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Handleplan 1  
 

Tema 
 

Psykisk studiemiljø 

Overskrift Blandt de studerende udbrede kendskabet til, hvad man kan gøre, hvis man op-
lever krænkende adfærd 

Handleplan nr. (Udfyldes centralt) 

Organisatorisk place-
ring af indsats 

Fakultet: Health (HE) 
Institut: Institut for odontologi og oral sundhed (IOOS) 
Uddannelser: Bachelor- og kandidatuddannelsen i odontologi  

Ansvarshavende Studieleder Irene Dige    

Formål Udbrede kendskab til retningslinjen for, hvorledes krænkende adfærd håndte-
res, blandt de studerende. Det skal være almindelig kendt, hvor man skal hen-
vende sig, hvis man oplever chikane, mobning, vold eller diskrimination.  

Beskrivelse af indsats Studievejledningen informerer de forskellige årgange herom på årgangsmøder. 
Studieleder vil informere kursusansvarlige om proceduren på møde i Uddannel-
sesforum for odontologi. 

Tidsplan/milepæle Når årgangsmøder planlagt af studievejledningen afholdes.  
Møde i Uddannelsesforum for odontologi afholdes ultimo 2021, og emnet vil 
være på dagsordenen. 

 
 
Handleplan 2 
 

Tema 
 

Fysisk studiemiljø   

Overskrift Udbrede kendskabet til mulige gruppe- og læsefaciliteter på Institut for Odon-
tologi og Oral Sundhed blandt de studerende. 

Handleplan nr. (Udfyldes centralt) 

Organisatorisk place-
ring af indsats 

Fakultet: Health (HE) 
Institut: Institut for odontologi og oral sundhed (IOOS) 
Uddannelser: Bachelor- og kandidatuddannelsen i odontologi 

Ansvarshavende Studieleder Irene Dige    
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Formål Få oversigt over mulige grupperum og læsefaciliteter, som formidles til stude-
rende. Herudover give de studerende mulighed for at booke lokalerne til stu-
dieaktiviteter. 

Beskrivelse af indsats IOOS - i samarbejde med HE studier - udarbejder en oversigt over mulige grup-
perum og læsefaciliteter på instituttet. Denne oversigt skal formidles, således at 
de studerende kan udnytte ressourcerne – herunder gerne give mulighed for 
bookning af lokaler. 

Tidsplan/milepæle HE Studier formidle mulighed for at booke  

Institut udarbejder oversigt over mulige grupperum og læsefaciliteter. 

HE Studier hjælper med at formidle disse muligheder til de studerende. 
 
Opfølgning på handleplaner  
 

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

gen (resultater og handleplaner) 

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