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Handlingsplan for Det Tekniske Fakultet 

SMU2019 
Som en lovpligtig del af studiemiljøundersøgelsen skal der på fakultetsniveau udarbejdes handlingsplaner, 
som tager stilling til, hvordan studiemiljøet kan forbedres på baggrund af de studerendes besvarelser i un-
dersøgelsen. Offentliggørelsen af disse handlingsplaner vil igen i år ske fra vores hjemmeside 
www.mitsdu.dk/smu, hvor handlingsplanerne uploades som pdf-filer. Dog vil vi i år bede jer udfylde hand-
lingsplaner i nedenstående skema. Dette fordi vi vil sikre, at vi får et ensartet udtryk, som de studerende har 
bedre mulighed for at gennemskue. For hver enhed (fakultet eller studienævn) skal der udfyldes et separat 
skema indeholdende alle relevante handlingstiltag. 

 

 
  

http://www.mitsdu.dk/smu


Side 2 
 

 

Det Tekniske Fakultet 
(herunder alle tilhørende ingeniøruddannelser på SDU) 

Tematik  
Under hvilket 

tema i spørge-
skemaet er 

der identifice-
ret en relevant 
problematik? 

Udfordring 
Hvilken udfordring drejer 
det sig om? Hvad har de 
studerende givet udtryk 

for er et problem? 

Beskrivelse af indsats 
Hvilket tiltag initieres 

for at løse problemstil-
lingen? Hvilke hand-

lingstiltag eksisterede i 
forvejen, kan disse for-
bedres og/eller kom-

mer der helt nye tiltag 
på området? 

Formål 
Hvilken effekt regnes 
eksisterende og even-

tuelle fremtidige hand-
lingstiltag at have af 
betydning for løsning 
af problemstillingen? 

 

Status og opfølgning 
Hvornår startes der 
op på at iværksætte 

forbedringer og hvor-
når forventes målet 

opnået? Hvornår føl-
ges der op på hand-
lingstiltaget? Husk 

både en startdato og 
en slutdato på tilta-

get. 

Ansvarlig 
Hvem kan de 
studerende 
kontakte for 

at høre 
mere? 

 

Supplerende be-
mærkninger 

Er der yderligere rele-
vante kommentarer 
de studerende kan 

læse omkring hand-
lingstiltaget? 

Status 
August 2020 

Fællesskaber 

25 % af de studerende 
ønsker bedre information 
om faglige og sociale ar-

rangementer 

Det Tekniske Fakultet 
vil gennem foraet TEK-
KVAL og med inddra-

gelse af TEK Kommuni-
kation fokusere på 

dette sammen med stu-
denterforeningen SIF 

Der skal udarbejdes en 
koordineret handleplan 
på tværs af uddannel-
ser (TEKKVAL), TEK 

Kommunikation og SIF 
ift. hvordan der infor-
meres om faglige og 

sociale arrangementer 
målrettet ingeniørud-

dannelserne. 
 

Det forventes, at denne 
vi kunne danne ud-

gangspunkt til en mere 
velovervejet og tydelig 
promovering af faglige 

og sociale arrangemen-
ter af relevans for inge-

niørstuderende 

Der vil være fokus på 
dette i 2020 startende 
med TEKKVAL møde 

i januar 2020 

TEK Kvali-
tetskoordina-

tor Per 
Æbelø 

 
TEK-afde-

lingsleder for 
TEK Kom-
munikation 
Mette Chri-
stina Møller 
Andersen 

 

TEK har i E2019 udar-
bejdet og implemente-
ret en Strategi for stu-
denterrettet kommuni-
kation, der skal sikre 
en mere ensrettet 
kommunikation til de 
studerende – herun-
der kommunikation 
om faglige og sociale 
arrangementer. 
 
Derudover har TEK og 
studenterforeningen 
SIF og gennem De 
Studerende i Centrum 
lavet en indstilling til 
anderledes opsætning 
af SIF – dette med 
henblik på at de stu-
derende lettere skal 
kunne få overblik over 
foreningens aktiviteter. 
 
TEK vil fortsat have 
fokus på dette område 
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og følge op efter 
SMU2021 og ved sta-
tusmøderne i 2021. 

 

Trivsel 

De studerende angiver i 
Studiestartsundersøgel-
sen, at usikkerhed om-
kring faktuelle studiefor-
hold (information, lokale-
skift, skema, Blackboard 
mm.) er den næstmest 

stressende faktor på de-
res uddannelse 

Det Tekniske Fakultet 
vil med kvalitative me-
toder afdække denne 
del af stressproblema-

tikken nærmere. 

Der nedsættes en 
gruppe bestående af 
kvalitetskoordinator, 

begge studievejledere, 
en studiekoordinator 

samt en uddannelses-
leder. 

 
Der påregnes 6 indivi-
duelle dybdeinterviews 
samt to fokusgruppein-

terviews. 
 

