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Tilrettet 02.01.2014 
 

Handlingsplan for studiemiljøarbejdet på School for Communication, Art and Technology (CAT) 
 

Studienævnet for MUSIK 

Kort opsummeret har SMV2013 for Musik 5 respondenter. Der påpeges svagheder ved de fysiske forhold på KS6 Campus Øst men 80% er meget enige i 
udsagnet ”jeg trives på min uddannelse”. Der er generel tilfredshed med det faglige og det administrative personale. Få generelle kommentarer går på 
yderligere behov for information.        

Da Studiemiljøundersøgelsen er foretaget i foråret 2013 og Musikuddannelsen hen over sommeren er flyttet til Musikkens Hus Aalborg C har 
Studienævnet for Musik valgt at tage udgangspunkt i dette nye studiemiljø og de udfordringer det har givet at flytte uddannelsen. 

Egne initiativer vedr. psykisk og fysisk studiemiljø pba. studiemiljøundersøgelsen 2013 

Studienævn/ 
uddannelse 

Problemstilling  Handling Ansvar og deadline Endelig 
afrapportering 

Musik 

 

De studerende skal selv 
organisere og opretholde orden i 
nyindrettet fælles pause område 

Selvregulerende 

Kontakt til TF omkring Hylder til opbevaring 
af  

 

MK 

 

Musik Give de studerende en større 
følelse af, at de er ”aktive” 

SN studerende tager initiativ til fælles jam- RO  
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studerende.  seance fredage. 

CRC kontaktes for booking af lokale og 

skemalægning i moodle   

”workshop”-seancer med 
gæsteforelæsere/studerende 

 

September 2014 

SN 

Musik De studerende har ikke et sted at 
sætte deres ting 

Adgangskontrol til alle rum SN  
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Skolens prioriterede og grupperede ønsker til institutter og Teknisk Forvaltning vedr. fysisk studiemiljø pba. studiemiljøundersøgelsen 2013 

Uddannelse/ 
lokalitet 

 

Problemstilling  

 

Ønske  

 

Videregives til 
(institut/teknisk 
forvaltning) 
Udfyldes af skolen 

Handling og deadline 

Udfyldes af 
Institut/Teknisk 
Forvaltning 

Endelig afrapportering   

Udfyldes af skolen 

Musik 

Musikkens 
Plads 1 

9000 Aalborg 

Der er for øjeblikket ingen 
servicering fra Instituttet i 
bygningen.  

Det betyder bl.a.: 

 Printervedligeholdelse 
mv. skal varetages af 
uddannelsens TAP 
medarbejder 

 Opsætning og 
ibrugtagning af indkøbt 
inventar/udstyr osv. 
afhænger af 
Musikuddannelsens TAP 

Det er ønske om en aftale 
om fast 
bemanding/servicering 
(piccoline) af Musikkens 
Hus fra Instituttet. Evt. 
faste ugedage/timer     

Kontaktperson Musik: 

Martin Knakkergaard: 
mk@hum.aau.dk 

Institut   
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og VIP medarbejdere 

Musik 

Musikkens 
Plads 1 

9000 Aalborg 

Der er for øjeblikket ingen 
betjent funktion fast i 
bygningen.  

Det betyder bl.a.: 

 Kortudlevering til 
studerende og VIP og 
DVIP personale 
varetages af 
uddannelsens TAP 
medarbejder 

 Oprydning, 
bordopsætning mv. 
afhænger af 
Musikuddannelsens TAP 
og VIP medarbejdere  

Det er ønske om en aftale 
om fast 
bemanding/servicering af 
Musikkens Hus fra Teknisk 
Forvaltning. Evt. faste 
ugedage/timer     

Kontaktperson Musik: 

Martin Knakkergaard: 
mk@hum.aau.dk 

Teknisk Forvaltning   
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Skolens ønsker vedr. til fakultetet psykisk studiemiljø pba. studiemiljøundersøgelsen 2013 

 

 

Studienævn/ 
uddannelse 
Udfyldes af 
skolen 

Problemstilling  
Udfyldes af skolen 

Ønske  
Udfyldes af skolen 

Videregives til 
(fakultet/AAU-niveau) 

Udfyldes af skolen 

Musik 

Musikkens 
Plads 1 

9000 Aalborg 

Kolde vægge. Gangene og opholdsrummet virker 
meget ”minimalistiske” og industrielle, hvilket ikke 
ligefrem fremmer følelsen af hygge.   

