
 

Campus 2.0: Medarbejderinddragelsesproces ECON 

Fase 2: Input til spørgsmålskatalog – 6 temaer 

Spørgsmålskataloget har været i høring i de 8 sektioner på Institut for Økonomi. Nedenstående er en 

opsummering af sektionernes tilbagemeldinger. Se i øvrigt for appendix for hver sektions tilbagemelding. 

Tema/spørgsmål  Sammenfatning 

 
 
Hvordan kan vi gennem de 
fysiske rammer skabe et godt 
arbejdsmiljø for medarbejderne 
og studerende? 
 

Det er vigtigt at sikre, at der er plads nok til både medarbejdere og 
studerende både ift. auditorier, undervisningslokaler, kontorer, møde- 
og konferencefaciliteter, læsepladser mv. 
 
Medarbejderkontorer skal fortsat være enkeltmandskontorer. 
 
Vigtigt at sikre et godt indeklima (ventilation, AC, støjisolering).   
 
Flere kantiner (food courts) og kaffebarer bør etableres. 
 
Mange ’court yard environments for breaks’, grønne områder mv. bør 
etableres. 
 

Hvordan kan vi gennem de 
fysiske rammer fremme 
sammenhængen mellem 
forskning og undervisning og 
interaktionen mellem VIP og 
studerende? 

Medarbejderkontorer bør placeres i ”stille” miljøer (adskilt fra 
auditorier), og administrativt personale, som understøtter instituttet 
både ift. forskning og uddannelse, bør sidde samme sted som VIP.  
Ift. placering af lab space bør dette være så tæt på studiemiljøet som 
muligt.  
 
 
  
 

Hvordan kan vi gennem de 
fysiske rammer understøtte 
fremtidens undervisningsformer 
og forskningssamarbejder? 

Der er fortsat et behov for auditoriet som læringssted. Det er vigtigt, at 
der etableres auditorier, som er store nok og er fleksible ift. indretning 
af siddepladser.  
 
Der vil også være behov for både større og mindre 
undervisningslokaler/workshop rooms med kridttavler. 
 
Tilstrækkelig med konferencefaciliteter (fx et multi room a la S-bygning 
på FSA)) og indtænke fleksibilitet i udnyttelsen af lokaler generelt. 
Etablere studiecafémiljø tæt på VIP placering/kontor og mulighed for 
streaming af forelæsning. 
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Hvordan kan vi gennem de 
fysiske rammer sikre 
sammenhæng og trafik af 
medarbejdere og studerende 
mellem Universitetsbyen og 
Universitetsparken? 
 

Parkeringsmuligheder for både biler og cykler, tydelig skiltning og 
reception(er) – både en fælles for Universitetsbyen og de enkelte 
institutter (centrale og decentrale servicepoints for både medarbejdere 
og studerende).  
 
Etablering af indkøbsmuligheder, barer, restauranter mv., som kan 
trække medarbejdere og studerende frem og tilbage.  
 

Hvordan kan vi gennem de 
fysiske rammer fremme 
samarbejdet og samspillet med 
det omgivende samfund? 
 

Forslag om “Inovatorium” hvor start-up virksomheder kan leje kontorer 
og udnytte nærheden til “cutting edge” universitetsviden og indtænke 
konferencefaciliteter.  

Hvordan kan vi gennem de 
fysiske rammer videreudvikle 
universitetet som internationalt 
campus? 

Tilbyde ”on campus –accommodation” ift. til at tiltrække besøg fra 
udenlandske forskere. Flere kollegiepladser til internationale 
studerende. Etablere sportsfaciliteter, restauranter, barer mv., hvor man 
kan mødes.   
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CAMPUS 2.0 – input from IOT 

 

• It is vital to secure a sufficient number of large enough lecture halls to accommodate the large 
number of students and class sizes in our educations. In some of the lecture halls it would be good 
to have more flexibility regarding sitting arrangements (that is, not only sitting in fixed rows), in 
order to enable students working in groups as part of teaching. 

• Something similar to the S-building would be most valuable; very good for students allowing them 
to study in groups, work on team assignments, etc. The S-building has contributed significantly to a 
lively university atmosphere that earlier was lacking at Fuglesangs Allé.  

• Improve faculty’s access to administrative personnel, and vice versa. For example having study 
support separated from teaching faculty is not a good idea. The move to the University Campus 
could also make it easier to have administrative personnel, especially related to studies, currently 
located uphill to spend 1-2 days per week at the departments, giving them a better understanding 
of what goes on at “factory floor” and learning to know the faculty they are supposed service. 

