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Fællesadministrationens handlingsplaner for SMU-deltid 2019 
 
Som opfølgning på Studiemiljøundersøgelsen 2019 for deltidsstuderende, har fællesadministrationen udarbejdet 
følgende handlingsplaner: 
 
 Trivsel 

1. Øget synlighed på Studie- og Trivselsvejledningen blandt de deltidsstuderende 
2. Mulighed for vejledning udenfor almindelig arbejdstid 
3. Webinar om work/life-balance 

 Information og Kommunikation 
4. Bedre information og kommunikation til deltidsstuderende 

 
Handlingsplanerne er godkendt på områdechefmødet den 13.8.2020. 
 
Handlingsplaner 
 

Titel 

Hvad er titlen på handlingstiltaget? 

Øget synlighed på Studie- og Trivselsvejledningen blandt de 
deltidsstuderende 

Hvor 

Hvilken enhed vedrører følgende tiltag? 

SDU Studieservice, Studie- og Trivselsvejledningen  

Tematik 

Under hvilket tema i spørgeskemaet er der 
identificeret en relevant problematik? 

Trivsel – work/life-balance  

Udfordring 

Hvilken udfordring drejer det sig om? Hvad 
har de studerende givet udtryk for er et 
problem? 

32 % svarer, at der er forhold i deres studie, som medvirker til en 
unødig stor belastning. Der er desuden 12 %, som tilkendegiver at 
opleve stress dagligt.  
 
Det fremgår bl.a. af fritekstkommentarerne, at det er vigtigt for de 
studerende at få klar og tydelig information, så de bedst muligt 
kan planlægge deres tid. Det kan f.eks. være information om prak-
tiske forhold (nogle kender ikke SDU på forhånd, og for nogle kan 
det være mange år siden de sidst var på skolebænken).  
 

Beskrivelse af indsats 

Hvilket tiltag initieres for at løse problem-
stillingen? Hvilke handlingstiltag eksiste-
rede i forvejen, kan disse forbedres og/eller 
kommer der helt nye tiltag på området? 

I optagelsesbrevet skal de studerende gøres opmærksom på mu-
ligheden for vejledning i Studie- og Trivselsvejledningen. Her skal 
henvises til mitsdu.dk/studievejledning. 
 
Studieservice kontakter desuden HD-sekretariatet på SAMF mhp. 
at de evt. også kan indsætte formuleringen i de optagelsesbreve 
de udsender. 
 



 

 Side 2 

Formål 

Hvilken effekt regnes eksisterende og 
eventuelle fremtidige handlingstiltag at 
have af betydning for løsning af problem-
stillingen? 

Formålet er dels at gøre de deltidsstuderende opmærksom på 
muligheden for vejledning, og dels at opfordre de deltidsstude-
rende til i højere grad at opsøge vejledning i Studie- og trivselsvej-
ledningen.  
 
Igennem vejledning kan Studie- og Trivselsvejledningen, i samar-
bejde med den studerende, arbejde med udfordringer i work/life-
balance (fx urealistiske forventninger til egne kompetencer, uklar-
hed omkring rammerne for en universitetsuddannelse eller behov 
for inddæmning af krav i privatlivet). 
   

Status og opfølgning 

Hvornår startes der op på at iværksætte 
forbedringer og hvornår forventes målet 
opnået? Hvornår følges der op på hand-
lingstiltaget? Husk både en startdato og en 
slutdato på tiltaget. 

Kort tekst og relevant link kommer i optagelsesbrevet for sommer-
optag 2020.  
 
Evaluering ved semesterstart februar 2021. 
 
Såfremt det giver mening at beholde ordlyden og linket i optagel-
sesbrevet vil det være praksis i Studieservice fremover. 
  

Ansvarlig 

Hvem kan de studerende kontakte for at 
høre mere? Oplys navn og kontaktinforma-
tion (vær opmærksom på, at dette offentlig-
gøres) 

Studie- og Trivselsvejledningen  
vejledning@sdu.dk  
65501801 (mandag og onsdag 10-12)  

Supplerende bemærkninger 

Er der yderligere relevante kommentarer 
de studerende kan læse omkring hand-
lingstiltaget? 