Budget til at få inspirerende ting på væggene. Gerne 
musikrelevante plakater eller lign.  

Synergi gruppen skal spørges (MK) 

Kontakt til Jazz centeret om evt. fotostater, hvis der 
MÅ hænges noget op (MK) 

Budget til at få 
inspirerende ting på 
væggene. Gerne 
musikrelevante plakater 
eller lign.  
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Tilrettet 02.01.2014 
 

Handlingsplan for studiemiljøarbejdet på School for Communication, Art and Technology (CAT) 
 

Studienævnet for Humanistisk Informatik _ Aalborg 

I alt 95 studerende med campus på Aalborg C har responderet på SMV i foråret 2013. 66 af respondenterne læser bacheloruddannelsen i Humanistisk 
Informatik campus Aalborg, 29 studerer på en af kandidatuddannelserne på Campus 9000 under studienævnet.   

På spørgsmål om tidsforbrug svinger svarene fra 5 til 55. I gennemsnit svarer BA studerende, at de arbejder 25,6 time om ugen. KA studerende svarer 
at de arbejder godt 31 timer om ugen. 

Ca halvdelen af de studerende er utilfredse med de fysiske forhold, som de ikke mener, er stimulerende for læring. Ca. 50 % er ligeledes utilfredse med 
it- faciliteterne. Derimod er der generelt tilfredshed med det videnskabelige og det administrative personale og de studerende trives socialt.     

    

Egne initiativer vedr. psykisk og fysisk studiemiljø pba. studiemiljøundersøgelsen 2013 

Studienævn/ 
uddannelse 

Problemstilling  Handling Ansvar og deadline Endelig 
afrapportering 

HumInf Ca 10 har kommentarer til 
undervisernes/forelæsernes brug 
af PowerPoint   

Fokus på den gode forelæsning og 
formidlingsstrategier til undervisningens 
dag 2014.  

CAT-skolen og 
studienævnsformanden. Forår 
2014. 
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Opfordring til at undervisere deltager i 
tilbud fra Learning Lab. 

HumInf Ca 10 har kommentarer til 
studiesekretariatet 

Forventningsafstemning mellem 
studieadministration på den ene side og 
studerende på den anden side. 

Studienævnsformand. 
Efterår/vinter 2013 – evt. med 
løbende gentagelse med 
henblik på vedligehold. 

 

HumInf Vedr. det faglige niveau – påtales 
at det er for lavt 

Forventningerne til højt fagligt niveau 

kommunikeres tydeligere og særligt i forhold til 

projektmodulerne indskærpes det at al modulets 
litteratur forudsættes kendt til eksamen. 

Den gentages også over for underviserne, at de 

studerendes må forventes at være forberedte, 
når de møder til undervisning. Der arbejdes 

også til stadighed med indførelse af øvelser i 
tilknytning til undervisning. 

