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1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger 
 

 

 
2. Status fra taskforces  

 
Formændene (eller stedfortrædere) holdt oplæg vedr. status på de tre taskforces 
under studiemiljø:  
 
- Taskforce for kommunikation med de studerende  
 
MG fortalte om det hidtidige arbejde i taskforcen samt hvilke metoder, der var 
benyttet til indsamling af informationer vedr. de studerendes oplevelse af 
kommunikationen på AAU.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MG redegjorde for de quick wins, som taskforcen har identificeret og som måske 
kan løses allerede fra studiestarten 2017. Herefter vil næste del af taskforcens 
arbejde fokusere på en mere strategisk og visionær tilgang til, hvordan AAU 
kommunikerer med de studerende på lang sigt. Sidstnævnte del forventes færdig 
til november 2017.  
 
(Opsummeringen fra taskforcen som blev præsenteret på mødet, er vedlagt som 
bilag 1.)  
 
Efter oplægget spurgte TBL til de studerendes feedback vedr. AAU’s hjemmeside, 
da han mener, at det kan tydeliggøres, hvor man som ny studerende skal gå hen. 
Eksempelvis ligger information om studiestart ikke på studiestartssiden. MG havde 
ikke hørt kritik fra studerende til hjemmesiden, men opfordrede til at komme med 
konkrete henvisninger, hvis der opleves problemer med at finde noget bestemt 
information. LOV informerede om, at der pågår et arbejde med at få ryddet op og 
organiseret bl.a. siderne vedr. studiestart. 
 
Der er udfordringer med, at internationale studerende ikke modtager deres AAU 
card inden studiestart. I den forbindelse foreslog MR, at AAU cards udleveres af 
studiesekretærerne (frem for at de sendes til de studerendes bopæl). På den 
måde tydeliggøres det også på det enkelte studie, hvorvidt de studerende er 
fremmødt. 
 
Tutorenes vigtige arbejde blev også drøftet. I den forbindelse informerede IA om, 
at der pågår et arbejde med at tydeliggøre forventninger til tutorerne, samt at 
ensrette kravene noget mere, således de bliver lettere for tutorerne at navigere i. 
Dette arbejde sker bl.a. som led i en indsats med at fastholde 1. års studerende.  
 

 
- Taskforce for digital understøttelse af læring  
 
HDK fremlagde indsamlingsmetoden og de foreløbige resultater fra taskforcen 
vedr. digital understøttelse af læring. Som tovholdere på projektet er der ansat 
videnskabelige assistenter, der har indsamlet informationsmateriale om de 
studerendes eksisterende brug samt ønsker til fremtidige brug af IT. 
Informationerne er indsamlet via fokusgruppeinterviews med studerende på 
bachelor- og kandidatniveau på alle fakulteter. Interviewene blev suppleret med 
øvelser. Status på undersøgelsen er, at databearbejdningen er gået i gang. En 
rapport med resultaterne kommer senere.   
 
(De slides som HDK fremviste på mødet, er vedlagt som bilag 2.)  
 
Efter præsentationen orienterede IA om, at der er arbejdes på en 
digitaliseringsstrategi på AAU, der har fokus på digital understøttelse af læring. 
Her skal denne taskforce også komme med input.  
Endvidere er der flere af de igangsatte PBL-forskningsprojekter, som også 
vedrører IT og hvilke digitale værktøjer og platforme, der giver mening at anvende 
for eksempelvis vejledere, undervisere og studerende.   
  
Der blev orienteret om, at ansatte, der skal anvende nye IT-programmer, skal 
opkvalificeres. I den forbindelse gjorde flere af de studerende Rådet opmærksomt 
på, at der også er et generelt behov for, at de studerende får information om hvilke 
programmer, der udbydes og også får tilbud om introduktioner og kurser til 
programmerne. Eksempelvis ordentlig introduktion til Moodle.   
 
Derudover var der et ønske fra SMT om, at der er fokus på ikke at digitalisere blot 
for digitaliseringens skyld. Eksempelvis kan videoer ikke altid udgøre det for 
arbejdet med mennesker (eks. i forbindelse med medicinstudiet). 
 
- Taskforce for studiearbejdspladser  
 
Som stedfortræder for LDA præsenterede MR taskforcens hidtidige arbejde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Kvalitetsenheden 
beder 
fakulteterne følge 
op på det)   



 

Taskforcen søger viden om de studerendes betragtning af studiearbejdspladser 
via to indsatser – dels ved en kampagne med fokus på inspirerende læringsrum 
(AAUsap17) og dels via 24 fokusgruppeinterviews, der dækker alle fakulteter, 
campusser og matrikler. Dataindsamlingen er påbegyndt og interviewene 
forventes at være afholdt inden sommerferien. 

