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Forord

Et godt studiemiljø er essentielt for at vi som studerende får mest ud af studierne 
og trives imens vi uddanner os. 

Idékatalogets formål er at samle og videreformidle nogle af de måder hvorpå 
studiemiljø konkret udformes ude på uddannelsesstederne. Idéerne er 
indsendt af studenterrådene på uddannelsesstederne. Formålet er, at de som 
udfører studiemiljøet eller udarbejder rammerne for det politisk, økonomisk og 
organisatorisk kan blive inspireret med disse idéer.

Idékataloget er blevet til i forbindelse med udarbejdelsen af politikpapiret om 
studiemiljø. Det er ikke juridisk bindende dokument, men tænkt som inspiration. 
Idékataloget er ikke et statisk dokument. Man kan stadig komme med forslag 
og kommentarer. Er der således andre der ønsker at bidrage til det kan man 
skrive til dsf@dsfnet.dk. 

God læselyst!
Kristian Bruun
Levevilkårspolitisk ordfører og næstformand
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Studentersamfundet ved 
Aalborg Universitet
På Aalborg Universitet har vi gennem det sidste års tid haft i gangsat en proces med hvordan det centrale 
studiemiljøarbejde bør organiseres og hvordan studiemiljø ikke bare bliver ad hoc løsninger, men en 
strategisk indsats. Dette ledte til at studiemiljø fik sin egen indsats i Aalborg Universitets nye strategi, 
”Viden for Verden” 2015 – 2017. I studiemiljørådet har vi, medlemmerne, bl.a. prorektor for uddannelse, 
prodekaner for uddannelse, institutledere, studienævnsformænd, studenterrepræsentanter fra de 
akademiske råd- samt universitetsbestyrelsen arbejdet med og udviklet en strategi for studiemiljøet. 
Strategien har 3 overordnede indsatsområder:

• Studiearbejdspladser
• Digital understøttelse af læring
• Kommunikation med de studerende

Ideen er, at vi gennem det næste år vil analysere problemernes omfang gennem involvering af 
studerende, videnskabeligt personale og medarbejdere fra de forskellige administrative niveauer. 
Analyserne skal resulterer i udviklingen af idekataloger, som ledelsen kan bruge til implementering af 
løsninger inden for de respektive hovedområder. 

For yderligere inspiration, kan I se strategien her1. Herudover har studiemiljørådet faciliteret afholdelsen 
af en studiemiljøkonference med temaet ”Smag på Studiemiljøet”. 

1 http://www.studiemiljoe.aau.dk/digitalAssets/218/218491_strategi-for-studiemiljoe--engelsk.pdf

http://www.studiemiljoe.aau.dk/digitalAssets/218/218491_strategi-for-studiemiljoe--engelsk.pdf
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Studenterrådet ved Aarhus 
Universitet
Overordnede rammer på AU
Det studenterdrevne arbejde med studiemiljø på AU påhviler i høj grad de lokale fagmiljøer. Dog 
har Studenterrådets AU-interne udvalg udarbejdet et politikpapir for studiemiljø, der udpensler 
Studenterrådets holdning vedrørende det fysiske og psykiske studiemiljø. Papiret har både dannet 
støtte i studiemiljødiskussioner centralt på AU, men bliver også brugt som støttepapir til institutlokale 
diskussioner.

Studenterrådet indstiller typisk studerende fra vores udvalg til at deltage i arbejdsgrupper omkring 
studiemiljø. I starten af 2016 blev der f.eks. udarbejdet et inspirations katalog til indretning af 
studiemiljøet. I løbet af efteråret 2016 er flere medlemmer af Studenterrådet derudover med i processen, 
der går forud for, hvordan AU har tænkt sig at anvende 110.000 nyanskaffede m2.

Lokale eksempler
Kontakt mellem studerende og forskere
Forelæsercafé: På fysik afholder forelæserne en café, hvor de ganske kort præsenterer sig selv og deres 
forskning, hvorefter studerende kan gå rundt ved borde og snakke uformelt med forskerne.

Forskermentor: På engelsk får studiegrupper tildelt en forsker som mentor.

Forskerrunde: På økonomi afholder fagrådet et årligt arrangement hvor fire forskere hver får 30 minutter 
til at fremlægge det, de aktuelt sidder og forsker i.