Studienævnsformand. Efteråret 
2013 med forventet gentagelse 
foråret 2014. 
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Skolens prioriterede og grupperede ønsker til institutter og Teknisk Forvaltning vedr. fysisk studiemiljø pba. studiemiljøundersøgelsen 2013 

Uddannelse/ 
lokalitet 

Udfyldes af 
skolen 

Problemstilling  

Udfyldes af skolen 

Ønske  

Udfyldes af skolen 

Videregives til 
(institut/teknisk 
forvaltning) 
Udfyldes af skolen 

Handling og deadline 

Udfyldes af 
Institut/Teknisk 
Forvaltning 

Endelig afrapportering   

Udfyldes af skolen 

HumInf/Friis 

Nyhavnsgade 
14 
9000 Aalborg 

Utilfredshed med antal 
udendørs pausemuligheder 
(66% er enten meget 
uenige eller uenige i at der 
er gode pausefaciliteter) 27 
har prioriteret øget antal 
borde og bænke   

Flere borde og bænke til 
de studerende i gårdhaven 
på Friis. Flere udendørs 
askebægre samme sted. 

Kontaktperson HumInf  
Tom Nyvang: 
nyvang@hum.aau.dk 

Teknisk forvaltning   

HumInf/Friis 

Nyhavnsgade 
14 
9000 Aalborg 

Adgang til udendørsarealer. 
10 kommenterer 
adgangsforholdene til 
udendørsarealerne på Friis  

Der skal indgås aftale om 
mulighed for at åbne flere 
døre direkte fra 
undervisningslokalerne og 
ud i gårdhaven på Friis    

Kontaktperson HumInf  
Tom Nyvang: 
nyvang@hum.aau.dk 

Teknisk forvaltning   
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HumInf/Friis 

Nyhavnsgade 
14 
9000 Aalborg 

Niveau 1 og 2  

26 har kommenteret dårligt 
indeklima i auditorierne på 
Friis 

Der skal indgås aftale om 
mulighed for at åbne flere 
døre direkte fra 
undervisningslokalerne og 
ud i gårdhaven på Friis 
ELLER 
ventilationssystemet skal 
fungere i auditorierne på 
Friis.  

Kontaktperson HumInf  
Tom Nyvang: 
nyvang@hum.aau.dk 

Teknisk forvaltning   

HumInf/Friis 

Nyhavnsgade 
14 
9000 Aalborg 

20 har kommenteret at 
stole i auditorierne er 
dårlige, stolene står for tæt, 
klappen til computeren er 
for lille og tarvelig, man 
sidder skævt og får ondt i 
ryggen. 

Nyt auditorium på havnen 
med bedre møbler, som 
samtidig kan aflaste 200-
personers lokalet i Friis.  

Kontaktperson HumInf  
Tom Nyvang: 
nyvang@hum.aau.dk 

Teknisk 
forvaltning/institut 

  

HumInf/Friis Overordnet en del kritik af 
de fysiske forhold på Friis 
og i Nordkraft, hvor det 

En mere specifik og gerne 
prioriteres liste fra de 
studerendes ønskes. 

Institut/teknisk 
forvaltning 
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særlig er store hold 
kritikken kommer fra. 

 

HumInf/ 

Nordkraft 
Teglgaards Plads 
1  9000 Aalborg 

2 undervisningslokaler i 
Nordkraft vender forkert 

Vende 
undervisningslokaler, så 
flere studerende kan se 

Kontaktperson HumInf  
Jens F. Jensen: 
jensf@hum.aau.dk  

Institut/teknisk 
forvaltning 
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Skolens ønsker vedr. til fakultetet psykisk studiemiljø pba. studiemiljøundersøgelsen 2013 

 

 

Studienævn/ 
uddannelse 
Udfyldes af 
skolen 

Problemstilling  
Udfyldes af skolen 

Ønske  
Udfyldes af skolen 

Videregives til 
(fakultet/AAU-niveau) 

Udfyldes af skolen 

HumInf/ Friis 

Nordkraft 

Fysiske rammer sætter begrænsningerne for de 
studerendes psykiske tilknytning til uddannelsens 
og studieaktiviteterne.  