 
MR viste nogen af de billeder og beskrivelser af læringsrum, som er indsendt fra 
studerende via kampagnen (AAUsap17), der nu er afsluttet. Der er overvejende 
indsendt eksempler på gode studiearbejdspladser med beskrivelser af, hvorfor de 
opleves som inspirerende læringsrum. 
   
(De slides som MR fremviste på mødet, er vedlagt som bilag 3.) 
 
Efter oplægget drøftede Rådet bl.a. vigtigheden af god information om hensigten 
med de forskellige studiearbejdspladser – er det grupperum eller stillerum. Eks. i 
hht. læsesalen i Studenterhuset, der ikke egner sig til gruppearbejde. 

 
IA takkede for taskforcenes gode indsatser og de fine oplæg. De tre taskforces 
afrapporterer det videre arbejde ultimo 2017. 
 
  

3. Videre udvikling af Studenterhuset v/Simon Mæng Tjørnehøj  
 

Som følge af Det Internationale Boligkontors flytning fra Studenterhuset i Aalborg 
til Campus Aalborg Øst har Campus Service (CAS) taget initiativ til en bred 
drøftelse af mulighederne for yderligere styrkelse af studiemiljøet i Studenterhuset. 
Målet er, at der ses på mulighederne for: 
 
1) Etablering af studieområder i de af Det Internationale Boligkontors arealer 
2) Udvidelse af caféområdet 
3) Omdannelse og aktivering af kælderarealerne 

 
Der har været afholdt to workshop i en arbejdsgruppe bestående af 
repræsentanter fra CAS, Studentersamfundet, Studenterpræsterne samt 
Studenterhuset, hvor rammerne for arbejdet blev fastlagt og de indledende ideer 
blev drøftet.  
 
SMT (med supplement fra Per Alstrup fra CAS) holdt oplæg om hvilke rum og 
potentielle muligheder, som Studenterhusets kælder rummer. Bl.a. er der en 
gammel bankboks, flotte marmorgulve, ”skjulte” rum, mange reolsystemer m.m., 
som både rummer en historik og uudnyttet potentiale, der er spændende at 
arbejde videre med med henblik på at skabe mere studenterliv i Aalborg centrum. 
Nogle rum kan umiddelbart tages i brug med det samme, mens der er udfordringer 
med andre (eks. i hht. lofthøjde og manglende vinduer i kælderens midterareal). 
Der er særligt i kælderen således tale om et visionsprojekt, der kræver 
investeringer, hvis der vælges et ombygningsprojekt. Studenterhuset er Engaards 
bygning med AAU som lejere, hvormed AAU har råderet over alle arealerne. Der 
skal dog pågå en dialog med Kommunen, såfremt der igangsættes et større 
projekt.   
  
I arbejdsgruppen har der været mange idéer oppe at vende til den potentielle 
udnyttelse af kælderarealet; eksempelvis muligheden for at etablere grupperum, 
mødelokaler, lokaler til oplæg og mødeafholdelse i regi af studenterforeningerne, 
bardrift, et kreativt miljø for klubber m.m. På mødet i Rådet blev det bl.a. også 
foreslået, at lokalerne kan bruges som alternativ til de mange arrangementer, der 
involverer alkohol – eks. til brætspilsturneringer.  
 

 



 

Næste møde i arbejdsgruppen afholdes i juni 2017. 
 
IA takkede for den fine gennemgang af arbejdsgruppens arbejde og nuværende 
tanker. Hvis Rådets medlemmer har flere input til arbejdsgruppen, kan de 
henvende sig til SMT eller PA. 

 
(De slides som SMT fremviste på mødet, er vedlagt som bilag 4.) 
 