 

Status august 2021 

Status på handlingsplanen efter et år. 

Der er kommet en henvisning til Studie- og trivselsvejledningen i 
optagelsesbrevene.  
 

 
 

Titel 

Hvad er titlen på handlingstiltaget? 

Mulighed for vejledning udenfor almindelig arbejdstid  

Hvor 

Hvilken enhed vedrører følgende tiltag? 

SDU Studieservice, Studie- og Trivselsvejledningen  

Tematik 
Trivsel – work/life-balance 
 

mailto:vejledning@sdu.dk


 

 Side 3 

Under hvilket tema i spørgeskemaet er der 
identificeret en relevant problematik? 

  
 

Udfordring 

Hvilken udfordring drejer det sig om? Hvad 
har de studerende givet udtryk for er et 
problem? 

De deltidsstuderende har typisk arbejde og familie ved siden af 
deres studie, og deres kommentarer giver indblik i en hverdag, 
som kan være presset.  
 
Pga. arbejde kan det være svært for denne målgruppe at komme 
til vejledning indenfor normal kontortid (9-15). 
  

Beskrivelse af indsats 

Hvilket tiltag initieres for at løse problem-
stillingen? Hvilke handlingstiltag eksiste-
rede i forvejen, kan disse forbedres og/eller 
kommer der helt nye tiltag på området? 

I efterårssemestret 2020 vil Studie- og Trivselsvejledningen skabe 
mulighed for at deltidsstuderende kan få vejledning via tele-
fon/skype udenfor normal kontortid (fx om aftenen).  

Formål 

Hvilken effekt regnes eksisterende og 
eventuelle fremtidige handlingstiltag at 
have af betydning for løsning af problem-
stillingen? 

Hvis deltidsstuderende får bedre mulighed for at deltage i vejled-
ning, vil de få en bedre dækning af deres vejledningsbehov.  
 
Igennem vejledning kan Studie- og Trivselsvejledningen i samar-
bejde med den studerende arbejde med udfordringer i work/life-
balance fx urealistiske forventninger til egne kompetencer, uklar-
hed omkring rammerne for en universitetsuddannelse eller behov 
for inddæmning af krav i privatlivet.  
 

Status og opfølgning 

Hvornår startes der op på at iværksætte 
forbedringer og hvornår forventes målet 
opnået? Hvornår følges der op på hand-
lingstiltaget? Husk både en startdato og en 
slutdato på tiltaget. 

Tilbuddet iværksættes ultimo august 2020 og evalueres ved ud-
gangen af efterårssemestret (dvs. ultimo januar 2021).  
 
Såfremt der er efterspørgsel på de tilgængelige vejledningstider i 
E20, vil Studie- og Trivselsvejledningen fortsat udbyde vejled-
ningstider udenfor normal arbejdstid i det omfang det vurderes 
nødvendigt. 
 

Ansvarlig 

Hvem kan de studerende kontakte for at 
høre mere? Oplys navn og kontaktinforma-
tion (vær opmærksom på, at dette offentlig-
gøres) 

Studie- og Trivselsvejledningen  
vejledning@sdu.dk  
65501801 (mandag og onsdag 10-12) 

Supplerende bemærkninger 

Er der yderligere relevante kommentarer 
de studerende kan læse omkring hand-
lingstiltaget? 

 

mailto:vejledning@sdu.dk


 

 Side 4 

Status august 2021 

Status på handlingsplanen efter et år. 

Vejledningstilbuddet om aftenen blev ikke benyttet. På et halvt år 
fik studie-trivselsvejledningen to bookinger til samtale. Derfor tilby-
des dette ikke længere. De studerende på deltid er altid velkom-
men til at booke en samtale til vejledning på lige vilkår med de øv-
rige studerende.  

 
 

Titel 

Hvad er titlen på handlingstiltaget? 

Webinar om work/life-balance  

Hvor 

Hvilken enhed vedrører følgende tiltag? 