Bedre overensstemmelse mellem antallet af 
studerende og de fysiske rammer.  
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Tilrettet 02.01.2014 

Handlingsplan for studiemiljøarbejdet på School for Communication, Art and Technology (CAT) 
 

Studienævnet for Humanistisk Informatik _ København 

16 BA studerende fra Humanistisk Informatik i København har responderet. De svarer, at de læser fra 14 til 40 timer om ugen.  (Gennemsnit 21,8). 
Kandidatstuderende svarer i gennemsnit at de arbejder godt 42 timer om ugen. 75 % er tilfredse med de fysiske rammer og it-faciliteterne, mens ca. 
25 % mener, at de fysiske rammer ikke er stimulerende for læringen.  De studerende er generelt tilfredse med de ansatte VIP og TAP og de studerende 
trives socialt.    

  

Egne initiativer vedr. psykisk og fysisk studiemiljø pba. studiemiljøundersøgelsen 2013 

Studienævn/ 
uddannelse 

Problemstilling  Handling Ansvar og deadline Endelig 
afrapportering 

HumInf/KBH Manglende kendskab til faciliteter 
(fremgår da der efterspørges 
forhold vi har). 

Info ved sekretariatet (email / tavle opslag) 
om faciliteter. 

Campus-koordinator og 
sekretariat. Efteråret 2013. 

 

HumInf/KBH Nogle vejledere opfattes som ikke 
er engageret eller helt dygtige 
nok – højere krav til vejledere, 

Forløb for vejledere etableret – 
kompetencer og forventningsafstemning 
(retningslinier for indsats, PBL modellen 

Campus-koordinator. Efteråret 
2013 
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retningslinier for vejledning mm) 

Snak gennemføres med vejledere, der får 
dårlige evalueringer 

HumInf/KBH Undervisningsformidling Tilbud fra learninglab til ALLE undervisere 
og vejledere. 

Sekretariat  

HumInf/KBH Sammenhængskraft, gode 
studievaner, krav og 
forventninger 

Underviserne bør gøre rede for krav og 
forventninger 

Studienævnsformand, campus-
koordinator, undervisere. 

 

HumInf/KBH Åbenhed over elektronisk 
aflevering ved praktikophold i 
udlandet 

Implementering af robust system til 
håndtering af digital aflevering og 
bedømmelse ved alle prøver.  

Skoleleder og institutleder i 
forhold til 
arbejdsforholdsmæssige 
problemstillinger (dvs at 
medarbejderne ikke længere 
kan kræve at få opgaver på 
papir). Tidsplan uafklaret. 

 

HumInf/KBH Halvdelen af de få besvarelser 
mener at forventningerne er for 
lave på BA koblet med den lave 
indsats! Her er et problem 

Forventningerne til højt fagligt niveau 
kommunikeres tydeligere og særligt i forhold til 

projektmodulerne indskærpes det at al modulets 
litteratur forudsættes kendt til eksamen. 

Den gentages også over for underviserne, at de 

studerendes må forventes at være forberedte, 

Studienævnsformand og 
campus-koordinator. Startende 
efteråret 2013. 
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når de møder til undervisning. Der arbejdes 

også til stadighed med indførelse af øvelser i 
tilknytning til undervisning. 

 

HumInf/KBH Sammenhængskraft og synergi på 
semestret 

Tjek op på studieordning, ansvar hos 
ankerlærer. Intro omkring semester samt 
hvordan det bygger videre på tidligere 
semestre. 

Ankerlærer. Fra efteråret 2013.  

HumInf/KBH Mindre hold, man forsvinder i 
mængden når man er 120 

Flere timer til aktiviteter for mindre hold, 
øvelser, interessegrupper mm  

Studienævn. Fra foråret 2014.  

HumInf/KBH Arrangementer med andet fokus 
end alkohol (gerne på tværs af 
semestre og uddannelser) 

Faglige interessegruppe (studierådet?) 

Virksomhedsdag på, WOFIE 

Studieråd og campus-
koordinator. Fra foråret 2014 

 

HumInf/KBH Sociale arrangementer intro og 
løbende 

Flere sociale arrangementer. Studieråd. Fra foråret 2014.  