• More than only one place to buy lunch and food in general; for example, one big canteen + small 
providers a la ”streetfood”/ food courts. Competition is good for creating variety, keeping quality 
high and new innovations. Applies also here. 

• As far as possible, avoid having offices that are located in hallways between lecture halls because 
this gives rise to large amounts of student traffic and disturbing noise, which in turn leads to staff 
keeping doors to their offices closed. 

• An ideal design of university office space is one where you can see/meet many colleagues without 
having to walk long distances. This can be accomplished with offices (not necessarily large) 
interspersed with meeting rooms and other areas (such as the Atrium in the L-building) where 
people can meet and discuss. Vertical connections between floors are also important in this 
respect. Locating coffee machines, printers, toilets and other places that maximizes chances to 
meet colleagues is serves the same purpose. Doors cannot be kept open all the time, but having for 
example a window in the door (like at SDU and many other universities, or NBER) which shows 
whether there’s somebody inside can also contribute to an openness atmosphere. 

• On campus accommodation for short-term (1-2 weeks) visitors would be welcome. 

• Stronger focus than currently on inner climate (ventilation, AC,..) in offices as well as lecture halls 

• The University City should like AU 8000 have ”green” surroundings. Within the new campus, 
courtyard environments for breaks (during, spring, summer and early autumn) would be nice to 
have. 

• Involve the users in the process to avoid obvious ”blunders”. E.g., a recent renovation of the large 
auditoriums at Fuglesangs Allé resulted in some unintentional downgrades such as the quality of 
the blackboards. 
 

• Researchers from several departments rely on student particpants for behavioral experiments. 
Taking this into consideration when planning new lab space (E.g. Cognition and Behavior Lab) is 
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essential. This could be in close proximity to student dense areas, like cafés, study places, 
Bloomberg terminals, and the like. 
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A contribution to Campus 2.0 from the 
Econometrics and Business Statistics section 

• How do we create a good academic environment?
• How do we create good office environments?

If we look at examples of recent campus architecture, such as the S-
building on Fuglesangsallé, or other new university buildings around the 
world, we get the impression that it might be good to fix some ideas 
before getting into specifics. 

The university environment serves two main purposes: to provide research 
and teaching to the public.  Faculty members are directly responsible for 
serving both functions.  PhD students and post-docs also serve directly 
in both capacities.  Research involves the faculty members, visitors from 
other institutions, and PhD students, and teaching involves faculty 
members and the student body.  Both functions require administrative 
staff.  We have thus five main involved groups that need to find physical 
space.   

In the following, we are referring to scientific staff in the economics 
environment that we know, but we imagine this is pretty universal across 
social sciences and a large part of arts.  Research is these days most 
often collaborative, but also sometimes single-authored, and AU is, at 
least in our perception, an institution that puts comparatively large 
weight on single authorship.  Collaborations can be within a department, 
but are just as, if not more, likely to stretch across departments and 
across universities across countries.  At any given point in time, the 
number of colleagues within the department and even on the same hallway 
that one does not collaborate with largely exceeds the number of 
colleagues one does collaborate with.  Only within small groups, whose 
composition is not stable through time, do research work processes occur 
that occasionally resemble the work flow of, say, a large corporation's 
office environment.  It is an exception.  Most often, creative work 
processes take place, if they take place at the university at all, at the 
individual level at the desk.   

Teaching does require a larger degree of coordination among the 
department members than research.  However, since it is still individual 
instructors (or small groups in case of shared classes) that are 
responsible for a class, the coordination tasks occur for the most part 
at the beginning and at the end of semesters. 

From these fundamental principles it follows that in creating office and 
work environments for our part of the university, it is not a good idea 
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to invoke the metaphor of a company.  From the high degree of individual 
work that goes into research, it follows that the environment needs to 
cater to the individual faculty member first, and that it is the 
individual who decides when and where to engage in social work flows.  In 
particular: 
 