 

4. Principper for udvælgelse af Årets Underviser v/ Inger Askehave 
 

Siden sidste møde i Studiemiljørådet er der arbejdet yderligere med kriterierne for 
udpegningen af Årets Underviser på AAU. På mødet præsenterede IA det seneste 
udkast af kriterier til brug for at indstille en underviser til ”Årets Underviser". Rådet 
udtrykte tilfredshed med de reviderede kriterier og fandt at revisionen havde taget 
højde for de input, rådet var kommet med på forrige møde på en dækkende måde. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
5. Kort orientering  
 

- Opfølgning på pilotprojekt vedr. kantinens åbningstider v/ Malene Gram 
 
MG fortalte, at der har været kørt et pilotprojekt, hvor kantinen har holdt længere 
åben. Eksempelvis har kantinen på Kroghstræde 3, Campus Aalborg Øst, holdt 
åben til 15-16 tiden, hvor de ellers normalt lukker kl. 14. Projektet viser dog, at 
omsætningen er for lav til at kunne fastholde de længere åbningstider, hvorfor det 
ophører til efteråret. 
 
Orienteringen gav anledning til en debat i Rådet vedr. årsagerne til den 
manglende succes. De studerende gav udtryk for, at de ikke er blevet orienteret 
om de forlængede åbningstider, hvilket kan have haft betydning. De studerende 
vurderede dog, at det generelt handler om, at de oplever, at udvalget i kantinen 
ikke er godt nok om eftermiddagen, samt at der generelt er utilfredshed blandt 
studerende med både kvaliteten af maden og prisniveauet. Sidstnævnte var der 
generelt en oplevelse af blandt medlemmerne i Studiemiljørådet. De studerende 
kunne endvidere berette, at oplevelsen af kvaliteten i AAU’s kantiner medfører, at 
mange studerende i høj grad i stedet benytter andre kantinefaciliteter og 
indkøbsmuligheder i området.     
 
Flere medlemmer i Rådet udtrykte forundring over, hvordan kantinen på Campus 
København opleves meget bedre, når det er samme udbyder.  
 
De studerende i Rådet efterspurgte oplysninger på de studerende, som sidder 
med i Kantineudvalget. Under mødet blev det oplyst, at der ikke på nuværende 
tidspunkt er et kantineudvalg, da det var begrænset, hvad der kom ud af udvalgets 
arbejde. Derfor anvender kantinemedarbejderne nu i stedet brugerundersøgelser 
og har tæt kontakt til alle studenterorganisationer.  
 
LOV undersøger, hvordan de studerende mere konkret inddrages af kantinen med 
henblik på en orientering på næste møde i Studiemiljørådet   
  
 
- Opfølgning på taskforce vedr. udvikling af informationsmateriale om AAU’s 

organer v/ Lukas Leer Bysted 
 
Siden sidste møde i Studiemiljørådet har LLB været i dialog med en studerende 
og en medarbejder på Campus København med henblik på at sikre, at 
udarbejdelsen af informationsmateriale om AAU’s organer er repræsentativ for 
AAU’s campusser. Endvidere har arbejdsgruppen/taskforcen for udviklingen af 
informationsmateriale fokus på, at der skal tages højde for de engelsksprogede 
studerende.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Som aftalt på sidste møde i Rådet har LLB også været i kontakt med AAU 
Kommunikation med henblik på sparring og hjælp til udarbejdelse af 
informationsmaterialet. Der har dog tilsyneladende været en manglende 
forventningsafstemning omkring samarbejdet, hvilket IA vil gå i dialog med AAU 
Kommunikation om.  
 
- Studiemiljødebat 2017 (evt. campusturnus) v/ Inger Askehave 
 
Sidste år blev der afholdt en studiemiljødebat på CREATE, Campus Aalborg 
Centrum. IA spurgte Rådet, herunder særligt de studerende, hvorvidt der bør 
afholdes et lignende arrangement i år og om det i så tilfælde bør afholdes på 
Campus København eller Campus Esbjerg i år. 
 
Der var generelt stemning for, at det skal afholdes igen og gerne på en anden 
campus eller evt. både i Aalborg og København. TBL foreslog, at det rykkes til 
foråret 2018, så det ikke konflikter med univalg til efteråret 2017.   
 
De er de studerende, der skal tage ejerskab til arrangementet. De studerende i 
rådet finder det dog vigtigt, at det er Studiemiljørådet, der tydeligt står som 
arrangør, således det ikke forveksles med et arrangement, der har et bestemt 
studenterpolitisk sigte (hvilket var erfaringen fra sidste års arrangement).  
 
Rådet besluttede, at der arbejdes videre med arrangere studiemiljødebat til foråret 
2018 på Campus København. Til foråret vil handlingsplanerne fra taskforcene 
også være afsluttet, hvormed de kan fremlægges som en del af arrangementet.  

