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Undervisningsmiljøvurdering på Aarhus Universitet, 2021 
 

Bachelor- og kandidatuddannelsen i Idrætsvidenskab  
  
Studienævnet for Idrætsvidenskab drøftede uddannelsesmiljøvurderingen den 7. oktober 2021 
og vurderede på den baggrund at trivslen ligger på et fint niveau og over gennemsnittet for AU.   
  
Studienævnet bemærker særligt at studerende efterspøger mere feedback og at nogen føler sig 
udelukket fra studiefællesskabet. Studienævnet vurderede dog at det var svært at sætte ind på 
bagrund af data, da det ikke står klart, om udelukkelsen af studiefælleskabet finder sted i 
forbindelse med undervisning eller uden for undervisningen.  
  
Generelt har studienævnet en formodning om at resultaterne afspejler en særlig 
coronatid/årgang, hvor særligt det sociale har lidt et knæk pga. manglende fysisk fremmøde.  
  
Der er i arbejdet med handleplanen i statusrapporten 21/22 adresseret en række tiltag rettet 
mod det fysiske og psykiske uddannelsesmiljø. I tillæg til de allerede planlagte og igangsatte 
initiativer, ønsker studienævnet at igangsætte yderligere følgende handlinger:    
  
Handleplan 1  
  

Tema  
  

Psykisk uddannelsesmiljø  

Overskrift  Karrieredag   

Handleplan nr.  (Udfyldes centralt)  
Organisatorisk placering 
af indsats  

Health, Institut for Folkesundhed, Idrætsvidenskab  

Ansvarshavende  Alumne foreningen, Simon Lønbro   
Vejledningen He Studier  

Formål  Formålet er at øge oplevelsen hos de studerende ved hvad de 
skal og kan efter endt uddannelse   

Beskrivelse af indsats  For at imødekomme studerendes usikkerhed omkring deres plads 
på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse arrangeres der i 
samarbejde med studievejledningen ved Health Studier og 
Alumneforeningen en karrieredag med oplæg fra dimittender og 
repræsentanter fra aftagere, ligesom vejledningen vil tilbyde 
vejledning i forhold til projektorienterede forløb, studiejobs og 
erhvervsrettede specialer og opgaver, som ligeledes har til 
hensigt at understøtte at flere kommer i beskæftigelse efter endt 
uddannelse. 

Tidsplan/milepæle E22 
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Opfølgning:   
  

Ansvarlig for opfølgning  Kristian Raun Thomsen  

Tidplan for opfølgning:  

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   

  
Handleplan 2  
  

Tema  
  

Fysisk uddannelsesmiljø  

Overskrift  Bedre udnyttelse af lokaler  

Handleplan nr.  (Udfyldes centralt)  

Organisatorisk placering 
af indsats  

Health, Institut for Folkesundhed, Idrætsvidenskab  

Ansvarshavende  He Studier   
Studienævnet  

Formål  Sikre optimal udnyttelse af lokaler på Dalgas Avenue til gavn for 
studerendes behov for flere læse- og gruppepladser   

Beskrivelse af indsats  Det vil blive undersøgt, om det er muligt for studerende at få 
overblik over ledige lokaler, der normalt bruges til undervisning 
med det nye timeplanner system, og om det er muligt for dem at 
booke lokalerne i de perioder.  

Tidsplan/milepæle  S22  

  
Opfølgning:   
 

Ansvarlig for opfølgning  Kristian Raun Thomsen + HE Studier  

Tidplan for opfølgning:  

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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Handleplan 3  
  

Tema  
  

Fysisk uddannelsesmiljø  

Overskrift  Te-køkken og gentænkning af kantine-lokalet på Dalgas Avenue  

Handleplan nr.  (Udfyldes centralt)  

Organisatorisk placering 
af indsats  

Health, Institut for Folkesundhed, Idrætsvidenskab  

Ansvarshavende  Kristian Raun Thomsen, Studieleder  
Ask Vest Christensen  

Formål  Skabe mulighed for et socialt samlingssted til sociale 
arrangementer og med mulighed for at have mindre 
køkkenfaciliteter til rådighed  

Beskrivelse af indsats  Fokus på de studerendes adgang til et socialt mødested med 
mulighed for at have mindre køkkenfaciliteter til rådighed efter 
at kantinen er lukket på Dalgas Avenue.   

Tidsplan/milepæle  S22  

  
Opfølgning:   
  

Ansvarlig for opfølgning  Kristian Raun Thomsen/studienævnet  

Tidplan for opfølgning:  

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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