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Retningslinjer for sikring af studiemiljø på SUND 

Strategiske rammer 

I Københavns Universitets strategi Talent og samarbejde – Strategi 2023 indgår studiemiljø som en 

del af mål 4.1: Et godt studie- og arbejdsmiljø med vægt på mangfoldighed. På SUND er arbejdet 

med studiemiljø strategisk forankret i SUNDs målplan kapitel 2, delmål 4: Et stimulerende 

studiemiljø:  

SUND vil have fokus på de studerendes studietrivsel i arbejdet med både det fysiske og det 

psykosociale studiemiljø for at understøtte og udvikle de studerendes muligheder for at studere på 

udfordrende uddannelser. Fagligt og socialt fællesskab og tilhørsforhold skal bidrage til at højne 

trivsel, læring og gennemførelse og hjælpe med at forebygge stressreaktioner. De studerende og 

fagmiljøer involveres i arbejdet med at afdække behov og prioritere indsatser. De studerende bliver 

involveret via Studenterforum og Studienævn, hvor de drøfter og foreslår temaer, handleplaner og 

indsatser.  

 

SUNDs arbejde med studietrivsel tager afsæt i anbefalingerne fra KUs stresstænketank og kobler til 

KUs projekt om Det gode studieliv.  

 

SUND vil:  

1. Forbedre studietrivsel gennem udvidede studieintroduktionsforløb på alle uddannelser, styrke 

fællesskaber og engagement blandt de studerende for at sikre god gennemførelse.  

2. Videreudvikle og udbrede SUNDs brug af digitale trivselsindsatser i kombination med fysiske 

indsatser med afsæt i de værdifulde erfaringer, som SUND har gjort sig under COVID-19 

krisen. Vi kan via blandede vejledningsformer og tiltag interagere med og engagere flere 

studerende og dermed understøtte de faglige og sociale fællesskaber, der som resultat af 

COVID-19 har været udfordrede.   

3. Udvikle det fysiske læringsmiljø, herunder implementere minimumsstandarder for 

undervisningsinfrastruktur samt, med udgangspunkt i KU’s Helhedsplan, udføre nødvendige 

forbedringer for at sikre et godt fysisk studiemiljø. 

 

De strategiske delmål vedr. studiemiljø og studietrivsel er forankret i Afdeling for Uddannelse og 

Studerende (AUS) og koblet til prodekanen for uddannelse. Denne forankring skal sikre 

ledelsesmæssig opfølgning på fakultetsniveau. Hvert år udarbejdes en handleplan, hvor delmålenes 

indsatser og aktiviteter præciseres og forankres. Det er essentielt, at aktiviteter og indsatser vedr. 

studiemiljø og studietrivsel udvikles og afstemmes med fagmiljøer for at skabe faglig og social 

sammenhæng for de studerende.  

 

UMV/Studiemiljøundersøgelse 

Ud over de strategiske delmål til understøttelse af det gode studiemiljø anvender KU i 

overensstemmelse med Undervisningsmiljøloven ministeriets Uddannelseszoom til opfølgning på 

de lovpligtige undervisningsmiljøvurderinger. Uddannelseszoom gennemføres hvert 2. år og 

indhenter gennem spørgeskemaundersøgelse de studerendes vurdering af studiemiljøet. Ministeriets 
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undersøgelse omfatter alle bachelor-, professionsbachelor- og kandidatuddannelser. For alle 

deltidsuddannelser (akademi-, diplom- og masteruddannelser) gennemfører KU sine egne 

undervisningsmiljøundersøgelser. KU følger ministeriets kadence for gennemførelse af 

undersøgelserne. 

Uddannelseszoom-undersøgelserne samt de KU-forankrede undersøgelser blandt de studerende på 

SUND bidrager med input til udvikling af studiemiljøet samt SUNDs lokale handleplaner, der 

afstemmes på baggrund de studerendes input. Undersøgelser udmøntes i handleplaner, redigering af 

eksisterende handleplaner, og i det kontinuerlige arbejde med studiemiljøet.  