HumInf/KBH På KA gentagelser af undervisning 
fra BA – forskellige 
forudsætninger 

Pre-introkursus 

workshop 

 

Studienævn mfl fra efteråret 
2013. Videreudvikles 2014. 
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Skolens prioriterede og grupperede ønsker til institutter og Teknisk Forvaltning vedr. fysisk studiemiljø pba. studiemiljøundersøgelsen 2013 

Uddannelse/ 
lokalitet 
A.C. Meyers 

Vænge 15, 2450 

København SV 

 

Problemstilling  

Udfyldes af skolen 

Ønske  

Kontaktperson HumInf: 
Hanne West Nicolajsen: 
westh@hum.aau.dk 

Videregives til 
(institut/teknisk 
forvaltning) 
Udfyldes af skolen 

Handling og deadline 

Udfyldes af 
Institut/Teknisk 
Forvaltning 

Endelig afrapportering   

Udfyldes af skolen 

HumInf/KBH 

 

Mangel på bænke og borde 
udenfor 

Flere bænke med borde 
 
 

TF   

HumInf/KBH 

 

Mangel på cykelstativer 
gerne overdækkede 

Flere og overdækkede 
cykelstativer 

TF   

HumInf/KBH 
 

Opholdssteder 
overdækning  

Områder med halvtag TF   

HumInf/KBH 
  

Skraldespande Flere skraldespande ved 
borde og indgang gerne 
med skodopsamler 

TF   

HumInf/KBH Fodbold/basketboldbane Multibane evt. på TF   
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parkeringspladsen 

HumInf/KBH Forebyggelse af livsfarlige 
Lyskrydsforhold 

Cykelovergang ved 
parkeringspladserne ved 
FRK 12 (højt prioriteret på 
baggrund af yderligere 
indsigt om problem) 

TF gennem kontakt 
til 
vejmyndigheden. 

  

HumInf/KBH Månedlige 
parkeringstilladelser til 
studerende 

Udvid tiden på 
parkeringstilladelse til per 
semester 

TF   

HumInf/KBH Bevæge sig rundt på 
campus uden studiekort 

Mulighed for at slå låse fra 
8-17 på hverdage? 

TF   

HumInf/KBH Flere stik i FRK 10a 0.117 + 

Frederiks Kaj 10a 
2450 København SV 

Sørg for fastgjorte stik TF   

HumInf/KBH Bedre lyd FRK 10a 0.117 

Frederiks Kaj 10a 
2450 København SV 

Bedre lyd TF   

HumInf/KBH Tavlelys er manglefuld i Opsætning af tavlelys TF   
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Skolens ønsker vedr. til fakultetet psykisk studiemiljø pba. studiemiljøundersøgelsen 2013 

flere lokaler  

HumInf/KBH Flere skraldespande  Flere og større 
skraldespande blandt 
andet i 
undervisningslokaler 

TF   

HumInf/KBH Bedre luft Udluftning og 
ventileringsmuligheder i 
undervisningsrum 

TF   

Studienævn/ 
uddannelse 
Udfyldes af 
skolen 

Problemstilling  
Udfyldes af skolen 

Ønske  
Udfyldes af skolen 

Videregives til 
(fakultet/AAU-niveau) 

Udfyldes af skolen 

HumInf/KBH Utilfredshed med de fysiske rammer for 
problembaseret projektarbejde 

 Grupperum mangler (stor prioritet) 

 Samt bookingssystem 

 Overblik over placering af grupperum, samt 
angivelse på grupperummet. 

 Lukkede fremfor åbne grupperum 

 

HumInf/KBH Læsesal uden gennemgang Burde ikke være et problem  



 

                                                       
 

 
 

 

Side 7 af 7 
 

 

HumInf/KBH Fortsat gratis træningsfaciliteter som nu Hvis det ikke koster noget særligt så fint, ellers ??  

