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Opfølgning på det fysiske undervisningsmiljø 
 

Principper for 

Arts lokaler og 

bygninger 

Der arbejdes der ud fra følgende principper: 

 Når der indkøbes nye stole til Arts, er det et krav, at 

sædehøjden kan reguleres. Det er dog svært at finde 

stole, der passer til alle. Ved indkøb af nyt møble-

ment kontaktes Artsrådet for at sikre at studerende 

er med i udvælgelsen. 

 Ift. el-stik er princippet, at et lokales ekstra stik sva-

rer til 33 % af antallet af pladser. Disse stik sidder 

langs væggene for at sikre fleksibilitet til bordopstil-

lingen.   

 Berøringsfri vandhaner indføres, når der renoveres 

 Når White Boards placeres på sidevægge, så er det et 

kompromis for at finde plads til både AV-visning og 

tavler til at skrive på 

Anbefalinger til 

de studerende 

vedr. fysiske for-

hold i bygnin-

gerne 

Generelt anbefales: 

 At studerende/brugerne lufter ud i lokalerne i pau-

serne – undgå gennemtræk til gangen  

 Alle opfordres til at vælge beklædning efter årstiden, 

på AU køles luften i ventilationen ikke af klimahen-

syn. Indenfor kan det derfor forekomme at være lidt 

varmere om sommeren og koldere om vinteren, når 

kold udeluft ventileres ind i lokalerne. 

 At studerende opfordres til at hjælpe med til at gøre 

studieområderne til arbejdsområder ved at reducere 

støjniveauet 

 Oplever man ikke at kunne finde en plads i sit sæd-

vanglige studieområde/læsesal anbefales det, at søge 

lidt bredere for at finde en plads.   

 At studerende anskaffer en forlængerledning på tre 

meter med en 3-stikdåse og altid har den med i ta-

sken. Sammen med en medstuderene kan man da nå 

en kontakt, selvom man sidder et stykke fra væggen. 

Når brugerne tager deres forlængerledninger med ef-

ter endt forelæsning falder næste hold ikke over dem. 

Flugtveje må ikke blokeres.   

 Fejl på AV-udstyr meldes direkte til Arts IT 

 Fejl på øvrigt udstyr og lokalet meldes til den lokale 

Bygningsservice 
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Handlinger for 

udbedringer 

frem mod 2023 

Generelt på Arts: 

 Varmeanlæg skal gennemgås på hver lokation – ter-

mostater i fællesrum låses på fast forvalg for at sikre 

korrekt temperatur 

 Der har været en utilfredshed med for små lokaler – 

denne utilfredshed bør være lettet ved at afstandskra-

vene i forbindelse med Corona er bortfaldet. Desuden 

forventes studenteroptaget i de kommende år ikke 

forøget.   

 Berøringsfri vandhaner indføres når der renoveres 

 Elstik i undervisningslokaler øges på sigt - antallet af 

stik øges fra et per tredje plads til et per hver anden 

plads i lokalerne. Det vil ske i forbindelse med lø-

bende renovering.  

 

 

I undersøgelsen er udvalgte lokaler kommenteret – planen 

for disse er følgende: 

Moesgaard 

 4205-212 LAB3, det skal undersøges, om en ekstra 

skærm til deltagerne på de bagerste række kan være 

brugbart  

 Fornyelse af belysning bør overvejes i de kommende 

år, bl.a. i Foredragssalen 4206-139. 

 

Kasernen: 

 1584-212 og 220, bordopstilling bør gennemgås af 
brugerne for at sikre udsyn til tavle 

 1584-118 og 120, det skal undersøges, om ventilatio-
nen kan forøges med det eksisterende anlæg 

 Udskiftning af belysning i 1584 bør prioriteres i de 
kommende år 

 Det vil skal undersøgt om der skal indføres kønsneu-

trale toiletter for at øge kapaciteten/undgå kø. 

 

Nobelparken: 

 Ved check af klima skal der ses på om varmetæppet 

ved indgangen i Kantinen har den forventede effekt.  
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Emdrup: 

 Der indføres flere kønsneutrale toiletter. I Bygnings 

A i MødeStedet og på Studiebalkonen mod nord. I 

2022 vil det også blive indført ved undervisningslo-

kalerne i bygning D mod nord. 

 Festsalen benyttes primært til konferencer og møder, 

hvilket skulle reducere kritikken af lokalet fra stude-

rende 

 Flere elstik i D170 er planlagt etableret til sommer 

2022.  

 I forbindelse med gennemgang af klima i undervis-

ningslokalerne, skal der ses på D169, som forekom-

mer meget koldt. Ligeledes skal muligheden for ud-

luftning i D174 undersøges igen. 

 I studieområdet A409a, det med tag terrassen, skal 

møblementet overvejes igen.   

 Brugen af MødeStedet skal vurderes efter åbning af 

SpiseStedet i efteråret 2022. 

 

      

 