SDU UP kan inddrages 
ift. hjælp til vidensind-

samling – evt. litteratur-
søgning. 

 
Det forventes, at arbej-
det resultere i bedre vi-
den om og forståelse 
for hvad og i hvilket 

omfang usikkerhed om 
faktuelle forhold stres-

ser studerende og 
hvordan fakultetet kan 
imødegå sådanne pro-

blemstillinger. 

Opstart for dette i ja-
nuar 2020. 

 
Rapport afleveres i 

juni 2020 

TEK Kvali-
tetskoordina-

tor  
 

Per Æbelø 
 

TEK-afde-
lingsleder for 
TEK Uddan-
nelse Jørgen 
Breier Hen-

riksen 

Det forventes, at kvali-
tetskoordinator og stu-
dievejledere vil skulle 
bruge op til 25 timer 
på projektet i F2020. 
Øvrige i arbejdsgrup-
pen skal afse 10 timer 
til projektet. 

I vinteren 2019 / 2020 
søgte og fik TEK bevil-
get penge til et triv-
selsprojekt, der som 
pilotprojekt skal afvik-
les på 3. semester af 
udvalgte uddannelser i 
E2020 – F2021 og 
herefter opsummeres 
og evalueres. Fakulte-
tet har derfor udskudt 
det oprindeligt be-
skrevne projekt. 
 
Derudover her der ud-
arbejdet og implemen-
teret en Strategi for 
studenterrettet kom-
munikation, der skal 
sikre en mere ensret-
tet kommunikation til 
de studerende 
 
Derudover har TEK i 
studiestart 2020 sat 
ekstra fokus på 
MitSDU. 

Sikkerhed i la-
boratorier 

SMU’ens kommentarer 
kan give anledning til at 
tro, at der blandt nogle 

studerende er usikkerhed 
omkring introduktionen til 
sikkerhed i og brug af la-
boratorier og værksteder 

Det Tekniske Fakultet 
er ved at gennemgå og 
optimere introduktion til 
brug af og sikkerhed i 

laboratorier og værkste-
der. 

 
Som supplerende hertil 

(og selve handlings-
punktet) vil fakultetet fo-

kusere på at generel 
sikkerhedsbriefing (her-
under om sikkerheden i 

Det forventes, at ind-
satsen vil skabe en 

bedre forventningsaf-
stemning med de stu-

derende om hvornår og 
hvordan man introduce-
res til brug af og sikker-

hed i laboratorierne. 

Dette vil finde sted i 
studiestarten jan.-feb. 
2020 samt igen i stu-
diestarten aug.-sep. 

2020 

TEK Studie-
startskoordi-
nator Allan 

Buhl Madsen 
 

Chefkonsu-
lent for ar-
bejdsmiljø 
Susanne 
Arnsted 

 
TEK 

 

TEK har systematise-
ret området med en 
ensrettet og fælles 
struktur, proces og 
metode (herunder 
skabeloner) for labora-
toriesikkerhed – her-
under introduktion til 
denne. 
 
Endvidere har der fun-
det kompetenceudvik-
ling i 
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laboratorier og værkste-
der) integreres i studie-

starten. 
 
 

Kvalitetsko-
ordinator Per 

Æbelø 

laboratoriesikkerhed 
sted for relevante 
medarbejdere 
 
Der i studiestarten fo-
kus på generel sikker-
heds briefing og her-
under også sikkerhed i 
laboratorier og værk-
steder. 

Fysiske for-
hold 

SMU’en viser fortsat util-
fredshed med rengøring 
– navnlig i weekender og 
af toiletter og grupperum 

Det Tekniske Fakultet 
vil fokusere på området 

gennem oplysning 
mhp. adfærdsændrin-
ger i retning af, at stu-
derende i højere grad 
rydder op efter dem 

selv. 
 

Der iværksættes en 
række initiativer – her-
under opsætning af or-

densregler i gruppe-
rum, mere velegnede 
skraldespande i grup-

perum m.m. 
 

Endvidere vil fakultet 
gå i dialog med studen-
terforeningen SIF om 

problemstillingen 

Det Tekniske Fakultet 
forventer ikke, at be-

skrevede tiltag vil løse 
alle problemer, men at 
situationen vil forbed-

res. 

Dette er opstartet i 
E2019 

TEK Sekre-
tariatschef 

Kirsten Præ-
segaard 

 

Opsætning af ordens-
regler i grupperum er 
implementeret. Det er 
fortsat TEK’s vurde-
ring, at problemet pri-
mært skal imødegås 
gennem påvirkning af 
adfærdsmønstre. 
 
Endvidere har TEK 
været i dialog med 
studenterforeningen 
SIF om problemstillin-
gen. 
 
TEK følger til stadig-
hed op på rengørin-
gens kvalitet for at 
sikre, at den aftalte 
kvalitet af rengørings-
ydelserne imødekom-
mes. 
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