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Indledningsvist blev der sagt velkommen til Mark Svendsen Møller, der er ny 
studenterrepræsentant fra Engineerings Akademiske Råd i stedet for Troels Beck 
Landbo, der skal på virksomhedsophold. Herefter fulgte en præsentationsrunde. 
  

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 

 

2. Studiemiljøarrangement på Campus København foråret 2018  
 
Nikolaj Stegager (formand for Studiemiljøgruppen på Campus København) deltog 
under punktet. NS har sammen med LLB og to studerende fra Campus 
København, Brian Møller Pejter og Christine Ingerslev, dannet en arbejdsgruppe, 
der skal være tovholder for et studiemiljøarrangement på Campus København.   
 
NS fortalte om arbejdsgruppens idéer og konkrete forslag til afholdelsen af 
studiemiljøarrangementet. Det hidtidige forslag er, at arrangementet afholdes 
fredag d. 16. marts kl. 12-16.00 med mulighed for efterfølgende arrangement i 
fredagsbaren. 
Gruppen foreslår, at arrangementet deles op i to fokusområder: 
 
1) ”Universitetets samlede indsats på studiemiljøområdet” via oplæg fra de tre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ib@adm.aau.dk


 

taskforces under Studiemiljørådet (og eventuelt arbejdsgruppen vedr. 
studieintensitet og minimumstimetal) om deres undersøgelser, resultater og videre 
proces.  
 
 2) ”Øgning af studenterengagement på Campus København” via oplæg efterfulgt 
af workshops og afslutningsvist en opsamling på workshops. 
 
Forslag til oplæg under anden del:  
- Martin Vive Ivø (Campuschef) kan fortælle om mulighederne for 
studenterengagement i sociale og faglige fællesskaber på Campus København.  
- Oplæg om mulighederne for studenterengagement holdt af studerende, der er 
engageret i eksempelvis Studiemiljørådet, Studiemiljøudvalget, studienævn, 
sociale- og studenterpolitiske aktiviteter på Campus København m.fl.. 
 
Forslag vedr. workshops: Arrangementets deltagere går ud i mindre grupper og 
brainstormer på baggrund af de afholdte oplæg og med udgangspunkt i 
spørgsmålet om, hvordan studenterengagementet kan øges på Campus 
København. 
Hver gruppe vil have tilknyttet en studerende, der skal fungere som facilitator, der 
kan styre og hjælpe dialogen i gang, samt har ansvar for at samle op på gruppens 
idéer til det videre arbejde med studenterengagement på Campus København.   
 
Arbejdsgruppen vil sørge for de praktiske omstændigheder for arrangementet (bl.a. 
sikre at der er undervisningsfri i perioden for arrangementet, markedsføring af 
arrangementet, at der vil være forplejning m.m.).  
 
IA takkede for oplægget og de gode idéer.  
 
Studiemiljørådet bakkede op om det fremlagte program. Derefter var der drøftelser 
om vigtigheden af, at de studerende, der hhv. holder oplæg og er 
gruppefacilitatorer både kommer fra Campus Aalborg og Campus København. 
Endvidere blev det pointeret, at det er vigtigt, at der samles op efter arrangementet 
og skabes de rigtige rammer for de studerende efterfølgende, således der kommer 
noget konkret ud af det.   
 
Flere studerende i Studiemiljørådet bød ind med deres hjælp til erfaringsudveksling 
og bidrag til den anden del af arrangementet vedr. studenterengagement. Det blev 
aftalt, at LLB taler sammen med de øvrige studenterrepræsentanter i rådet med 
henblik på et videre samarbejde med arbejdsgruppen. Endvidere vil 
Kvalitetsenheden sørge for koordinering mellem arbejdsgruppen og taskforcene i 
hht. oplæg. 
 
IA fortalte, at det er hensigten, at hele Studiemiljørådet deltager til arrangementet. 
Det gælder både de nuværende medlemmer af rådet og de potentielt nye 
medlemmer (jf. punkt 5 om ”Orientering om valg af medarbejderrepræsentanter til 
Studiemiljørådet i foråret 2018”). Der indkaldes til arrangementet, så snart den 
endelige dato er på plads. IA bekræftede, at Studiemiljørådet vil dække udgifterne 
til studiemiljøarrangementet i København.  
 
IA berettede, at hun netop har været rundt på Campus København og synes, at der 
er sket et stort løft i måden, hvorpå der tilgås studiearbejdspladser. Uddannelserne 
og institutterne har gjort et rigtig stort stykke arbejde, hvilket betyder meget for de 
studerende og det generelle arbejde med kvalitetssikring af studiemiljøområdet. 
IA takkede endvidere mange fremmødte fra rådet, da lokalerne i Rendsburggade 6 
blev indviet d. 4.9 2017. 
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3. Præsentation af PBL-udviklingsprojekt 

V/ Hanne Lindegaard 
 
23 PBL-udviklingsprojekter har fået tildelt knap 4,2 millioner kroner til at 

 



 

videreudvikle AAU’s PBL-model. Nogle af disse projekter har bl.a. studiemiljø som 
fokusområde. 
 