Forskerfrokost: På statskundskab lavede man en forskerfrokost med udgangspunkt i et oplæg på 10 
minutter og derefter med uformel samtale. Arrangementerne var typisk for under 20 studerende for at 
holde atmosfæren intim og distancen kort.

Diverse studiemiljøtiltag:
Studerende-til-studerende: På flere fakulteter tilbydes studerende på 1. år en ældre studerende som 
mentor, hvor de nye studerende har mulighed for få hjælp til problemstillinger, der vedrører livet som 
studerende. De deltagende studerende har både haft mindre frafald og i gennemsnit klaret sig bedre til 
eksamen end studerende, der ikke har deltaget.

Rigt foreningsmiljø: De fleste fagområder på AU har et rigt antal lokale foreninger, der mange steder har 
egne foreningslokaler stillet til rådighed. Flere steder er lokalerne placeret på deciderede foreningsgange. 
De fleste lokale foreningsmiljøer er typisk leveringsdygtige i et utal af lokale fredagsbarer, oplægs- og 
debatarrangementer, studieturen og almen hygge. Typisk til stor gavn for det lokale studiemiljø
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Døgnåbent bibliotek
PF har over flere år kæmpet for at studerende skulle kunne få adgang til biblioteket hele døgnet. 
DTU’s bibliotek har ingen bøger, men fungerer som et arbejds- og oplægsrum, hvor der er udstilling, 
storskærm, computerafdeling, gruppeborde, grupperum der kan bookes (lukkede og åbne) samt en 
stilleafdeling til fordybning. Det lykkedes til sidst og studerende kan nu komme til at arbejde med 
lækre faciliteter og udstyr uanset timetal på døgnet.

Boghandel på campus
PF oprettede for mange år siden en boghandel, for at polyteknikere kunne købe sine studiebøger på 
campus. Boghandlen er stadig at finde på campus på trods af at PF har solgt den og nu kun har aktier i 
forretningen. Boghandlen bidrager til at studerende let og nemt kan anskaffe sig alle sine studiebøger, 
hæfter, blyanter, tusser og alle andre slags materialer man kunne have brug for til sin undervisning – 
samt en masse andre interessante ting som spil, DTU merchandise og endda vin. Der er smart, da der 
trods alt er 2,5 km. til den næste boghandel i Lyngby hovedgade. 

Fredagsbar
Der findes en række fredagsbarer på DTU, som er med til at skabe liv hver fredag eftermiddag. PF 
har oprettet et Fælles FredagsbarsUdvalg, hvor alle fredagsbarer mødes og koordinerer deres større 
events for at undgå unødig stor konkurrence på enkelte fredage og næsten ingen events på andre. Det 
bidrager til nogle altid festlige fredage på Lyngby campus, samt et bedre fællesskab for fredagsbarene.

Centralt studentercenter samt caféer på campus
PF har brugsret over en række lokaler på DTU’s campusser, som benyttes til møder, klubber, 
aktivitetsudvalg samt Studenterhus og bar. For nylig er mødelokalerne også begyndt at blive brugt til 
studiegrupper, der laver opgaver. Vi har desuden været inde over at DTU har en koncertsal, hvor der 
laves koncerter af PF’s frivillige. 

Polyteknisk Forening, DTU



6

Desuden findes der yderligere 2 studieområder, som PF’s studieråd administrerer, samt vi har en ekstra 
café, hvor der sælges billig kaffe, sandwich og lignende. Det er godt, , når der er langt til den nærmeste 
kantine, og man bare skal have en chokoladebar til at fortsætte på.

Noget-for-noget fonden
På DTU har vi desuden et initiativ kaldet “Noget-for-Noget-fonden”, der går ud på, at hvis studerende 
passer godt på deres campus og dets faciliteter, så kan de søge Noget-for-Noget-fonden om penge 
til ting, der gavner studiemiljøet. Fonden benytter et ”noget-for-noget”-princip, dvs. hvis studerende 
begår hærværk, ikke rydder op e.l. hvilket betyder, at DTU skal bruge flere penge på oprydning, så går 
disse penge fra Noget-for-noget-fonden. Hvis vi derimod er gode til at passe på vores campus, er der 
en større pulje penge (som DTU ikke har brugt på oprydning), som vi kan bruge på at forbedre vores 
studiemiljø. 