SDU Studieservice, Studie- og Trivselsvejledningen  

Tematik 

Under hvilket tema i spørgeskemaet er der 
identificeret en relevant problematik? 

Trivsel – work/life-balance  

Udfordring 

Hvilken udfordring drejer det sig om? Hvad 
har de studerende givet udtryk for er et 
problem? 

32 % svarer, at der er forhold i deres studie, som medvirker til en 
unødig stor belastning. Der er desuden 12 %, som tilkendegiver at 
opleve stress dagligt.  
 
 

Beskrivelse af indsats 

Hvilket tiltag initieres for at løse problem-
stillingen? Hvilke handlingstiltag eksiste-
rede i forvejen, kan disse forbedres og/eller 
kommer der helt nye tiltag på området? 

I oktober 2020 vil Studie- og Trivselsvejledningen afholde webinar 
af ca. 1 times varighed om at skabe god work/life-balance i studi-
erne specifikt for deltidsstuderende.  
 
Dette er et nyt tiltag, da der pt. ikke er et tilbud på SDU, som 
adresserer work/life-balance specifikt overfor denne målgruppe. 
  

Formål 

Hvilken effekt regnes eksisterende og 
eventuelle fremtidige handlingstiltag at 
have af betydning for løsning af problem-
stillingen? 

- At give deltidsstuderende redskaber til at forbedre egen 
work/life-balance.  

- At øge bevidstheden blandt deltidsstuderende på, hvad vej-
ledning kan.  

Status og opfølgning 

Hvornår startes der op på at iværksætte 
forbedringer og hvornår forventes målet 
opnået? Hvornår følges der op på hand-
lingstiltaget? Husk både en startdato og en 
slutdato på tiltaget. 

Tilbuddet iværksættes primo oktober 2020 og evalueres ved ud-
gangen af efterårssemestret (dvs. ultimo januar 2021). 



 

 Side 5 

Ansvarlig 

Hvem kan de studerende kontakte for at 
høre mere? Oplys navn og kontaktinforma-
tion (vær opmærksom på, at dette offentlig-
gøres) 

Studie- og Trivselsvejledningen  
vejledning@sdu.dk  
65501801 (mandag og onsdag 10-12)  

Supplerende bemærkninger 

Er der yderligere relevante kommentarer 
de studerende kan læse omkring hand-
lingstiltaget? 

 

Status august 2021 

Status på handlingsplanen efter et år. 

Webinaret ”Sådan jonglerer du studiet, arbejdet, familien og friti-
den – En guide til dig, der studerer på deltid” blev afholdt d. 8. ok-
tober 2020. Der var 60 deltagere og der har været 87 views til 
dagsdato på webinaret, der ligger tilgængeligt på nedenstående 
hjemmeside. 
https://mitsdu.dk/da/vejledning/vejledning/studieogtrivsel/kur-
ser/webinaroptagelser 
 
For nuværende udbydes webinaret ikke i E21. 
 

 
 

Titel 

Hvad er titlen på handlingstiltaget? 

Bedre information og kommunikation til deltidsstuderende 

Hvor 

Hvilken enhed vedrører følgende tiltag? 

Kommunikation i samarbejde med fakulteterne 

Tematik 

Under hvilket tema i spørgeskemaet er der 
identificeret en relevant problematik? 

Information og kommunikation 

Udfordring 

Hvilken udfordring drejer det sig om? Hvad 
har de studerende givet udtryk for er et 
problem? 

De studerende angiver, at det er let at finde den information, der 
er brug for på sdu.dk. Dette er problematisk, da informationen 
burde findes på MitSDU. 
 
En del studerende angiver at de ikke kender Bibliotekets tilbud til 
dem. 
 

