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Procesplan for studiemiljøarbejdet frem mod handlingsplan på ArT 
 

Dette er første udpegning af gode idéer til studiemiljøet og actionpoints på handlingsplaner, der skal 

undersøges nærmere. Det er samtidig en plan for, hvordan det forventes undersøgt nærmere. Planen 

består af en kort beskrivelse af den forventede proces samt en navngivning på de ansvarlige for 

processerne. I skemaet er gjort plads til handlingsplan for løsning af eventuelle akutte 

problemstillinger, der kræver øjeblikkelig handling.  

Nedenstående procesplan er udarbejdet på baggrund af de studerendes vurdering af og idéer til 

studiemiljøet på Art & Technology i et skema udsendt 17. marts 2011 til alle aktive AAU-studerende 

undtaget adgangskursister og studerende på Efter- og Videreuddannelsesaktiviteter.  

Nedenstående procesplan skal føre til en handlingsplan, der er en prioriteret løsning af de påpegede 

problemer og implementering af udvalgte gode idéer. Bemærk, at der arbejdes kontinuerligt med 

undersøgelser, løsning af problemstillinger og udvikling af studiemiljøet. Både kortsigtede og 

langsigtede tiltag fremgår derfor. Handlingsplanerne vil løbende blive opdateret hvorved nogle 

punkter opdateres med ny status, nogle udgår og nye kommer til. Der vil således fremover konstant 

være en plan for studiemiljøarbejdet, men denne vil ændre sig løbende.  

Procesplanen i dette dokument beskriver udelukkende det studiemiljøarbejde, der er løses og 

iværksættes på ArT & Technology. Planerne er kommet i stand i efter møde med Teknisk Forvaltning, 

men mangler afklaring i forhold til Institut og Fakultet.   

Studiemiljøvurderinger (Undervisningsmiljøvurderinger) skal ifølge undervisningsmiljøloven være 

tilgængelige for de studerende. Oversigter over de studerendes svar og handlingsplaner findes derfor 

på universitetets hjemmeside www.studiemiljoe.aau.dk. 

 

  

http://www.studiemiljoe.aau.dk/
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Procesplan for studiemiljøarbejdet på Art & Technology 
 

Akutte 

Problemstilli

nger 

Monitoreringen peger akut 

løsning af følgende 

(Kort beskrivelse) 

Beskrivelse af handling og 

tidsperspektiv 

Ansvarlig 
 

 

A ”Tekniske” problemer i 

lokaler – her tænkes især 

på støj, lys, afskærmning, 

udsugning, kulde, varme 

samt ekstra strømstik. 

Mail til Teknisk forvaltning 

18.maj 2011 

 

Møde med Teknisk forvaltning 

primo juli med gennemgang af 

undervisningslokaler  

Teknisk Forvaltning bestiller 

stole/hynder, nye skæreplader  

mv. 

Anne 

Nielsen/Han

s 

Kiib/Teknis

k 

Forvaltning 

A1 Papirhåndklæder på 

toiletter for at undgå larm 

fra blæser 

Mail til Teknisk forvaltning 

 

Anne 

Nielsen/Han

s Kiib 

B Plads til kreativitet vi skal bygge laboratoriet op i 

efteråret 2011 - gerne 

midlertidigt i 124 som mobile 

enheder. 

Der er nedsat en 

arbejdsgruppe (Hans, Hans 

Jørgen, Dan, Michael Collin)  

Michael Collin har ansat Jesper 

Thorup Nielsen til at være 

teknisk support på 

laboratoriet. Jesper vil være 

fysisk placeret på Toldboden   

 

SN/Hum 

Fak. 
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Således kommer 124 til at 

mangle som seminarrum – Der 

skal findes et til egnet  

undervisningslokale/seminarr

um.  (Havestuen er ikke egnet 

til undervisning) 

 

Anne og 

Hans Kiib i 

samarbejde 

med 

A&D/Hum 

Fak 

C.  

Studiefællesskab 

Der er et generelt ønske 

hos de studerende om en 

større grad af 

”tilstedeværelse” blandt 

undervisere/forskere/stud

erende   

 

 

 

 

Undersøgelse af hvad der 

skal til for at 

undervisere/forskere og 

studerende er mere i 

bygningen. 

Lokalerne 106, 107, 123 og 

126 er underviserkontorer. 

(105 er stadig TAP/Anne) 

Tid: 

Forår/efterår 2011 

 

Hans 

Kiib/SN 

Problemstilli

nger 

Monitoreringen peger på 

nærmere undersøgelse af 

(Kort beskrivelse hvad der er behov for 

yderligere undersøgelse af) 

Metode for nærmere 

undersøgelse 

Ansvarlig 
 

 

 Tekniske udfordringer  (se ovenfor)  

 Undervisningslokalemæssige 

udfordringer 

(se ovenfor)  

 Studiemiljømæssige 

udfordringer 

(se ovenfor)  
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Gode idéer Monitoreringen peger på 

nærmere undersøgelse af 

(Kort beskrivelse hvad der er behov for 

yderligere undersøgelse af) 

Metode for nærmere 

undersøgelse 

Ansvarlig 
 

 

1. Fredagsbar/fælles 

aktivteter på tværs af 

semestrene  

finde et sted til fredagsbar 

nu 

ArT 

studerende 

De 

studerende

s 

prioriteter 

Monitoreringen peger på 

følgende som de 

studerendes prioriteter 

Vurdering af muligheden 

for indfrielse 

Evt. 

Ansvarlig 
 

1. prioritet Laboratoriefaciliteter OK – lokalesituation i øvrigt 

skal dog afklares    

SN/Hum 

Fak 

2. prioritet Studiemiljø Flere undervisere placeres i 

Toldboden 

 

3. prioritet Kantinefaciliteter  Ikke før der kommer en ny 

bygning 

SN/hum 

Fak 

 

Ovenstående procesplan er behandlet og godkendt af Art & Technology 
 

Dato: 

___________________________________________________  _____________________________________________________________ 

Leder     Studenterrepræsentant  

 


