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Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

I SMU’en er der plads til forbedringer i vores dynamiske kommunika- 

tion med de studerende. 

 

Der er fortsat mange studerende, der i UMV’en melder tilbage, at de 

har 

 

 svært at finde den rigtige information 

 svært at forstå det universitetet skriver. 

 

 
Særligt er der behov for en øget opmærksomhed på funktionsnedsæt- 

telse og krænkende adfærd. 

Men der er også generelt behov for, at vi fortsat styrker vores fokus på, 

at den studerende skal være i centrum i vores kommunikation med dem. 
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Formål På SUND vil vi forbedre vores service ved at gøre det nemmere for de 

studerende 

 

 at modtage den information om uddannelsen, de har brug for 

 at forstå informationen og handle på den. 

 
Vi vil fortsat arbejde målgruppefokuseret, så vi kommunikerer så spe- 

cifikt til den konkrete målgruppe/uddannelse som muligt. 

Vi vil sikre, at den digitale kommunikation understøtter Studie- og Kar- 

rierevejledningens arbejde med at hjælpe de studerende godt igennem 

studiet. 

Evt. sted 

(f.eks. lokale/bygning) 

 

Indsats/løsning Vi er optaget af tre konkrete indsatser. I alle vores indsatser vil der indgå 

brugertest for at sikre, at vores udvikling giver kvalitet for de stu- 

derende. Derudover er vi optaget af de muligheder, der ligger i adfærds- 

design, så vi kan gøre det nemt for de studerende at koncentrere sig om 

deres studier. 

1) Pilotprojekt: Studiearrangementer i kalender 

 
Hvad betyder det for deltagelsen, når studievejledningens studiearran- 

gementer kommer i de studerendes personlige skema? 

Vi arbejder på at samle informationer om, hvad den studerende skal 

hvornår i den studerendes personlige skema. Dette for at undgå, at de 

selv skal huske/notere, hvornår der er specialeoplæg mv. 

 

Dette er en forløber for KU’s fælles arbejde på at skabe en fælles stu- 

diekalender. 
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 2) Synliggøre SUND Studieinformation 

 
Vi vil fortsat arbejde for at skabe bedre opmærksomhed om, hvordan 

man kommer i kontakt med SUND’s studieadministration. 

Vi vil både arbejde med vores møde med de studerende og gøre det 

enkelt at kontakte os. Bl.a. vil vi bruge visuelle elementer, der skal 

skabe et billede af, at vi er en enhed der er til for at hjælpe de stude- 

rende. 

 

Derudover vil vi arbejde med, hvordan vi på tværs af Afdeling for Ud- 

dannelse og Studerende løfter opgaven, når de henvender sig. 

 

 

 
3) Bedre kommunikation om krænkelse og funktionsnedsættelse 

 
Vi vil arbejde for at skabe større opmærksomhed om funktionsnedsæt- 

telse og krænkelse under studiet: 

Hvilke information har disse målgrupper behov for? Hvilke kanaler kan 

vi benytte i vores kommunikation, og hvornår skal det kommunikeres? 

Tidsplan/milepæle Indgår i Afdeling for Uddannelse og Studerende kommunikationsteams 

opgaveportefølje 

Mål/ 

Succeskriterium 

Målet er 

 
1. at de studerende får overblik over det de skal på deres studie via 

deres skema. I første omgang er målet, at de studerende kommer til 

studievejledningens arrangementer. 

2. at de studerende nemt kan få hjælp fra Afdeling for Uddannelse og 

Studerende, fordi de ved, hvor de skal henvende sig. 
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 3. at studerende med funktionsnedsættelse eller studerende, der ople- 

ver krænkende adfærd nemt kan finde information om deres mulig- 

heder. 

Ansvarshavende Marie Stampe Lysgaard 

Tovholder Marie Stampe Lysgaard 

Ressourcer Indgår i driften i Afdeling for Uddannelse og Studerende 

 

Opfølgning 
 

Ansvarlig for opfølgning Marie Stampe Lysgaard 

Hvordan følges der op? Indgår i Afdeling for Uddannelse og Studerende’ kommunikationste- 

ams opgaveportefølje 

Tidplan for opfølgning Indgår i Afdeling for Uddannelse og Studerende’ kommunikationste- 

ams opgaveportefølje 

 

 


