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Handleplan 1 
 

Tema Fysisk miljø 
Overskrift Bedre undervisningslokaler og grupperum – med mulighed for bedre soci-

alt miljø 
Handleplan nr. (Udfyldes centralt) 
Organisatorisk placering 
af indsats 

HE, Institut for folkesundhed, de sundhedsvidenskabelige kandidatuddan-
nelser 

Ansvarshavende  
Formål Formålet er at styrke trivsel og læring blandt de studerede gennem forbed-

ring af det fysiske miljø. 
Baggrund: Via UMV undersøgelsen, kan vi igen konstatere, at de studeren-
des vurdering af det sociale studiemiljø er lavt. De mangler grupperum og 
har ofte svært ved at finde et sted at studere i mellemtimer.  Endvidere har 
mange studerende undervisning forskellige steder på campus, hvilket bety-
der, at de ikke har noget sted, de hører til.  

Undervisningslokalerne kan desuden være med dårligt indeklima og uden 
mulighed for effektiv udluftning. Samtidig klager mange studerende over, 
at auditorierne er kolde.    

Der kan evt. tages udgangspunkt i inspirationskataloget ”Bedre læringsrum 
på Health” og ”Professionelle rum til professionelle arbejdsformer  
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/campus_2.0/Anbefa-
linger_undervisnings-og_studiemiljoe.pdf 

Beskrivelse af indsats Forbedre kvaliteten af de lokaler, der er til rådighed ved fx 

• Modernisering af undervisningslokaler – fx fleksible rum, hvor der 
kan skiftes mellem forelæsning og gruppedrøftelser 

• Etablering af flere områder, som inviterer til, at studerende ophol-
der sig enten til individuelle eller gruppemæssige læringsaktivite-
ter 

• Bedre regulering af ventilation og varme 
• Flere toiletter  

Tidsplan/milepæle Forår 2022 
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Handleplan 2 
 

Tema 
 

Psykisk miljø 

Overskrift Studenterforening for de sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser 

Handleplan nr. (Udfyldes centralt) 

Organisatorisk placering 
af indsats 

HE, Institut for folkesundhed, de sundhedsvidenskabelige kandidatuddan-
nelser 

Ansvarshavende Studienævnet for de sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser 

Formål Skabe bedre socialt miljø/tilhørsforhold 
Der er ingen tradition for studenterforening på de sundhedsvidenskabelige 
kandidatuddannelser, men måske en sådan kunne skabes for at give et 
bedre socialt miljø og et større sammenhold på uddannelserne.  

 
Beskrivelse af indsats Man kunne invitere anden etableret studenterforening ud til oplæg for at 

skabe awareness om muligheden. Måske dette møde også vil kunne give 
en indikation om det sociale behov på uddannelserne.   

 
Tidsplan/milepæle Efterår/forår – arrangement med studenterforening afholdes  

 
 
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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