
 

Handleplan for undervisningsmiljøvurdering 2021-2023 

 

Uddannelser: Bachelor- og kandidatuddannelse i jura og erhvervsøkonomi-erhvervsret 

Handlin
g nr. 

Beskrivelse og vurdering 
af 
undervisningsmiljøproble
m 

Beskrivelse af handling Tema Ansvarlig Involverede Tidsplan og opfølgning 

 
1 
 

Indeklimaet i en række 
undervisningslokaler er 
af de studerende vurderet 
som værende mindre 
godt 
 
 

Der tages kontakt til 
bygningsservice mhp. at sikre 
et godt indeklima i 
undervisningslokalerne. 

Fysisk 
miljø 

Studieledern
e 

Studielederne, 
bygningsservice 

Der tages kontakt i E 2021, og 
der følges op i F 2022 og i 
forbindelse med de senere 
undervisningsmiljøundersøgels
er. 

 
2 
 

En række påpegede 
uhensigtsmæssigheder i 
bygningsporteføljen – 
forhold der bør tages i 
betragtning ved 
planlægningen af campus 
2.0: 

- Mangel på 
studie- og 
læsepladser 

- Visse lokaler er 
uegnede til 
undervisning, 
herunder Aulaen 
og 
Fuglsangssalen 

- Der er for få 
toiletter ved de 
store auditorier 

 
 

Der tages kontakt til 
prodekan for uddannelse, så 
denne gang viderebringe de 
påpegede 
uhensigtsmæssigheder til 
styregruppen for campus 2.0. 

Fysisk 
miljø 
 

Studieledern
e 

Studielederne, 
prodekan for 
uddannelse 

Der tages kontakt i E 2021. 
Opfølgning ved etablering af 
campus 2.0. og i forbindelse 
med de senere 
undervisningsmiljøundersøgels
er. 
 

3 
 

På baggrund af 
studiemiljøundersøgelsen 

 Psykisk 
miljø 

Studieledern
e  

Studielederne, 
foreningerne, 

Ad 1 
 



 
 
 
 
 

har studienævnet navnlig 
identificeret to 
udfordringer på hhv. 
jura- og 
erhvervsjurauddannelsen 
vedr. det psykiske miljø:  
 

1. Ensomhed 
2. Udelukkelse fra 

studiefællesskabe
t 

 
 
 

1. Foreningerne 
iværksætter diverse 
tiltag af både faglig 
og social karakter 
med støtte fra 
trivselspuljen.  

 
2. Foreningerne får 

adgang til 
præsentation i RUS-
ugen 2022. 

 
3. Der faciliteres hjælp 

til 
studiegruppedannels
e via UniHelper med 
det formål at højne 
kvaliteten af 
studiegrupperne ved 
at sikre en bedre 
forventningsafstemni
ng de studerende 
imellem. 
Læsegruppebørsen, 
som blev etableret i E 
2020 fastholdes for 
at samle de 2. og 3. 
års studerende op, 
som ikke længere 
indgår i en 
studiegruppe.  
 

4. Den buddyordning, 
der er indført som 
pilotprojekt på 
erhvervsjura i E 2020 
og på jura i E 2021, 
videreføres, hvis 
evalueringerne af 
ordningen viser sig 
positive.   

studievejledninge
n 

Tiltagene afvikles i E 2021 og F 
2022. Der følges op i F 2022 og 
i forbindelse med de senere 
undervisningsmiljøundersøgels
er. 
 
Ad 2 
 
Semesterstart 2022 med 
opfølgning ved evalueringen af 
rus-ugen 
 
Ad 3 
 
UniHelper anvendes første 
gang for 2021-årgangen med 
evaluering og opfølgning mod 
slutningen af F 2022 og i 
forbindelse med de senere 
undervisningsmiljøundersøgels
er.  
 
Ad 4 
 
Der vil mod slutningen af F 
2022 blive evalueret på buddy-
ordningen med henblik på at 
vurdere grundlaget for at 
videreføre ordningen for de 
kommende nye årgange.  

 


