourcer sat af til at arbejde med at udvikle og afholde flere 

arrangementer for målgruppen samt til at klæde ledelse, nævn og 

undervisere bedre på med viden om målgruppen. 

 Forbedret søgefunktion på KUnet, så man kan søge på ord der rela- 

terer sig til funktionsnedsættelser. 

 

I SCIENCE Uddannelse har vi desuden længe ønsket at øge kvaliteten 

af tilbuddet om faglige støttelærere og støttepersoner til studerende med 

funktionsnedsættelse. Vi vil derfor på KU-niveau arbejde for at KU/Ud- 

dannelsesservice skal byde på opgaven, når den kommer i udbud næste 

gang. Vi ser store forbedringsmuligheder både i kvaliteten af støttetil- 

buddet til de studerende og i de administrative sagsgange. 

Mål At funktionsnedsatte studerende nemt kan finde og handle på informa- 

tion der er målrettet dem. 

Ansvarshavende Studiechef Karen Rønnow 

Tovholder SCIENCE Uddannelse, Studie- og Karrierevejledningen 

Ressourcer Der er fra efteråret 2019 afsat flere ressourcer i SCIENCE Uddannelse 

til at understøtte denne gruppe studerende. 

 

Opfølgning 
 

Ansvarlig for opfølgning Studiechef Karen Rønnow 

Hvordan følges der op? Indsatsen følges løbende via Studie- og Karrierevejledningens henven- 

delses- og tilfredshedsstatistik. 

Tidsplan for opfølgning Måles i UMV 2022. 
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