
VORES STUDIEMILJØ!

SDU opfordrer de studerende til at være aktive og medvirke til udviklingen af studie- og 

undervisningsmiljøet på universitetets mange forskellige studieretninger og studiesteder. 

Et godt studie- og undervisningsmiljø er ikke en given 

ting. Er der problemer i det fysiske eller det psykiske 

miljø, der trænger til forbedring, er det vigtigt, at 

brugerne – de studerende - siger til, så der kan gøres 

noget ved det. Det kan man f.eks. gøre gennem 

universitetets arbejdsmiljøorganisation. 

Arbejdsmiljøet for universitetets medarbejdere 

drøftes og optimeres i de lokale arbejdsmiljøgrupper, 

og der findes mindst en for hvert institut. De 

studerendes indflydelse i forhold til den del af det 

samlede miljø, der vedrører studiemiljøet, er sikret 

gennem ’Lov om elevers og studerendes 

undervisningsmiljø’, se:  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?i

d=23705   

Loven sikrer, at der mindst hvert tredje år foretages et 

serviceeftersyn af universitetets undervisningsmiljø. 

Men de studerende opfordres også til – at benytte 

deres ret til at medvirke i det daglige arbejde i de 

forskellige arbejdsmiljøgrupper. 

 Alle studerende har mulighed for at komme med 

input og gode ideer til disse grupper. Dette sker efter 

at de studerende - på det institut de er tilknyttet - 

vælger en eller to repræsentanter til 

arbejdsmiljøgruppen.  

SDU er interesseret i at høre din mening om, hvordan 

studiemiljøet kan forbedres. For det er også din 

arbejdsplads, og tilfredse studerende i et godt 

studiemiljø smitter positivt af på hele arbejdspladsen. 

Det er de studerendes eget ansvar at deltage aktivt i 

forbedringen af studiemiljøet på SDU, men det er også 

sjovt og lærerigt. Man kan gøre en indsats nu og få 

forbedret studiemiljøet, og som en ekstra gevinst kan 

man naturligvis skrive det på sit CV. 

HVAD LAVER STUDERENDE I 

ARBEJDSMILJØGRUPPEN? 

Du kan komme med de gode råd og ideer, som dine 

medstuderende fodrer dig med. Desuden kan 

arbejdsmiljøgruppen trække på dine erfaringer som 

studerende, når sager, der har med studiemiljøet/-

undervisningen at gøre, er på dagsordenen. 

Af og til skal der investeres i nyt, og her kan du 

komme med din mening og prioritering af hvilke 

ændringer, der er vigtigst for at forbedre 

studiemiljøet. 

(Du kommer ikke til at beskæftige dig med 

personfølsomme sager i gruppen.) 

Der er oftest få møder om året, og møderne er oftest 

af få timers varighed, så det er en arbejdsmæssig 

overkommelig opgave. Du skal blot være interesseret i 

dit studiemiljø.  

HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN 

ARBEJDSMILJØGRUPPE? 

Hvis du selv har mod på det, kan du forhøre dig om 

muligheden for at deltage eller blive medlem. Det er 

altid de enkelte institutledere, der er ansvarlige for 

arbejdsmiljøgruppernes arbejde, så det er din lokale 

institutleder, du skal kontakte, hvis du ønsker at 

deltage i arbejdet. Ifølge loven vælges man af sine 

medstuderende, så det kan også være en god ide at 

snakke med fagrådet på de fag, hvor man har et 

sådant. 

Du kan også kontakte de studerende, som sidder i 

Hovedarbejdsmiljøudvalget for at få gode råd om, 

hvordan processen gribes an. I år 2010 er det:  

 Nikolaj Ellekjær (niell05@student.sdu.dk  

tlf. nr. 60 76 16 51) 

 Jesper Nielsen Krogh (jesp.krogh@gmail.com 

 tlf. nr. 25 67 59 89) 

Arbejdsmiljøkonsulent Merete Skov Habermann, 

Personaleområdet (mh@sdu.dk) kan også kontaktes 

ved tvivlsspørgsmål. 
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