
Igangsættelse af proces for 
Undervisningsmiljøvurdering og 
drøftelse af studiemiljø via BSS 
Uddannelsesforum

•Juni: BSS 
Uddannelsesforum 
drøfter data for 
undervisningsmiljø og 
studiemiljø mhp. at 
identificere fælles 
teamer til drøftelse i 
uddannelsesnævn og 
studienævn

•Juni:
Der kommunikeres 
bredt ud til studerende 
om processen samt 
muligheden for 
indflydelse.

Udarbejdelse og kvalificering af 
handleplaner for 
undervisningsmiljøvurdering i 
Studienævn

•September:
Studienævn behandler 
undersøgelsens 
resultater med henblik 
på identificering af 
lokale indsatsområder.

•Oktober:
Studieleder og 
uddannelsesrådgiver 
udarbejder på baggrund 
af studienævnets 
bemærkninger en 
handleplan med lokale 
indsatsområder. 
Studienævnet 
godkender herefter 
handleplanen.

Godkendelse af handleplaner 
i dekananat samt 
offentliggørelse på web

•Oktober:
Studieleder og 
uddannelsesrådgiver 
sender handleplaner til 
dekanatet, som endelig 
godkendt.

•November:
Tværgående opsamling i 
hhv. BSS 
Uddannelsesforum og 
Fakultetsledelsen.

•Handleplanerne 
offentliggøres på AU's 
hjemmeside.

•Der kommunikeres 
bredt ud til de 
studerende vedr. 
resultaterne af 
processen.

Resultater af processen

•November:
Fakultetsledelsen
beslutter eventuelle 
handlinger på 
fakultetsniveau på 
baggrund af de 
uddannelsesnære 
handleplaner.

•Uddannelsesrapporten 
tilføres et afsnit om 
resultaterne af 
processen og eventuelle 
handlinger på 
fakultetsniveau.

•December:
Uddannelsesudvalget 
drøfter 
uddannelsesrapportern
e og udarbejder en 
uddannelsesberetning 
med samlet status for 
uddannelseskvalitet, 
hvori der indgår 
eventuelle handleplaner 
for universitetsniveauet.

•BSS Uddannelsesforum 
orienteres om resultatet 
af processen.

Opfølgning

•Løbende: 
dStudienævn, 
studieleder og 
uddannelsesrådgiver 
sikrer løbende 
opfølgning på 
handleplaner, og der 
gøres status på arbejdet 
ved næste årlig status.

•BSS Uddannelsesforum  
drøfter forakring af 
processen fremadrettet 
og tilknytningen til 
eksisterende 
kvalitetsprocesser.

•Fakultetsledelelsen gør 
løbende status på 
eventuelle handlinger 
på fakultetsniveau.

Proces for undervisningsmiljøvurdering og studiemiljøundersøgelsen på Aarhus BSS, efterår 2021 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baggrund:  
Undervisningsmiljøvurderingen er en vurdering af universitetets fysiske, psykiske og æstetiske miljø, hvor de studerendes opfattelse af undervisningsmiljøet inddrages mhp. at sikre et godt undervisningsmiljø, der er sundheds- og 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Vurderingen revideres hvert 3. år og offentliggøres tilgængeligt for studerende og andre interesserede. Kortlægningen baserer sig på et udvalg af resultater fra den seneste afholdte nationale 
studenterundersøgelse. 
 
Studiemiljøundersøgelsen er en vurdering af det faglige og sociale studiemiljø og omfatter bl.a. trivsel, feedback, kontakt til underviserne, de fysiske forhold, stress og ensomhed samt chikane. Undersøgelsen blev gennemført som en 
integreret del af Uddannelses- og Forskningsministeriets nationale spørgeskema og foretages hvert 2. år, sidst i 2020, men allerede igen i 2021 og herefter 2023, 2025 etc. Data for studiemiljøundersøgelsen indgår i årlig status, men 
behandles i efteråret 2021 særskilt sammen med undervisningsmiljøvurderingen for at give muligheden for at dykke dybere ned i de nye data. 


