
 
K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  
 

 

UDDANNELSESSERVICE 

DATA & SYSTEMER 

 

FIOLSTRÆDE 1 

1171 KØBENHAVN K 

 

 

www.ku.dk/us 

 

 

 
 

Bestyrelsesmøde nr. 101, d. 8. okt. 2019 
Pkt. 5. Indstilling 

Københavns Universitets bestyrelse  

  

  

  

 
26. AUGUST 2019 

 

I N D S T I L L I N G  

Sag Pkt. 5. Studiemiljøundersøgelse 2019 

Sagstype 

 Beslutning  Drøftelse  Orientering  Høring 

Indstilling 
Direktionen indstiller at bestyrelsen orienterer sig i resultaterne fra studie-
miljøundersøgelsen og drøfter de centrale indsatser.  

- De fysiske rammer er en udfordring og KUUR peger på at alle stude-
rende skal have adgang til studielokaler på tværs af KU. Derudover 
opfordres alle lokale campusenheder til at involvere sig i opfølgnin-
gen på studiemiljøundersøgelsen.  

- Fokus på at forbedre kommunikation til de studerende. De stude-
rende har al relevant information til rådighed, men det er et gennem-
gående tema, at de ikke kan finde informationen. Herunder er der en 
særlig indsats om hvor de studerende kan henvende sig i forbindelse 
med krænkelsessager. 

- Etablering af tænketank om stress. Tænketanken skal, baseret på 
forskningsbaseret viden om og praktiske erfaringer, undersøge om 
og i så fald hvordan, KU kan arbejde med at reducere stress fremad-
rettet.  

Problem/baggrund 
Studiemiljøundersøgelsen blev afviklet i foråret 2019 og resultatet kan i sin 
helhed ses her. Undersøgelsen inddrager de studerende i arbejdet med at af-

https://uddannelseskvalitet.ku.dk/kvalitetssikring/statistik-og-ledelsesinformation/undervisningsmiljoevurdering/


 

SIDE 2 AF 2 dække og løse eventuelle undervisningsmiljøudfordringer fornuftigt, kon-
struktivt og prioriteret ved at indsamle vurderinger af studiemiljøet fra de 
studerende.  

Fakulteterne udarbejder på baggrund af resultaterne UMV-handleplaner 
(UndervisningsMiljøVurdering) for studiemiljøet. Derudover fokuserer KU 
fra centralt hold på nogle gennemgående udfordringer.  

Videre proces 
På baggrund af direktionens oplæg om resultaterne fra studiemiljøundersø-
gelsen, kvalificerer bestyrelsen KU's centrale studiemiljøindsatser.    
 
Fakulteterne skal inden 1. november udarbejde handleplaner for arbejdet 
med undervisningsmiljøet. Derudover er der udpeget tre områder, hvor KU 
centralt igangsætter indsatser; stress, kommunikation og fysiske rammer.  

 

Kommunikation 
Resultaterne fra studiemiljøundersøgelsen, samt undervisningsmiljøhandle-
planer, gøres tilgængelige på ku.dk.    

Bilagsoversigt 
1. Udvalgte resultater fra studiemiljøundersøgelsen 2019 
2. Bilag med figurer til notat om udvalgte resultater fra studiemiljøundersø-

gelsen 2019 
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