1) Each faculty member needs an individual office with a window to the 
outside, sufficiently large to provide room for a desk, a coffee table 
that seats at least three, and ample shelve space. 
2) Glass walls and glass doors are dysfunctional and will only be covered 
with blinds. 
3) Representative spaces and reception desks/areas can be kept to a 
minimum.  Usually a single representative space for functions with 
honoraries suffices for a department.  One central reception makes it 
much easier for students and visitors to find their way. 
4) There needs to be sufficient and high-quality office space to house 
visitors.   
5) There needs to be a sufficient number of meeting rooms where doors can 
be closed so as not to intrude on other people's creative 
processes.  They also serve for oral exams, which are confidential. 
6) It is appropriate for PhD students and post-docs to share 
offices.  However, since they serve in both core functions of the 
university and see bachelor and masters students, quarters should not be 
too crammed.  It is important for beginning PhD students to obtain help 
from more senior PhD students, therefore PhD offices should be both, not 
too far from each other and not too far from the supervising faculty 
offices.  They should not be on the same hallway as faculty offices, 
though, since faculty members may discuss confidential matters related to 
PhD students.    
7) Administrators that support faculty in research and teaching should be 
in the physical vicinity and not in centralized admin units somewhere 
distant.  
8) As a practical matter, a number of recent summers have shown that 
contrary to popular lore, there are stretches of weeks if not months 
where in particular south-facing offices increase in room temperature 
such as to be unusable.  I think it is necessary to provide air-
conditioning.  In particular for junior faculty, the summer months 
without teaching obligations are the most intense research periods. 
 
 

• What kinds of classrooms do you need?  
• How do we create the best teaching environment?  

 
Teaching is still happening by faculty members and students being in the 
same physical space.  Even if large classes are taken online, the 
students are not learning at a sufficient intensity just from 
home.  Instead of teaching in large lecture halls, the teaching is 
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shifted to smaller groups in tutorials, and faculty members are present 
at the tutorials to interact with students.  Thus, this is a question of 
substituting larger auditoria for many smaller lecture rooms.  Still, a 
number of large classes will most likely remain for the foreseeable 
future. The construction of fairly large auditoriums which have the 
option to be split into smaller auditoriums – for instance by having 
doors folded appropriately could be a solution to consider. Resources 
need to be ample enough to allow for a degree of flexibility in 
scheduling.  The current space constraints make it very difficult to 
accommodate reasonable preferences by faculty, such as constraints from 
having to pick up kids from daycare or from not wanting to prepare 
lectures on Sundays.  It is important to keep in mind that actual lecture 
time is the tip of the preparation iceberg. 
 
Bachelor and masters students need to feel that they have a working 
environment at the university that is not confined to lecture 
halls.  They need to be able to find spaces to work individually and with 
others, and they need to find space to simply be, because they also spend 
large chunks of time at the university that are not occupied with 
work.  (From this perspective, we think that the concept of, for example, 
the S-building on Fuglesangsallé is a very good one, but then we cannot 
figure out why so much space in it is rendered useless in order to make 
it look representative.)  
 
 
 

• What kinds of cafeterias and cafes would you like to see there?   
 
Coffee shops on campus and more food options are badly needed, and they 
should be franchised out to professional providers.  While we are in 
principle sympathetic to the student associations, we think that the 
quality of their services has not always been at the level that should 
earn them monopoly power on campus.  The physical space either in or 
around coffee shops, cafes, and restaurants should be large enough to 
facilitate students and faculty members sitting and 
learning/researching/discussing there.  Dokk1 is a great example for such 
a space even if one not does not want to have the name of a company 
written over everything. 
 

• What kinds of outdoor facilities and spaces do you need?  
 
There needs to be sufficient parking space for faculty.  Aarhus' real 
estate market is not trivial, and many colleagues live in the outskirts.   
 

• Should there be sport facilities in the University City?  
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We think that sports facilities such as a gym make it more likely that 
students will remain on campus in the evenings.  
 

• What needs do we have at the department, which is not currently delivered from our premises? 
 
Sufficient lecture hall space that allows for flexibility in 
scheduling.  Sufficient office space for the five groups as outlined 
above. 
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Input for Campus 2.0 

The Labour and Public Policy (LPP) section has the following input (October 10, 2018). 
 

First of all, we would like to know, whether there will also be focus on the organizational structure or just the 

new physical surroundings? In order to get the most out of the new physical surroundings, organizational 

support (TAP) is also important, e.g. for allocation of teaching rooms, secretary help, etc. The VIPs prefer 

having secretaries allocated de-centrally. 

 

Regarding teaching rooms, we have the following inputs: 

1) We will continue to need auditoriums (also large) given our large classes. Preferably with the lecturer 
closer to the students and with flexible seating to form small discussion groups also in auditoriums.  

2) In all teaching rooms, plenty of blackboards (chalk) will also be needed in the future.  
3) We also need big rooms, which are not auditoriums, for workshops, i.e. they should have flat floor and 

have room for 100-200 students 
 

Regarding office space and research environment, we have the following inputs: 

1) It is important that offices are placed in quiet areas. This is not saying that we do not want to interact 
with students, but we do not want offices to be placed in hallways between auditoriums. Office 
hallways could therefore be ‘cul-de-sac’ (blinde veje). 

2) Most faculty prefer having their own offices, i.e. one should not aim for an open office environment, 
except for RAs. 

