
Brugerudvalg pa  SDU 

Baggrund 
Syddansk universitet er i stor bevægelse og arbejder konstant på, at forbedre sig og skabe de bedst mulige 

forhold for de studerende. Et vigtigt element for at kunne skabe rammerne for de studerende er, at de 

inddrages i processerne. 

På den faglige side har de studerende et struktureret system med studienævn, institutråd og akademisk 

råd, hvor de studerende inddrages i arbejdet på de respektive niveauer. 

Når det derimod drejer sig om de omkringliggende rammer, er studenterinddragelsen begrænset til få 

selvstændige og specifikke udvalg, såsom kantine udvalg, IT-udvalg, o.l., hvor studenterrepræsentationen 

er mere tilfældig end ønskværdigt. For at få en højere grad af studenterinddragelse på SDU, bør disse 

udvalg nedlægges og samles i et mere overskueligt og struktureret sæt af helhedsorienterede 

brugerudvalg, med studenterrepræsentanter fra det aktive studentermiljø. 

Herved vil universitetet kunne inddrage de studerende på en lettere og mere naturlig måde og løbende få 

et mere repræsentativt og helhedsorienteret input fra de studerende. Ligeledes vil det blive lettere for det 

aktive studentermiljø at viderebringe ønskerne fra deres studerende og lokale foreningsliv. 

Syddansk Universitet bør af denne grund etablere følgende Brugerudvalg: 

Brugerudvalg 
Uden for Odense 

- etableres ét brugerudvalg på hver campus, med følgende medlemmer. 

 Campussekretæren (koordinator) 

 Studenterrepræsentanter fra foreningslivet og studierne 

 Lederforum (studieservice, teknisk service og IT-service) 

Campussekretæren er i denne sammenhæng tiltænkt rollen som koordinator, der facilitere udvalgets 

møder og sammen med det lokale miljø løbende sikrer en så bredt dækkende studenterrepræsentation 

som mulig. 

Odense 

Grundet den markant større studentermasse på Odense campus, er det nødvendigt at oprette flere 

brugerudvalg, for at kunne inddrage de studerende på en funktionel og repræsentativ måde. Derudover 

eksisterer der på Odense campus en lang række fagråd, studieorienterede foreninger, o.l., der beskæftiger 

sig med de studiemiljømæssige rammer og samler op på deres studerendes henvendelser. Det vil derfor 

være nærliggende at studenterrepræsentanterne findes herfra (Fagrådene og foreningerne har allerede i 

bredt omfang udtrykt stor interesse herfor) 

Der bør af denne grund oprettes ét brugerudvalg for hvert fakultet, med følgende medlemmer: 



 En ansat fra Teknisk service (koordinator) 

 En repræsentant fra fakultetssekretariatet 

 Studenterrepræsentanter fra fakultets fagråd og studieorienterede foreninger 

 Repræsentanter fra de relevante serviceområder 

 Evt. andre fakultetsrepræsentanter 

Koordinatoren vil her have ansvaret for at facilitere udvalgets møder og i samarbejde med 

fakultetssekretariatet løbende sikre en bred studenterrepræsentation. 

Faste tilbagevendende opgaver 
Syddansk Universitet udfører hvert andet år en Studie- og undervisningsmiljøvurdering, som fakulteterne, 

campusserne og fællesområdet efterfølgende kan bruge til, at forbedre universitetet. Alle brugerudvalgene 

skal bistå denne proces ved, at kvalificere de efterfølgende handlingsplaner for de respektive miljøer. 

Ligeledes kan arbejdsmiljøorganisationen løbende få kvalificeret specifikke indsatsområder vha. 

brugerudvalgene. 

Alle brugerudvalgene skal for deres respektive område udarbejde en årlig vurdering af 

studenterforeningernes behov og adgang til kontorfaciliteter, opbevaringsplads o.l., samt deres 

muligheder for, at afholde sociale og faglige arrangementer. 

Alle brugerudvalgene skal årligt vurdere den samlede IT-løsning, der tilbydes det respektive område. 

Alle brugerudvalgene skal ca. hvert andet år lave en systematisk gennemgang af alle de faglige og sociale 

lokalefaciliteter, der primært henvender sig til de studerende fra deres repræsentationsområde. 

Op til hver forhandling af kantinekontrakterne skal brugerudvalgene uden for Odense kunne komme med 

deres vurdering af og ønsker til deres kantine.  

I Odense er kantineforholdene dog forskellige fra fakultet til fakultet. For de kantiner der benyttes af flere 

fakulteter, skal Teknisk service derfor vurdere, hvilke brugerudvalg bør inddrages, og/eller om det vil være 

hensigtsmæssigt at nedsætte et ad hoc udvalg til denne opgave. 

Ad Hoc udvalg 
I tidsbegrænsede indsatser kan det i nogle tilfælde være mere hensigtsmæssigt, at Teknisk service med 

hjælp fra de relevante brugerudvalg nedsætter et ad hoc udvalg med relevante studenterrepræsentanter.  

Ad hoc udvalg kan f.eks. beskæftige sig med: 

 Etableringen af nye faciliteter såsom en studenterbar, fitnessrum, bibliotek, o.l. 

 Vurdering/forslag til forbedring af de inden- og udendørsfaciliteter, der henvender sig til den brede 

studentermasse.  

 Nybyggerier, ombygninger eller renovering af eksisterende bygninger 

 Nuværende eller ønskede servicefunktioner  