Studiemiljøudvalg
Som forening har vi et fast medlem i Studiemiljøudvalget, som bl.a. snakker design af bygningers 
indendørsarealer, hvor vi får lov til at udtrykke ønske for de studerende til, hvordan vi arbejder bedst. 
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Studiestart
PF administrerer og koordinerer alt studiestart for bachelor- og kandidatstuderende (og snart også 
internationale på udveksling). Dette gøres i tæt samarbejde med ledelsen. PF’s koordinatorer og 
rusvejledere sørger for at arrangere rusture – både 5-dages, weekend- og alkoholfri rusture for at 
favne så mange nye studerende som muligt. Bachelorstuderende inviteres efter rusturene til at mødes 
til såkaldte kagemøder en gang om ugen hele deres første semester. Det giver mulighed for at nye 
studerende har en kontaktperson fra en ældre årgang hele deres første semester som minimum, men 
typisk resten af studiet, hvis de vil. Der er typisk ikke mere end 10 studerende i en kontaktgruppe for at 
sikre, at alle får mulighed for at stille sine spørgsmål.

Studieråd
På hver studieretning findes et studieråd, hvor studerende fra forskellige årgange af den pågældende 
studieretning kan mødes og diskutere emner, der vedrører dem – heriblandt det lokale studiemiljø 
såvel som sociale og faglige tiltag og arrangementer. Derudover har hvert studieråd repræsentanter i 
PF’s centrale organer, og er med til at skabe kontakter på tværs af retninger og årgange.

Klubber
Foreningen administrerer en masse klubber som er med til samle studerende om fælles interesser på 
tværs af retninger. 
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Studenterrådet ved  
Københavns Universitet

Foto: Torsten Iversen

Campusdag på CSS
Siden 2011 har de studerende på CSS (statskundskab, sociologi, psykologi, økonomi, antropologi, 
folkesundhedsvidenskab, global health, global development, security risk management) i samarbejde 
afholdt campusdag. Idéen med campusdagen er, at det er en endags festival, der har til formål at hylde 
studiemiljøet. 

Dagen er opdelt i to. Om eftermiddagen fra cirka 14-18 har der været tradition for en foreningsbazar, hvor 
nogle af de mange foreninger, der giver liv til campus, har stande, som de studerende og ansatte kan 
gå rundt i mellem og blive inspireret af. Der har i dette tidsrum også de seneste år været en ”dekanens 
vinbar”, hvor vi studerende har haft mulighed for at tage en snak med dekanen, VIP’ere og ph.d’ere, der 
fungerer som bartendere i vinbaren. Derved er dagen også med til at skabe en fælles identitet for alle 
os, der har CSS som vores arbejdsplads.

Den anden del af dagen er mere en klassisk fest, hvor der er hyret livemusik på en eller flere scener, og 
festen lukker omkring kl. 3.

Dagen har været finansieret af dels Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, men også Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, da det er der, folkesundhedsvidenskab hører til. Det er de studerende, 
der har ansvaret for al det praktiske omkring dagen, hvilket også indebærer oprydning dagen efter.

Det særlige ved campusdagen er, at den samler alle os, der arbejder på CSS omkring studiemiljøet 
såvel som det faglige miljø. Det skaber fællesskab på tværs af institutter og på tværs af studerende og 
ansatte.
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Skab stærkere fagmiljøer – fagligt, psykisk og socialt
I Studenterrådet ved Københavns Universitet bliver mødet mellem det faglige og sociale studiemiljø 
prioriteret højt i det lokale studiemiljø. Dette viser sig i mange former i de forskellige fagmiljøer, hvor 
studiemiljøet i høj grad er præget af ønsket om det uformelle møde med forskerne, og det faglige 
fællesskab uden for undervisningslokalerne. 

Initiativerne omfatter forskerfrokoster, som findes på en del fag, hvor studerende og forskere mødes 
under uformelle rammer over en bid mad og snakker om, hvad de brænder indenfor det givne 
forskningsfelt. Derudover omfatter det metodecirklerne, som er et forum for historiestuderende og 
alle andre, der savner et sted at diskutere og nørde kilder og kildebehandling. Forskereftermiddag er 
et koncept, der er afprøvet på en del institutter, og navn og indhold er varierende fra sted til sted, men 
formen er den samme. Forskere fra et bestemt fagområde holder oplæg indenfor et bestemt tema, og 
studerende og fagfæller lytter og stiller spørgsmål.