HL holdte et spændende oplæg om hendes og Maj-Britt Quitzaus PBL-projekt: 
”PBL og studieintensitet - udvikling og co-design af innovative visuelle 
videndelingspraksisser”.  
 
Efterfølgende stillede rådet spørgsmål til projektet og fik en fin drøftelse af 
præmisserne for, udfordringerne med og udbyttet af den præsenterede 
studiearbejdsform.  

 
IA takkede for et fint oplæg og fandt særlig inspiration i projektets store fokus på 
processen og udviklingen af løbende refleksioner om projektkompetencerne hos de 
studerende.  
 
HL’s slides er vedlagt referatet. 
 

 
4. Evaluering af Studiemiljørådets arbejdsform og output 

 
Studiemiljørådet evaluerede rådets arbejdsform og output med afsæt i rådets 
kommissorium og sagsfremstillingen med evalueringsspørgsmål. 
 
Rådets opgaver 
SMT oplever, at rådet har arbejdet intensivt med fire ud af de fem opstillede 
primæropgaver i kommissoriet, men han vurderer, at der ikke har været meget 
fokus på punktet vedr. igangsættelse af studenterdrevne pilot- og 
udviklingsprojekter inden for studiemiljø. LLB spurgte efterfølgende ind til 
eksempler på hvilke projekter, der kunne være tale om. IA gav de studerende ret i, 
at der endnu ikke er arbejdet meget med det punkt. IA vurderer dog, at der 
fremadrettet vil komme mere fokus på det, når taskforcenes arbejde er færdig, da 
der højst sandsynlig vil udspringe projektidéer i forlængelse af deres resultater. IA 
foreslog derfor, at der køres videre med fokus på det strategiske arbejde for 
herefter at lade de studerende gå videre med studenterdrevne projekter, således at 
det harmonerer bedst med den igangsatte proces.  
Det blev besluttet, at drøftelse om hvordan igangsættelse af studenterdrevne 
projekter skal gribes an, skal på rådets dagsorden på et af de første møder i 2018. 
 
Rådets sammensætning 
JE foreslog, at rådets repræsentativitet kunne udvides ved, at der sidder to 
studieledere og to studienævnsformænd fra hhv. det ”tørre” og det ”våde” område. 
Der var efterfølgende en drøftelse af repræsentativiteten fra fakulteterne, der på 
nuværende tidspunkt er indtænkt i medlemssammensætningen, men ikke inden for 
hver stillingsbetegnelse. Bl.a. med tanke på anvendelsen af medarbejdernes 
ressourcer blev det besluttet, at den nuværende sammensætning af rådet 
fastholdes.    
 
Der var enighed i rådet om, at der bør være en repræsentant for Campus 
København med i det centrale Studiemiljøråd – gerne en repræsentant, som også 
er med i Studiemiljøudvalget på Campus København for derved at styrke 
kommunikationen og sammenhængen mellem arbejdet på tværs af campus. Der 
skal også tages stilling til, om der skal inviteres en studenterrepræsentant med fra 
Campus Esbjerg.  
  
Formidling 
MSM fortalte, at mange studerende fra Det Humanistiske Fakultet ikke oplever, at 
der sker meget på studiemiljøområdet, og at der generelt ikke er udbredt viden om 
Studiemiljørådet og hvem, der sidder i det. Det blev dog pointeret af de øvrige 
studerende, at den tidligere repræsentant fra det pågældende fakultet sjældent 
deltog i møderne. De studerende var dog enige om, at der bør kunne laves noget 
mere branding af rådet, og at de studerende i rådet i højere grad kan bruges som 
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’flagskibe’ på fakulteterne, hvis der gøres et arbejde ud af at sætte ansigt på 
medlemmerne og at de dermed gøres nemmere at komme i kontakt med. AI 
medgav, at effektiv formidling af indsatserne og en bevidstgørelse af resultaterne 
heraf ofte er en udfordring, når der arbejdes på det tværfaglige og institutionelle 
niveau.  
Det blev besluttet, at drøftelse om hvordan de studerende gøres til ’ambassadører’ 
og hvordan formidlingen af rådets arbejde kan optimeres, skal på rådets dagsorden 
på et af de første møder i 2018. 
 
Rammerne 
LLB foreslog, at rådets møder kan skifte lokalitet engang imellem, for derved at 
komme rundt og opleve forskellige faciliteter på Campus Aalborg. Det blev der 
bakket op om. 
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5. Orientering  
 
Opfølgning vedr. kantinens inddragelse af studerende v/ LOV 
LOV har haft kontakt til Michael Sandersen i Økonomiafdelingen, der ansvarlig for 
kantineudvalget. Ifølge kontrakten med kantinen er der mulighed for at inddrage 
studerende, men der har indtil nu ikke været nok interesse blandt de studerende til, 
at samarbejdet har fungeret via inddragelse af studerende i et kantineudvalg. Der 
pågår nu en dialog mellem kantineledelsen og den øverste ledelse, så 
udfordringerne skal løses mellem de nuværende aktører. 
 
