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Tillægsdagsorden: 

 

 

1. Diskussion af studie- og undervisningsmiljøundersøgelsen 2013. 

Peder gennemgik undersøgelsen, og der blev fundet følgende emner til diskussion: 

- Auditorium – dårlig siddekomfort. 

- Undervisningslokaler – mangel på stikkontakter. 

- Toiletter – ikke rengjorte godt nok. 

- Bibliotek/stillezone – bliver brugt som gennemgang, og stillezone bliver derfor ikke 

respekteret. 

- Fredagsbaren – for lille, indelukket, pladsmangel. 

- Parkering – dårlige parkeringsforhold. 

- Udendørsarealer – ikke særlig spændende 

- Sociale arrangementer – der er mangel på sociale arrangementer. 

 

2. Beslutning om kommentarer og forslag til fakultetet. 

Auditorium: 

Det anbefales, at det indtænkes på nyt campus, at der skal være bedre siddepladser. 

Undervisningslokaler: 

Det anbefales, at der bliver etableret flere stikkontakter i undervisningslokalerne. Pt. ligger der 

forlængerledninger på gulvet, så der er risiko for faldulykker. 

Toiletter: 

Det blev foreslået, at der bliver opsat Dyson Jet (håndtørrere) på toiletterne, da gulvene flyder 

med papir et par timer efter rengøringen. 

Bibliotek/stillezone: 

Begge områder ligger ikke særlig hensigtsmæssigt - på en ”hovedfærdselsåre”. For at komme 

til kantinen, skal man igennem områderne. 

Forslag: Etablere små læserums- og grupperumskabiner. 

Forslag: Lukke den ene gennemgang – eks. Stillezonen og så benytte vejen gennem 

biblioteket. 

Endvidere mangler der stikkontakter på gangen ved biblioteket, der benyttes meget til 

gruppearbejde. 
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Fredagsbaren: 

Ønske om at Fakultetet støtter os i at gøre fredagsbaren mere ”baragtig”. 

Der er pt. ikke mulighed for musik, og det kunne ønskes, at der var et udendørsareal. 

Generelt er der enighed om, at rammerne er for små. 

Parkering: 

Der er noget usikkerhed om, hvor der må parkeres på arealet bag Godset samt mangel på 

afmærkning af parkeringsbåse. 

Udendørsarealer: 

Det er svært at leve med en parkeringsplads lige uden for døren. 

Udendørsarealerne er under al kritik, men Campus Slagelse er også klar over, at det er svært, 

at ændre på de nuværende udendørsarealer. 

Sociale arrangementer: 

Det foreslås, at der bliver flere arealer, hvor de studerende kan boltre sig på.  

Det anbefales, at der på nyt campus, bliver taget højde for ovennævnte samt, at der er ønske 

om lokaler til sociale arrangementer. 

 

Studienævnet Slagelse vil meget gerne være medspillere på indretningen af udvidelsen af 

Campus Slagelse. 

 

 

 

22.08.13 / Hanne Larsen  

 

 

 

 

 

 
 