Disse eksempler er alle variationer over mødet mellem det faglige og det sociale studiemiljø, og de er 
med til at fremme det uformelle møde mellem studerende og undervisere.
 

Foto: Torsten Iversen

Til kamp for en lavere frafaldsprocent
På humaniora blev der i efteråret 2015 nedsat et frafaldsudvalg, der i samarbejde med det 
universitetspædagogiske center TEACH har udarbejdet en frafaldsrapport. Dette skyldes det massive 
frafald, der er på humaniora, og rapporten er der udarbejdet ni forslag til indsatsområder, hvor man kan 
komme dette høje frafald til livs. 

Netop nu er implementeringen af frafaldsrapportens ni forslag til indsatsområder, der kan styrke 
fastholdelsen af de studerende, blevet lagt ud til de respektive institutter, så de hver især kan udarbejde 
en samlet plan for reduktion af frafaldet. Forslagene omhandler blandt andet indførelse af obligatoriske 
studiegrupper for alle BA-studerende, kompetenceløft af undervisere på første år og udvikling og 
afprøvning af nye prøveformer.
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Studenterrådet ved RUC
Studenterdrevet studenterhus og rusvejledning
På RUC er både studenterhuset og rusvejledning studenterdrevet. Det betyder at det er de studerende 
der laver aktiviteter for de studerende både når de starter og mens man går på RUC. Det er afgørende 
at det er de studerende der arrangerer rusvejledning og studenterhus da det er de studerende der 
bedst ved hvordan det er at være studerende. Rusvejledningen er på RUC noget Studenterrådet har 
det øverste ansvar for - de ansætter et rusformandskab, som ansætter rusvejlederne. Studenterhuset 
har en bestyrelse der kun består af studerende. De ansætter koordinatorer til at stå for de daglige 
arrangementer i huset.

Mandagsmad
Mandagsmad er en forening tilknyttet til studenterhuset. De laver mad hver mandag i studenterhusets 
køkken, som alle studerende kan tilmelde sig for 25 kr. Man kan komme og hjælpe med at lave mad hvis 
man har lyst, men man kan også bare komme og spise maden og hygge med de andre. Det er meget 
populært og der dukker 40-60 studerende op hver mandag som ikke nødvendigvis kender hinanden, 
så det er også en chance for at møde nogle nye venner.

Papministeriet
Papministeriet er en brætspilsforening som også er tilknyttet Studenterhuset. De møde hver mandag 
før og efter mandagsmad og inviterer alle der har lyst til at spille forskellige brætspil med dem. Spillene 
er forskellige i sværhedsgrad og længde og somme tider laver de større arrangementer de til de lange 
spil. Det er en forening der har spillet meget sammen med Mandagsmad fra starten, så på denne måde 
tiltrækkes der også nye “spillere” da man nemt kan blive hængende til et spil efter maden.

Forskerfrokoster 
Konceptet bag forskerfrokoster er egentligt relativt enkelt - gratis mad, og et oplæg med en interessant 
underviser. Forskerfrokosterne på RUC opstod som en kritik af den meget formelle måde almindelige 
auditorie-forelæsninger foregår på, og som en kritik af den manglende kontakt mellem forskere og 
studerende. Formatet har derfor traditionelt set været relativt uformelt, hvor forskerne indbydes til at 
spise frokost med de studerende før eller efter deres oplæg.

Forskerfrokost d.27/10 Studenterhuset RUC



11

Vi har i SAMRådet haft gode erfaringer med få underviseren til at afholde cirka 20-30 minutters oplæg 
a’la en kort ‘TED-Talk’ og derefter lægge op til debat efterfølgende. Generelt har vi brugt rimeligt 
brede emner, der passer til de enkelte underviseres forskningsområder eks. “Sociale bevægelser” man 
kan alternativt bede underviserne holde oplæg om deres nuværende forskning, hvis dette er relevant. 
Det er vores konklusion at det fungerer klart bedst, hvis man inviterer de undervisere der reelt er gode 
formidlere, og udspecificerer hvilket niveau man ønsker oplægget skal foregå på. 