HumInf/KBH Flere hyggekroge Sofaer og bløde pladser, billeder, mindre 
kontoragtigt miljø, mulighed for at studerende kan 
indrette og hænge billeder op. 

 

HumInf/KBHv Fredagsbar der ikke bare er en kantine Muligheder for at gøre det mere baragtigt  

HumInf/KBH Mindre hold, man forsvinder i mængden når man 
er 120 

Lokaler til klynger   
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03.10.2013 
 

Handlingsplan for studiemiljøarbejdet på School for Communication, Art and Technology (CAT) 
 

ART studyboard 

 

Overall we find the answers positive and confirming that ArT offers a good learning environment. However, there are several issues that could be 

improved and that need attention, in particular group rooms and rest areas. 

Point by point commentaries: 

Most answers are from students of the first and second semester 

Almost all students find their campus (Toldboden) attractive, but disagree more on how the interior and technical infrastructure are helpful for 
learning. Overall the most of the answers are positive, but with about 1/3  of the answers tending towards the negative. Most negative answers go 
toward the almost complete lack of sparetime and social activities. 

Toldboden is not built for education and is therefore infrastructurally not optimal. Also the other classrooms are not built for educational purposes, 
and therefore remain suboptimal. 

Commentaries toward the staff and their engagement are in general very positive, confirming the high quality level of the study. 87% agree that 
both the scientific and administrative staff are engaged in students’ academic development. Slightly less, only 67% are happy with the relevant 
study conditions. 

Most students find the expectation of the programme to be suitable (67%). Most students also find expectations from other student stimulating and 
positive. They also find the study community good. 60% say they thrive in the study programme. 
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Most of the critique is therefore directed towards the physical infrastructure. We expect many of the associated challenges to be followed up and 
solved once we move into the new building in 2014. 

 

Egne initiativer vedr. psykisk og fysisk studiemiljø pba. studiemiljøundersøgelsen 2013 

Skolens prioriterede og grupperede ønsker til institutter og Teknisk Forvaltning vedr. fysisk studiemiljø pba. studiemiljøundersøgelsen 2013 

Studienævn/ 
uddannelse 

Problemstilling  Handling Ansvar og deadline Endelig 
afrapportering 

ArT 
Toldbod Plads 1 

9000 Aalborg 

Not allowed to use Toldboden 
for social activities. Social 
activities necessary  for the ART 
environment 

ArT fernisering and other Art specific 
activities to be held at Toldboden . 
 

Students and staff are intimidated by the 

building caretakes/Jyske Bank. The social 

activities should be accepted by the staff as 

long all rules are kept.  

Ståle Stenslie 
continuing 

 

Uddannelse/ 
lokalitet 

Udfyldes af 
skolen 

Problemstilling  

Udfyldes af skolen 

Ønske  

Udfyldes af skolen 

Videregives til 
(institut/teknisk 
forvaltning) 
Udfyldes af skolen 

Handling og deadline 

Udfyldes af 
Institut/Teknisk 
Forvaltning 

Endelig afrapportering   

Udfyldes af skolen 
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No plan of action – awaiting new building 2014 

Skolens ønsker vedr. til fakultetet psykisk studiemiljø pba. studiemiljøundersøgelsen 2013 

 

Studienævn/ 
uddannelse 
Udfyldes af 
skolen 

Problemstilling  
Udfyldes af skolen 

Ønske  
Udfyldes af skolen 

Videregives til 
(fakultet/AAU-niveau) 

Udfyldes af skolen 

ART 

Toldbod Plads 1 

9000 Aalborg 

 Moving into the new building near the water 
September 2014 it is our hope that experiences 
regarding ventilation, space, potential noise and 
waste from the creative process etc. is taken into 
consideration during all phases of the building 
process. 

 

ArT 

Toldbod Plads 1 

9000 Aalborg 

 Concerns for labs regarding noise/wet lab/hard lab    
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