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Undervisningsmiljøvurdering på Aarhus Universitet, 2021 
 
Professionsbacheloruddannelsen i tandpleje og  
Erhvervsakademiuddannelsen i klinisk tandteknik  
 
På statusmødet i juni 2021 er der allerede besluttet en handleplan for feedback, idet studerende både i under-
visningsevalueringerne generelt og i undervisningsmiljøvurderingen giver udtryk for, at de mangler mere og 
bedre feedback. Derfor har studienævnet ikke foreslået yderligere handleplaner ift. feedback. 
 
Studienævnet foreslår følgende handleplaner på baggrund af de studerendes vurdering af undervisningsmil-
jøet.   
 
Handleplan 1  
 

Tema Psykisk studiemiljø  
Overskrift Samarbejde og socialt studiemiljø  

Handleplan nr. (Udfyldes centralt) 
Organisatorisk place-
ring af indsats 

Fakultet: Health (HE) 
Institut: Institut for odontologi og oral sundhed (IOOS) 
Uddannelser: Professionsbacheloruddannelsen i tandpleje (TP) og Erhvervsaka-
demiuddannelsen i klinisk tandteknik (KT) 

Ansvarshavende Studieleder Lene Martinussen  
Formål Ca. 30% af tandplejerne og ca. 25% af de kliniske tandteknikere svarer at de er 

uenige eller meget uenige I, at de ofte samarbejder med andre studerende om 
at løse opgaver på studiet. Samtidig svarer ca. 17% af tandplejerne og ca. 30% 
af de kliniske tandteknikere at de månedligt, ugentligt eller dagligt føler sig ig-
noreret eller udelukket fra studiefællesskabet. En lille del af de studerende an-
giver desuden at de har oplevet nedladende kommentarer. Svarene bekræfter 
den oplevelse som både studerende og undervisere i studienævne har ift. at 
færre studerende engagerer sig socialt/møder op til sociale arrangementer.   
 
Indsatsen går derfor ud på at styrke samarbejdet og fællesskabet omkring det 
uddannelsesmæssige og derigennem styrke det sociale fællesskab blandt stude-
rende og deres tilhørsforhold til uddannelsen. Indsatsen skal bidrage til, at de 
studerendes professionelle samarbejde bliver bedre.  

Beskrivelse af indsats Format 
Temamøde/workshop for kursusansvarlige og undervisere  
 
Indhold 
På temamøde/workshop med kursusansvarlige og undervisere skal der sættes 
fokus på:  
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• At tilrettelægge undervisning i grupper for at styrke samarbejdet mel-
lem studerende og gerne i skiftende/nye grupper i løbet af uddannel-
sen  

• At anvende peer-feedback som en øvelse i professionelt samarbejde  
• At italesætte værdien af samarbejde mellem studerende og ramme-

sætte tid til refleksion over samarbejde og læring i grupper.  
Tidsplan/milepæle Indsatsen sættes i gang af studieleder i regi af uddannelsesforum for kursusan-

svarlige.  

Temamøde/workshop afholdes.  
 

 
Handleplan 2 
 

Tema 
 

Fysisk studiemiljø   

Overskrift Udbrede kendskabet til mulige gruppe- og læsefaciliteter  

Handleplan nr. (Udfyldes centralt) 

Organisatorisk place-
ring af indsats 

Fakultet: Health (HE) 
Institut: Institut for odontologi og oral sundhed (IOOS) 
Uddannelser: Professionsbacheloruddannelsen i tandpleje (TP) og Erhvervsaka-
demiuddannelsen i klinisk tandteknik (KT) 

Ansvarshavende Studieleder Lene Martinussen og HE Studier 

Formål At studerende får kendskab til hvor de kan finde grupperum og læsepladser 

Beskrivelse af indsats I forbindelse med studiestart får de studerende en rundvisning på tandlægesko-
len og på campus generelt (Studieleder).  
 
Det skal formidles til de studerende, hvor de kan finde grupperum og læseplad-
ser og hvordan de kan booke grupperum (HE Studier).  
 

Tidsplan/milepæle HE Studier formidler mulighed for at booke lokaler til nuværende studerende.  

Nye studerende får rundvisning på tandlægeskolen, herunder information om 
hvor de kan finde grupperum og læsepladser.  
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Handleplan 3 
 

Tema 
 

Fysisk studiemiljø   

Overskrift Strøm-stik  

Handleplan nr. (Udfyldes centralt) 

Organisatorisk place-
ring af indsats 

Fakultet: Health (HE) 
Institut: Institut for odontologi og oral sundhed (IOOS) 
Uddannelser: Professionsbacheloruddannelsen i tandpleje (TP) og Erhvervsaka-
demiuddannelsen i klinisk tandteknik (KT) 
 

Ansvarshavende Bygningsservice Health    

Formål At etablere flere strøm-stik i auditorium 1, Tandlægeskolen. 

Beskrivelse af indsats At etablere flere strøm-stik i auditorium 1, Tandlægeskolen. 

Tidsplan/milepæle Studieleder kontakter Bygningsservice. 
Strøm-stik sættes op. 

 
 
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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