Fagbarer 
Fagbarerne fungerer på RUC som en social sammenkomst for studerende på samme overordnede 
bachelor-studieretning, eks. SAM el. HUM hvor man kan møde andre studerende på tværs af fag og 
årgange. Særligt ved RUC’s fagbarer er, at de kan fungere som et samlingssted for studerende sidst på 
deres bachelor eller i starten af deres kandidat når de ikke længere har samme fysiske tilknytning til 
deres basishus. 

Husstruktur og Studenterejerskab over de fysiske huse
På RUC er alle nystartede bachelorer delt ind i basishuse med omkring 130 studerende i hvert. Hvert 
nystartet basishus får et fysisk hus hvor de har hjemme. I det samme hus har to ældre årgange med 
samme basisretning også hjemme. Det betyder at der foregår en masse vidensdeling mellem de 
studerende og mellem deres udvalg. Et fysisk hus betyder også at man som nystartet studerende har 
“hjemme” et sted sammen med andre nye og studerende derfor oplever hurtigt at der er noget på RUC 
som føles som deres. 

Lokale udvalg (fagudvalg og festudvalg) 
Fagudvalgene og festudvalgene har en helt særlig funktion på RUC. De danner rammerne for, og er 
med til at facilitere det faglige og sociale miljø i basishusene. 

Fagudvalgene fungerer som bindeled til den lokale administration (vejledere, opfølgningsundervisere 
etc.) og er med til at evaluere undervisningen, projektvejledere og facilitere en god gruppedannelse i 
starten af semestrene. Helt konkret gør fagudvalg det lettere for den enkelte studerende at blive hørt af 
administrationen eller komme med kritiske evalueringer af undervisningen, i det man som studerende 
kan gå til sine medstuderende i sit fagudvalg i stedet for sekretærer eller vejledere. Udover at gøre 
det lettere for de studerende der ikke ville finde det komfortabelt selv at konfrontere en underviser 
eller ikke kan overskue at gå til administrationen har fagudvalget en stærkere samlet stemme end 
enkeltstående studerende. Samarbejde med de lokale fagudvalg er derfor på RUC et vigtigt redskab 
for fagrådene, til at skabe demokratisk legitimitet samt høre hvilke problemstillinger der rør sig på de 
forskellige hold eller huse. 

Festudvalgene danner rammerne for de sociale aktiviteter, herunder caféer og fester på lokalt plan. 
Husfesterne, der er faciliteret af festudvalget (alle kan som regel stå i bar) skaber stærke sociale 
relationer i huset, der er med til at skabe den tryghed der normalt forbindes med husstrukturen på RUC. 

Studiemiljøpulje
Studiemiljøpuljen er en pulje som hvert år kan søges af alle studerende på RUC der vil lave sociale eller 
faglige aktiviteter, som kan bidrage til studiemiljøet. Puljen uddeles af rektor og et udvalg der også 
inkluderer studerende. Puljen er fantastisk til både at understøtte særlige arrangementer for etblerede 
studenterorganisationer, fagudvalg osv, men kan også søges af helt nystartede foreninger der gerne vil 
gøre noget ved studiemiljøet.



12

Andre idéer
Sexismefrit studiemiljø
En måde man kan arbejde for et inkluderende studiemiljø og imod diskrimination på baggrund af køn 
er ved at arbejde imod sexismefrit studiemiljø. 

Det kan man for eksempel gøre ved at samarbejde med Everyday Sexism Project Denmark. Projektet 
går ud på at man anonymt kan få offentliggjort sexistiske kommentarer og oplevelser. Formålet er, at 
man ved at få disse episoder offentliggjort, er, at man kan få startet en dialog om hvad der er okay og 
hvad der ikke er. Håbet er at mindske kommentarer og episoder, der har sexistisk karakter.

Projektet foregår via facebook-siden Everyday Sexism Project.  Danmarks Tekniske Universitet 
(DTU) er én af de organisationer der samarbejder med dem om det. Danske Gymnasieelevers 
Sammenslutning (DGS) har lavet et samarbejde med Everyday Sexism Project Denmark, der specifikt 
handler om studiemiljø. Det hedder Sexismefrit Studiemiljø og kan findes på facebook.

https://www.facebook.com/TheEverydaySexismProjectDanmark/
https://www.facebook.com/SexismefritStudie/



