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STUDIEBYSPOLITIK 
FOR KØBENHAVN

Vi er taknemmelige for muligheden for at blive hørt i forbindelse med, at København vil lave en 
studiebys-politik. Vi har valgt at gå sammen en bred skare af organisationer, der repræsenterer  
elever, studerende og lærlinge, om at skrive nogle fælles anbefalinger og ét fælles høringssvar. Vi 
er glade for at være blevet inddraget i løbet af, at papiret er blevet skrevet, og vi håber, at I vil 
læse vores anbefalinger og gå lige så seriøst og konstruktivt til dem, som kommunen har gjort det 
med vores inputs i processen indtil videre. Anbefalingerne er blevet til gennem en lang proces, 
med lokale workshops mm., for at få mange forskellige inputs. Vi er begejstret for at Københavns 
kommune vil vedtage en studiebyspolitik, og vi glæder os til at være en del af at implementere og 
udleve en forhåbentlig progressiv studiebyspolitik. Vores anbefalinger er kun toppen af isbjerget 
ift. de drøftelser og overvejelser, vi har haft og den viden vi har, så ønsker I noget uddybet, må I 
endelig tage fat i os. 

God læsning,

ELEV- OG STUDENTERBEVÆGELSEN
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KAPITEL 1: INDLEDNING
Vi er eleverne, lærlingene og de studerende. Vi er en vigtig del af bylivet i København, og derfor 
bør det også afspejles i det lokalpolitiske liv. Det er vigtigt, at Københavns politikere taler til og 
med os, når fremtiden for vores studieby er på dagsordenen. Vi er velorganiserede, ambitiøse 
og har rigtig mange gode ideer. Vi er de centrale aktører at snakke med, når der skal diskuteres  
studiebyspolitik, da det er vores liv, det handler om. Vi ønsker en løbende dialog med vores  
kommunalpolitikere om, hvordan vi gør København bedre. Vi drømmer om et mangfoldigt  
København og om et København, der giver os muligheder. Og vi drømmer om et ordentligt  
boligmarked; en ungdom, der trives; en tilgængelig by og en by, der ikke efterlader klima- 
regningen til næste generation.

Vi anbefaler:
1. At man nedsætter et uddannelsesråd, hvor vi som elev -og studenterbevægelse 

har pladser, der bl.a. inddrages i implementeringen af nærværende politik. 
2. En mere målrettet indsats for at øge den kulturelle adgang til Københavns  

kommunes kultur i bred forstand. Væsentligt, fordi kultur er med til at binde 
byen sammen. Det er noget der kræver en mere konkret handleplan, elementer 
som  kulturklippekort, ligestilling med pensionister ift. rabatter kan menings-
fuldt indgå. 

3. Klima skal være mere centralt, og nævnes i anbefalingerne løbende, hvor det er 
relevant. Ungdommen skal leve med konsekvensen af klimakrisen, og mange 
års siddet på hænderne. 

4. Et velkomne arbejdsmarked, der forpligtiger sig på løfte et ansvar ift. at få unge 
i job. Udbyg særlige jobstarts-ordninger for unge på arbejdsmarkedet, og sikre 
ordentlige vilkår.
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KAPITEL 2: BOLIGMARKEDET
Elever, lærlinge og studerende er en vigtig del af byen. Derfor er det nødvendigt at skabe et bedre 
boligmarked for os i København. Alt for længe har dækningsgraden af boliger været uacceptabelt 
lav, og priserne uacceptabelt høje. Vi oplever, at man en nødt til at budgettere med 3.000 kroner 
i minus1, for at kunne få et minimumsbudget til at hænge sammen. Vi oplever et skred i, hvad 
man med rimelighed kan definere som en studiebolig, og mener ikke, at boliger, der overstiger 
halvdelen af en SU, med rimelighed kan defineres som studieboliger. Vores krav til en bolig og 
boligmarkedet er ikke høje. Vi ønsker et transparent boligmarked i og omkring København, der 
muliggør, at de elever, lærlinge og studerende, der ønsker det, kan bosætte sig her under ordentlige 
forhold. Det er desværre ikke tilfældet i dag.

Vi anbefaler:
1. Tag-over-hovedet garanti for Storkøbenhavn, med Københavns Kommune, der 

går foran. 
2. Sæt mål om en dækningsgrad 33,33% for ungdomsboliger i 20312. Lav kortere 

konkrete mål og delmål, som vi kan forpligte politikerne på. 
3. Udtag familieboliger af studiebys politikken, med mindre de er målrettede stu-

derende som gruppe.
4. Mindre loft over størrelse af boliger. Dispensationsmuligheder for studieboliger 

skal udbygges og gøres transparente.
5. Skab mere transparens for boligsøgende og bekæmp svindlere. 
6. Når københavn taler om studieboliger, skal det være boliger, der er til at betale. 

