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Sagstype 

 Beslutning  Drøftelse  Orientering  Høring 
 

Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen tager studenterambassadørens årsberetning for 
2018 til efterretning.  

Under behandlingen deltager studenterambassadør Bo Gad Køhlert. Ambas-
sadøren vil præsentere årsberetningen i hovedtræk samt give en opsumme-
ring fra behandlingen af årsberetningen i diverse mødefora.  

Problem/baggrund 
Den daglige ledelse har modtaget studenterambassadørens årsberetning for 
2018 (bilag 1). Årsberetningen har været behandlet bredt på KU: I AL (ad-
ministrativ ledelse), SAK (Studieadministrativ Koordinering), KUUR (KU´s 
Uddannelsesstrategiske Råd) og LT (Ledelsesteamet).  

Uddannelsesservice, Fælles HR og Rektorsekretariatet har som baggrunds-
materiale udarbejdet et notat med bemærkninger til studenterambassadørens 
anbefalinger (bilag 2). 

Løsning 
Som opfølgning på årsberetningen bemærker rektor, at uddannelsessøjlen 
vil have særligt fokus på to områder: 



 

SIDE 2 AF 2 • Nedbringelse af sagsbehandlingstider på eksamenssnydsområdet. Derud-
over vil der være fokus på, om der er behov for ændringer, ensretninger 
m.v. på eksamenssnydsområdet, fx vil der blive set på den information, 
som tilgår de studerende under behandlingen af eksamenssnydssager.  
 

• Beredskab ved sager om mobning, seksuel chikane og lignede. US vil 
fortsat have fokus herpå og videndele om fakulteternes håndtering af sa-
ger og forebyggende indsatser. US vil i den forbindelse bl.a. inddrage re-
sultaterne fra studiemiljøundersøgelsen til at se på, om der er behov for at 
gøre endnu mere forebyggende, ligesom indsatser i forhold til de stude-
rende vil ske i lyset af de nye personalepolitiske retningslinjer på områ-
det.  
 

Endelig bemærkes det, at studenterambassadøren den 9. april 2019 på bag-
grund af US, Fælles HR og REKSEK-notatet samt SAK-behandlingen den 
5. april 2019 besluttede at ændre i årsberetningens tekst. Der er indsat en 
kommentar herom i sagsnotatet (bilag 2).    
   
 

Bilagsoversigt 
1. Studenterambassadørens årsberetning 2018 
2. Følgenotat med bemærkninger til studenterambassadørens anbefalin-

ger 
3. Forretningsorden for studenterambassadøren 
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