SMT fortalte, at han også har talt med MS og kantinelederen, og at emnet har 
været oppe i studenterforum, hvor der var gennemgang af de studerendes 
erfaringer med kantinen. De studerende har nu sendt deres kommentarer til 
kantinen, og der er udvalgt to studerende som kontaktpersoner til kantinen. 
 
Skriftlig redegørelse fra Campus Service vedr. renovering af auditorierne på 
Fibigerstræde 15.  
Til rådets orientering blev der til dagsordenen vedlagt de redegørelser fra Campus 
Service (CAS) vedr. renovering af auditorierne i Fibigerstræde 15, som er sendt ud 
til fakulteterne til videreformidling til brugere af auditorierne. 

 
Orientering om arbejdsgruppe om studieaktivitet og minimumstimetal v /IA  
IA orienterede om, at Det Strategiske Uddannelsesråd har nedsat en 
arbejdsgruppe med det formål at udarbejde en model for studieaktivitet. 
Arbejdsgruppen skal desuden fremkomme med forslag til et minimumsniveau for 
undervisnings- og vejledningsaktiviteterne på AAU’s uddannelser. 
 
Baggrunden for at igangsætte arbejdet er blandt andet, at flere undersøgelser 
viser, at de studerendes studieintensitet ligger under normen for et fuldtidsstudium. 
Fælles for AAU’s uddannelser er, at de er kendetegnet ved problembaseret læring, 
og AAU ønsker derfor at udvikle en model for studieaktivitet, som tager 
udgangspunkt i principperne for PBL og fastholder de studerendes ansvar for egen 
læring samtidig med, at de studerende garanteres et minimum af undervisnings- og 
vejledningstimer.  
 
Prodekan for Det Tekniske fakultet for IT og Design, Jakob Stoustrup, er udpeget 
som formand for arbejdsgruppen. Derudover består gruppen af en række ledere, 
medarbejdere og studerende. De studerende i Studiemiljørådet er blevet bedt om 
at pege på to studenterrepræsentanter til at sidde i arbejdsgruppen.  
 
SMT er en af de udpegede studenterrepræsentanter og han fortalte, at der netop er 
afholdt første møde i gruppen. Det første møde blev overordnet en drøftelse af, 
hvad gruppens målsætning er og hvordan de skal nå i mål. Der var endvidere en 
drøftelse af udfordringerne med at lave en fælles model for hele AAU, særligt hvad 
angår minimumstimetal, når uddannelsernes udformning er så forskellig (særligt 
mellem de ”tørre” og ”våde” områder).   

 



 

 
Arbejdet skal være færdigt til januar, og der er planlagt fire møder.   
 
Orientering om næste studiemiljøundersøgelse v/ IA  
IA orienterede om, at Uddannelses- og Forskningsministeriet i efteråret 2016 (med 
offentliggørelse af resultaterne i foråret 2017) lavede en studenter- og 
dimittendundersøgelse blandt alle landets videregående uddannelsesinstitutioner. 
Ministeriet har nu besluttet, at de fremadrettet fast vil udsende spørgeskemaerne 
hvert andet år. 
Studenterundersøgelsen har overlap til den studiemiljøundersøgelse, som 
foretages internt på AAU, og det forventes, at AAU fremadrettet vil sammenflette 
studiemiljøundersøgelsen med ministeriets undersøgelse, for ikke at ulejlige de 
studenterende med for mange undersøgelser med samme fokus. Det får de 
konkrete betydninger for AAU’s egen studiemiljøundersøgelse, at den skal 
indeholde ministeriets spørgsmålsformuleringer og afholdes inden for en bestemt 
periode fastsat af ministeriet (det bliver formentlig i efteråret 2018).  
 
Orientering om valg af medarbejderrepræsentanter til Studiemiljørådet i foråret 
2018  
IA påmindede rådet om, at der jf. kommissoriet for Studiemiljørådet udnævnes en 
repræsentant for kredsen af hhv. prodekaner, institutleder, studieleder og 
studienævnsformænd til at sidde i Studiemiljørådet for en 2-årig periode. Til marts 
2018 har rådet haft virke i 2 år, hvilket betyder, at der skal udpeges medlemmer på 
ny. 
Udpegningen betyder ikke, at der nødvendigvis skal ske en udskiftning af 
medlemmerne. Medarbejderrepræsentanterne i rådet må derfor meget gerne 
overveje, hvorvidt de kunne tænke sig at blive siddende i rådet, såfremt den øvrige 
medarbejderkreds støtter op om det.  
 

6. Eventuelt (14.55-15.00) 
 
SMT spurgte til status på institutionsakkrediteringsprocessen på AAU. HLP fortalte 
om processen, som der også kan findes en oversigt over på AAU’s 
kvalitetssikringshjemmeside: 
http://www.kvalitetssikring.aau.dk/institutionsakkreditering/  
 
Rådet besluttede, at orientering for proces for institutionsakkreditering bliver et 
dagsordenspunkt på næste møde i Studiemiljørådet.  
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