Knyt definition af en studiebolig til prisen på SU’en: f.eks. halvdelen af en SU 
efter skat. 

7. At man arbejder for mere tilgængelige, billigere og bæredygtige boliger. 
8. Fokus på at undgå diskrimination på boligmarkedet på baggrund af  

eksempelvis etnicitet, køn, nationalitet eller uddannelsesvalg.  Anonymiserede 
ansøgninger og fair fordeling gennem ét indstillingsudvalg.

1 Nordea, 2018
2 Frank Jensen har annonceret, at man har planer om at øge dækningsgraden for ungdomsboliger med 9 procent i dag til 16 procent i 2031. 
Oversat betyder det, at der i 2031 vil være 16 ungdomsboliger per 100 unge, hvis der samlet bygges 12.000 nye ungdomsboliger de næste 12 år. Dette 
skal ses i sammenhæng med at vi oplever, at ungdommen presses ud af andre boligtyper på grund af pris.
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43% af de studerende bruger enten hele deres SU 
eller mere, på deres samlede boligomkostninger1:

98% af de studerende mener at den samlede  
månedlige boligudgift er enten vigtig eller meget 
vigtig2:

”Hvor vigtige er følgende forhold ved din bolig for dig?”

1 Dansk Magisterforenings studieundersøgelse 2019
2 Boligundersøgelsen 2016, udarbejdet af Analyse & Tal smat Danske elever og Studerendes Kollegieråd

43%

Samlede månedlige boligudgift

Beliggenhed ift. aktiviteter, 
indkøbsmuligheder mv.

Beliggenhed ift. uddannelse

Fysisk stand og vedligeholdelse

Størrelse
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KAPITEL 3: TRIVSEL
Blandt vores generation af elever, lærlinge og studerende er der desværre massive problemer med 
stress og mistrivsel. Vi anerkender, at trivsels- og stress-problematikken er kompleks, og også  
vedrører faktorer uden for kommunens kontrol, men vi mener, at alle har et ansvar for at løfte de 
steder, de kan, og så meget de kan. Samtidig oplever vi en politisk debat fyldt med populistiske, 
dårlige og umyndiggørende løsninger, der ikke har nogen gang i virkeligheden, fordi vi, som det 
handler om, ikke inddrages.

Vi anbefaler:
1. En bedre koordinering mellem uddannelsesinstitutioner og kommuner, så unge 

ikke falder ned mellem stolene. Dette gælder i særlig grad i forhold til elever, 
studerende og lærlinge med funktionsnedsættelser1.

2. Gratis psykologhjælp for alle elever, lærlinge og studerende. Der er lagt op til 
gratis psykologhjælp til alle i forståelsespapiret for det nye nationale flertal, og 
det er vigtigt at Københavns Kommune allerede nu begynder at arbejde frem 
mod denne forbedring. 

3. Nedbring ventelisterne for psykologhjælp til unge. Herunder overvej, om det i 
højere grad skal/kan være kommunalt ansatte psykologer2.

4. At man sætter som målsætning øge elever- lærlinge og studerendes økonomi-
ske, sociale og psykiske trivsel.

1 Her hører vi desværre alt for ofte nogle ret hjerteskærende historier, og det skal vi kunne gøre bedre. Udover at inddrage os, er 
det relevant at inddrage organisationer som Dansk Handicapforbund (DH), der har betydelig viden indenfor denne problemstilling.

2 En af problemerne i det nuværende system er, at først skal man selv aktivt opsøge en læge, og derefter selv skal navigere i psyko-
logsystemer, og igen opsøge og henvende sig, samtidig med at man har ondt i livet. Det er generelt brug for en større grad af proaktivitet 
ift. at lave helhedsorienterede forløb, når man som ung henvender sig.
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48% af de studerende på Københavns Universitet 
oplever fysiske stress-symptomer i dagligdagen1 

69% af de studerende på Københavns Universitet  
oplever fysiske stress-symptomer op til eksamen 
eller i forbindelse med aflevering af opgaver/ 
projekter2 

1 Studiemiljøundersøgelse foretaget af Københavns Universitet

2 Studiemiljøundersøgelse foretaget af Københavns Universitet

48%

69%
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KAPITEL 4: TILGÆNGELIGHED
København skal være tilgængeligt for os som elever, lærlinge og studerende. Vores studieliv er mere 
end studiet, det er også læsegrupper, studiejob, praktik, familie og venner mm, og derfor er mange 
studerende afhængige af tilgængelighed, blandt andet i form af en god, bæredygtig, billig og hurtig 
transport til rådighed: og her er offentlig transport selvsagt central.