Beskrivelse af indsats Der er meget stor forskel på, hvordan fakulteterne varetager infor-
mationen til de deltidsstuderende. Der er derfor 2 indsatser, der 
skal afvikles. 

mailto:vejledning@sdu.dk
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc.deic.dk%2Fp82wfwg0418v%2F&data=04%7C01%7Ccht%40sdu.dk%7C5493a194f6ee46a6b58108d95bd861a0%7C9a97c27db83e4694b35354bdbf18ab5b%7C0%7C0%7C637641807164033076%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=02kbxMBTPUNMCJE2ZUdHsZ3J3o73Hx1pXvEuaB3ApiQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc.deic.dk%2Fp82wfwg0418v%2F&data=04%7C01%7Ccht%40sdu.dk%7C5493a194f6ee46a6b58108d95bd861a0%7C9a97c27db83e4694b35354bdbf18ab5b%7C0%7C0%7C637641807164033076%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=02kbxMBTPUNMCJE2ZUdHsZ3J3o73Hx1pXvEuaB3ApiQ%3D&reserved=0
https://mitsdu.dk/da/vejledning/vejledning/studieogtrivsel/kurser/webinaroptagelser
https://mitsdu.dk/da/vejledning/vejledning/studieogtrivsel/kurser/webinaroptagelser


 

 Side 6 

Hvilket tiltag initieres for at løse problem-
stillingen? Hvilke handlingstiltag eksiste-
rede i forvejen, kan disse forbedres og/eller 
kommer der helt nye tiltag på området? 

 
Nogle fakulteter bruger fortsat sdu.dk til formidlingen af informa-
tion til indskrevne studerende mens andre benytter MitSDU. Dette 
er problematisk, da det ikke harmonerer med den overordnede 
strategi, at man som studerende altid kan finde informationen på 
MitSDU. 
 
Den første indsats får til opgave at afdække snitfladerne imellem 
sdu.dk og MitSDU. Så informationen findes, hvor den studerende 
forventer at finde denne. 
 
Når dette arbejde er gennemført, vil der blive udarbejdet et egent-
ligt projekt, der har til formål at løse de udfordringer, der beskrives 
i SMU. 
 

Formål 

Hvilken effekt regnes eksisterende og 
eventuelle fremtidige handlingstiltag at 
have af betydning for løsning af problem-
stillingen? 

Når der er klare retningslinjer for, hvor information placeres, vil det 
blive lettere for den studerende at finde den information som de 
har behov for. 

Status og opfølgning 

Hvornår startes der op på at iværksætte 
forbedringer og hvornår forventes målet 
opnået? Hvornår følges der op på hand-
lingstiltaget? Husk både en startdato og en 
slutdato på tiltaget. 

Arbejdet er igangsat i regi af weborganisationen, helt specifikt i ar-
bejdsgruppen for EVU. 
 
Den første fase: afdækning af snitflader er igangsat den 3/7-2020 
og forventes afsluttet primo september 2020. Herefter overgår ind-
satsen til en egentlig implementering. Afhængigt af, hvor omfat-
tende denne implementering bliver, forventes det, at en del af ud-
fordringerne i SMU er løst ved udgangen af 2020. 
 

Ansvarlig 

Hvem kan de studerende kontakte for at 
høre mere? Oplys navn og kontaktinforma-
tion (vær opmærksom på, at dette offentlig-
gøres) 

Webstrateg, Trine Højlund Sandberg, mail trihs@sdu.dk  

Supplerende bemærkninger 

Er der yderligere relevante kommentarer 
de studerende kan læse omkring hand-
lingstiltaget? 

 

Status august 2021 ”Der har i arbejdsgruppen for EVU været gennemført en analyse-
proces, der har afdækket, at kommunikation for de nuværende 
EVU-studerende varetages meget forskelligt fra fakultet til fakultet. 

mailto:trihs@sdu.dk


 

 Side 7 

Status på handlingsplanen efter et år. Da der for særligt et fakultet vil være et stort arbejde forbundet 
med at få skabt den optimale kommunikation for den EVU-stude-
rende, har det i første omgang ikke været muligt at opnå konsen-
sus i gruppen omkring en egentlig implementering af kommunika-
tionen på MitSDU.  
 
Det Humanistiske Fakultet er i gang med at implementere på de-
res studiesider for masterstuderende på MitSDU.  
 
Det Samfundsvidenskabelig Fakultet er pt. i en proces, hvor det 
overvejes, hvordan informationen fremadrettet skal gribes an.” 
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