 
 

- Nyhedsbrev fra studerende v/ Inger Askehave 
 
IA opfordrede til, at de studerende i Rådet skriver indlæg eller laver små videoer til 
studiemiljøhjemmesiden (www.studiemiljoe.aau.dk), hvis de har lyst til det. Det kan 
eksempelvis omhandle det arbejde, der pågår i Studiemiljørådet eller noget, der 
vedrører studiemiljøet på AAU mere generelt og derfor kan være interessant at få 
på hjemmesiden.   

 
Bidrag sendes til IB (ib@adm.aau.dk) 

 
 
- Status på styrkelse af studiemiljøet i Rendsburggade 6 v/ Inger Askehave 
 
IA orienterede om, at AAU’s bygning på Rendsburggade 6 (som ligger ved siden 
af CREATE) renoveres og moderniseres med henblik på at danne ramme om 
studiearbejdspladser for tre institutter: Kommunikation, Første Studieår og 
Planlægning. Det sker i sammenhæng med Institut for Planlægnings indflytning i 
CREATE-bygningen.  

 
I begyndelsen af 2017 har CAS kørt en inddragende proces med de tre 
involverede institutter, hvor studieledere og studerende har fastlagt indretningen af 
bygningen. Indretningen vil støtte op om gruppearbejdet med både grupperum og 
mere åbne gruppearbejdspladser. Med moderniseringen af bygningen gøres der 
også en indsats for at skabe mere transparens og forbedre fælleszonerne for at 
styrke det sociale element. Renoveringen går i gang i sommerferien 2017, så de 
nye rammer er klar til studiestart i efteråret 2017. 
 

 
 
 
 
Kvalitetsenheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitetsenheden 

 
6. Evt.  
 
Auditorierne i Fib. 15:  

 
 
 
 

http://www.studiemiljoe.aau.dk/


 

I forbindelse med AAUsap17 har SMT hørt klager fra studerende vedr. det nye 
inventar i auditorierne på Fibigerstræde 15, Campus Aalborg Øst. Der er mange 
studerende, der finder møblerne meget ukomfortable, og de efterspørger derfor mere 
studenterinddragelse, inden at der igangsættes ombygningsprojekter med stor 
betydning for de studerende. Campus Service (CAS) er tidligere blevet gjort bekendt 
med sagen, men Kvalitetsenheden vil sikre, at studerende der har klaget over 
faciliteterne, bliver bekendt med CAS’ svar på, hvorfor man har valgt at renovere, som 
man har. Og samtidig pointere over for CAS vigtigheden af at inddrage de studerende 
i lignende renoveringsprojekter.  
 
De Studerendes Akkrediteringsråd (STAR):  
SMT fortalte, at han har været inviteret til at holde et oplæg for STAR, som er et råd, 
der er nedsat med det formål at sikre en løbende dialog mellem Danmarks 
Akkrediteringsinstitution og studerende om kvalitetssikring og -udvikling. STAR danner 
samtidig rum for de studerendes dialog om uddannelseskvalitet på tværs af landets 
studenterorganisationer, fagområder og forskellige typer af videregående 
uddannelsesinstitutioner. 
 
SMT fortalte medlemmerne af STAR om arbejdet med studiemiljø på AAU, og 
herunder rådene med prorektor som formand. Medlemmerne af STAR syntes, at der 
var igangsat rigtig mange fine initiativer på AAU. IA takkede SMT for den gode 
tilbagemelding.  
 
PBL-projekter 
Som et led i AAU’s strategi, Viden for Verden, er der givet midler til at igangsætte 23 
forskningsprojekter, der har PBL-modellen som omdrejningspunkt. Hensigten med 
projekterne er at udforske og udfordre AAU´s måde at arbejde med problembaseret 
læring på og udvikle modellen. Gennem udviklingsprojekterne skal viden om PBL og 
effekten af PBL dokumenteres gennem eksisterende og ny viden.   
 
En del af de 23 projekter vedrører studiemiljøområdet, og i den forbindelse foreslog 
HJA, at der på næste møde i Studiemiljørådet inviteres nogle af disse grupper ind for 
at fortælle om deres projekter. Dette forslag bakkede Rådet op om. 

Konference for humaniorastuderende på AAU 
LLB fortalte, at der d. 20.4 2017 blev afholdt en konference med titlen ”Hvad kan 
humanister bruges til?”. Konferencen blev afholdt af Det Humanistiske Fakultet og 
præsenterede bl.a. et nuanceret syn på styrkerne ved at være kandidat fra en 
humanistisk uddannelse via fagligt input og debat. LLB roste initiativet og efterspurgte 
flere lignende arrangementer.  
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