Vi anbefaler:
1. Inddrag de studerende, når beslutninger om tilgængelighed til deres uddannel-

sesinstitution skal træffes1. 
2. Tilgængelige studie- og praktiksteder. Udbyg offentlig transport for studerende. 
3. Tilgængelighed til kollegier for folk med handicap. 
4. Gratis offentlig transport til elever, studerende og lærlinge. 
5. Bedre cykelinfrastruktur omkring vores studiesteder.
6. Transparens og tilgængelighed i trivselstilbud, kultur- og fritidstilbud mm. 

Dette kan sammentænkes med en generel onboarding til studielivet, hvor man 
får en introduktion til den generelle tilgængelighed af tilbud for unge. 

1 Dette har man f.eks. gjort ved letbanen i Aarhus, hvor man har etableret faste møder mellem det lokale studenterråd, Aarhus 
Universitet og den tekniske afdeling. Dette har ført til flere flere ændringer omkring universitet, og har været noget alle parter synes har 
været utrolig meningsfuldt.
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KAPITEL 5: 
INTERNATIONALE STUDERENDE
Elever, lærlinge og studerende i København kommer fra forskellige lande og gør København til 
en mangfoldig by. Mangfoldighed er godt for kvaliteten i vores uddannelser og gør vores by til et 
mere spændende sted at bo. Men det er ikke nok kun at have mange elever, lærlinge og studerende 
fra hele verden, der kommer til København, vi skal også sikre, at de trives og gerne vil blive længe 
i vores by. Desværre hører vi i dag fra mange internationale studerende, at de føler, at Danmark 
ikke vil have dem, de føler sig ikke inkluderet i det danske fællesskab eller de kan ikke finde et job 
efter dimission og ender med at forlade landet. Københavns kommune skal gøre en aktiv indsats 
for at sikre, at denne situation ændrer sig, fordi internationale elever, lærlinge og studerende er en 
gevinst for byen.

Vi anbefaler:
1. København skal arbejde for at styrke fri og lige adgang til uddannelse for  

marginaliserede grupper, herunder internationale studerende.
2. København skal være velkommende overfor vores internationale med- 

studerende og modarbejde stigmatiserende diskurser om dem.
3. Kommunen skal samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner og 

lave fælles strategier for arbejde inde for inklusion af internationale studerende 
i studiemiljøet og det Københavnske fællesskab.

4. Kommunen skal støtte organisationer og initiativer, som gerne vil inkludere  
internationale studerende. Kommunen skal også lave incitamenter for  
organisationer til at blive mere inkluderende overfor internationale studerende.

5. Det skal være lettere at få overblik over jobmuligheder i Danmark for inter- 
nationale studerende og dimittender. 

6. København skal understøtte og rådgive virksomheder, om hvordan de kan  
ansætte internationale studerende og hvilke fordele der er ved det. 

7. Initiativer, der hjælper internationale studerende og dimittender med at finde 
et job i Danmark, skal være tilgængelige for alle og ikke kun for et begrænset 
antal af talenter.
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PÅ VEGNE AF ELEV- OG 
STUDENTERBEVÆGELSEN

Studieby Koordinator for 
Elev- og Studenterbevægelsen
Næstformand for 
Danske Studerendes Fællesråd
Søren Fauerskov Hansen
Email: soren@dsfnet.dk
Telefonnummer: 28194502 

Formand for 
Landssammenslutning af 
Handelsskoleelever
Oliver Asmund Bornemann

Formand for 
Sygeplejestuderendes 
Landssammenslutning
Kamilla Kjeldgaard Futtrup

Formand for 
Lærerstuderendes Landskreds
Rasmus Holme Nielsen

Formand for 
Erhvervsskolernes Elevorganisation
Maja Mørk Christensen

Formand for Studenterrådet ved 
Københavns Universitet 
Mike Gudbergsen

Formand for 
Sammenslutningen af 
Danske Socialrådgiverstuderende
Laura Pode Jørgensen

Faglig sekretær for 
Pædagogstuderendes 
Landssammenslutning
Mia Rebecca Lund

Formand for 
Danske Gymnasieelevers 
Sammenslutning
Martin Jepsen Mejlgaard

Formand for 
Danske Studerendes Fællesråd
Johan Hedegaard Jørgensen


