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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. 
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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? 

Fællesska-
ber 

25 % af de studerende øn-
sker bedre information om 
faglige og sociale arrange-

menter 

Det Tekniske Fa-
kultet vil gennem 
foraet TEKKVAL 
og med inddra-

gelse af TEK Kom-
munikation foku-

sere på dette sam-
men med studen-
terforeningen SIF 

Der skal udarbej-
des en koordineret 

handleplan på 
tværs af uddannel-

ser (TEKKVAL), 
TEK Kommunika-

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

og sociale arrange-
menter målrettet in-

geniøruddannel-
serne. 

 
Det forventes, at 
denne vi kunne 
danne udgangs-
punkt til en mere 

velovervejet og ty-
delig promovering 
af faglige og soci-
ale arrangementer 

Der vil være fo-
kus på dette i 

2020 startende 
med TEKKVAL 
møde i januar 

2020 

TEK Kvali-
tetskoordi-
nator Per 

Æbelø 
 

TEK-afde-
lingsleder 
for TEK 

Kommuni-
kation 
Mette 

Christina 
Møller An-

dersen 

 



Side 3 
 

af relevans for in-
geniørstuderende 

Trivsel 

De studerende angiver i Stu-
diestartsundersøgelsen, at 

usikkerhed omkring faktuelle 
studieforhold (information, lo-
kaleskift, skema, Blackboard 
mm.) er den næstmest stres-
sende faktor på deres uddan-

nelse 

Det Tekniske Fa-
kultet vil med kvali-
tative metoder af-
dække denne del 

af stressproblema-
tikken nærmere. 

Der nedsættes en 
gruppe bestående 
af kvalitetskoordi-
nator, begge stu-
dievejledere, en 

studiekoordinator 
samt en uddannel-

sesleder. 
 

Der påregnes 6 in-
dividuelle dybdein-
terviews samt to fo-

kusgruppeinter-
views. 

 
SDU UP kan ind-
drages ift. hjælp til 
vidensindsamling – 
evt. litteratursøg-

ning. 
 

Det forventes, at 
arbejdet resultere i 
bedre viden om og 
forståelse for hvad 
og i hvilket omfang 
usikkerhed om fak-
tuelle forhold stres-
ser studerende og 
hvordan fakultetet 
kan imødegå så-

danne problemstil-
linger. 

Opstart for dette i 
januar 2020. 

 
Rapport afleveres 

i juni 2020 

TEK Kvali-
tetskoordi-

nator  
 

Per Æbelø 
 

TEK-afde-
lingsleder 
for TEK 
Uddan-

nelse Jør-
gen Breier 
Henriksen 

Det forventes, at 
kvalitetskoordina-
tor og studievejle-
dere vil skulle 
bruge op til 25 ti-
mer på projektet i 
F2020. Øvrige i 
arbejdsgruppen 
skal afse 10 timer 
til projektet. 



Side 4 
 

Sikkerhed i 
laboratorier 

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

blandt nogle studerende er 
usikkerhed omkring introduk-
tionen til sikkerhed i og brug 
af laboratorier og værksteder 

Det Tekniske Fa-
kultet er ved at 

gennemgå og opti-
mere introduktion 
til brug af og sik-
kerhed i laborato-

rier og værksteder. 
 

Som supplerende 
hertil (og selve 

handlingspunktet) 
vil fakultetet foku-
sere på at generel 
sikkerhedsbriefing 
(herunder om sik-
kerheden i labora-
torier og værkste-
der) integreres i 
studiestarten. 

 
 

Det forventes, at 
indsatsen vil skabe 
en bedre forvent-
ningsafstemning 

med de studerende 
om hvornår og 

hvordan man intro-
duceres til brug af 

og sikkerhed i labo-
ratorierne. 

Dette vil finde 
sted i studiestar-
ten jan.-feb. 2020 
samt igen i stu-
diestarten aug.-

sep. 2020 

TEK Stu-
diestarts-
koordina-
tor Allan 

Buhl Mad-
sen 

 
Chefkon-
sulent for 
arbejds-
miljø Su-

sanne 
Arnsted 

 
TEK Kvali-
tetskoordi-
nator Per 

Æbelø 

 

Fysiske for-
hold 

SMU’en viser fortsat utilfreds-
hed med rengøring – navnlig 
i weekender og af toiletter og 

grupperum 

Det Tekniske Fa-
kultet vil fokusere 
på området gen-
nem oplysning 

mhp. adfærdsæn-
dringer i retning af, 
at studerende i hø-
jere grad rydder op 

efter dem selv. 
 

Der iværksættes 
en række initiativer 
– herunder opsæt-
ning af ordensreg-
ler i grupperum, 
mere velegnede 

Det Tekniske Fa-
kultet forventer 

ikke, at beskrevede 
tiltag vil løse alle 

problemer, men at 
situationen vil for-

bedres. 

Dette er opstartet 
i E2019 

TEK Sek-
retariats-
chef Kir-

sten Præ-
segaard 

 



Side 5 
 

skraldespande i 
grupperum m.m. 

 
Endvidere vil fakul-
tet gå i dialog med 
studenterforenin-
gen SIF om pro-

blemstillingen 
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