
 

 
 

September 2021 

 

Side 1/2 
AARHUS UNIVERSITET 

Undervisningsmiljøvurdering på Aarhus Universitet, 2021 
 
Bachelor- og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab  
 
Handleplan 1  
 

Tema 
 

Fysisk miljø 

Overskrift Bedre rengøring, indeklima og ventilation  

Handleplan nr. (Udfyldes centralt) 

Organisatorisk 
placering af indsats 

Fakultet: Health (HE) 
Institut: Institut for Folkesundhed (IFS)  
Uddannelser: Bachelor- og kandidatuddannelsen i 
folkesundhedsvidenskab  
 

Ansvarshavende  

Formål Formålet er at styrke undervisningen og vedligeholde den sociale 
integration 

Via UMV- undersøgelsen, kan studienævnet konstatere, at de 
studerende mangler grupperum og toiletforholdene i bygning 1150 
er for ringe. Desuden er ventilation i forelæsnings- og 
holdundervisningslokaler ikke tilstrækkelig, hvilket skaber et dårligt 
indeklima. Der bliver afholdt fester i de samme lokaler, hvor der er 
undervisning, og derfor er det vigtigt, at det bliver gjort ordentligt 
rent. Det er desværre ikke tilfældet på nuværende tidspunkt.  
 
Folkesundhedsvidenskabsuddannelsen holder til i bygning 1150, 
hvor en stor del af undervisningen foregår. De studerende er glade 
for at have et tilhørsforhold til en specifik bygning; et tilhørsforhold 
som også er vigtigt for den faglige identitet og sociale integration på 
tværs af studiet.  
 
Bygningen er for lille til uddannelsen, og det kunne overvejes helt at 
flytte undervisningen til andre lokaler spredt på campus. Det 
prioriteres dog højt at have en base for uddannelsen og derfor 
ønskes et fokus på forbedring af rengøring, toiletforhold, grupperum 
og indeklima.   
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Beskrivelse af indsats • Etablering af flere grupperum samt oplysning om tilgængelige 
grupperum og bookningsmuligheder 

• Etablering af flere områder, som inviterer til, at studerende 
opholder sig enten til individuelle eller gruppemæssige 
læringsaktiviteter 

• Bedre rengøring i 1150 
• Bedre regulering af ventilation og varme i 1150 
• Bedre belysning I 1150 
• Flere toiletter i 1150 

Tidsplan/milepæle Forår 2022 

 
 
Opfølgning på handleplaner  
 

November Handleplaner offentliggøres på AU’s hjemmeside 
November  Health uddannelsesrapport tilføjes et afsnit om 

undervisniningsmiljøvurderingen (resultater og handleplaner) 

Juni 2022 Der gøres status på arbejdet med handleplanerne ved det årlige 
statusmøde  
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