3) Work environment is improved if offices are placed on both sides of the corridors. 
4) If we have wide corridors in the new buildings, to not waste too much m2, these corridors could 

perhaps be used as small meeting rooms with high sofas (to reduce noise), meeting rooms with glass 
walls, tables for lunch, coffee machines, open offices for RAs, areas for printers, small kitchens, etc. 

5) We need small and medium sized meeting rooms in near vicinity of the offices. This could also reduce 
the need for larger offices, such that not every office has space for large meeting room tables. At the 
same time, faculty offices should be reasonably sized.  

6) Seminar rooms for local seminars could be placed in each hallway, and on top of that a larger seminar 
room located centrally should be dedicated mainly to seminars (not a teaching room). This will add 
flexibility in terms of scheduling seminars and other faculty meetings. 

7) A nice coffee place (not necessarily a full canteen) for faculty to take lunch and have coffee meetings 
would be a big improvement and could imply research benefits from change of scenery and meeting 
colleagues. 

8) A common department lunch room is good for social interaction  
9) If ECON is placed in several buildings, bridges btw buildings would ease daily work life. 
10) To improve high quality research and facilitate visits from abroad, it would be helpful with on-campus 

accommodation (at the University city). The university has housing facilities for longer-term visitors, 
but, for example, the math department has also several rooms for shorter term visitors. That could be 
a good way to save cost and admin tasks for visits of one or two weeks.  
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11) More on the detail-side: In the offices one could have the possibility of having one wall painted with 
‘white board paint’ (as done in Chicago) to substitute white boards in offices. 

 

Regarding interaction between VIP and students, and regarding flow between campus areas, we have 

the following inputs: 

1) As mentioned above, a lot of smaller meeting rooms would be good for more ‘structured’ interaction 
2) A student building like the S-building is good for the study environment. In connection to this building a 

student bar for ECON and MGMT students could be placed (like Klubben), and on the top (with a nice 
view) a faculty club could be placed. Moreover, this building could be used for conferences, student 
associations, and a nice cafe/canteen. If the building also was equipped with large lecture halls, this 
building would work both for teaching, conferences, workshops, etc. 

3) We need several canteens, perhaps one dedicated to employees. The more varied and good eating 
opportunities in each campus area, the more natural flow between the areas. There could for instance 
be themes at the dining places (Italian, American, Indian, Thai, …) 

4) We recommend that the flow between new and old campus areas should be encouraged through 
voluntary movement (for food, using each other’s  facilities for arranging research workshops, practical 
reasons/service points, etc., and not by on purpose allocating teaching in different locations to require 
people to move, or to place important service points far from each other).  

5) We need enough parking (both for cars and bikes), despite having letbanen next to the campus area. 
Generally, more tunnels to University City from different directions would be nice such that one would 
not have to cross Randersvej and other main roads on bike 

6) A nice reception area for each department would be helpful for all our guests. Clear signs and 
numbering of buildings (please keep letters, or give buildings names (sponsored?)) makes it easier to 
find the right buildings 

  

For making the campus areas attractive also after working hours, we suggest the following: 

1) Outside areas should be ‘green’ as in the current University Park and with seating areas, trees, small 
ornamental ponds etc. Perhaps combined with a trail for running around the University City and 
connecting to the old campus area. An open, green center of the University City area could be used for 
social events such as the annual BSS party 

2) Dorm rooms for students 
3) Cafes and dining places being open also at night. These places could invite students, faculty and citizens 

of Aarhus in for broadcasts of big sports events, quizzes, stand-up, music, etc. Also, a place for 
concerts, or a cinema would increase the flow at night. 

4) Sports facilities could also improve both student and faculty wellbeing, e.g. fitness center 
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LOGISTIK SEKTION  
 
Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer skabe et godt arbejdsmiljø for 
medarbejdere og studerende? 

- Enkeltmandskontorer for alle VIP’er. Fælleskontorer er ikke godt! 
- En medarbejder kantine 
- Træningscenter for medarbejdere 
- Badefaciliteter for de som kommer på cykel 
- Econ specifikt 

- Sektioner er placeret sammen inklusive phd’er 
- Mere plads til medarbejdere og studerende: vi er ret crammed! 
- Mange mindre konference og mødelokaler. Gerne et for hvert sektion 

- Studerende  
- Boghandlere på kampus 
- Sudiecafér  

 
 
Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer fremme sammenhængen mellem 
forskning og undervisning og interaktionen mellem VIP og studerende? 

- Studiecafér tæt på hvor VIP’er placeret så der er nem adgang til hjælp med opgaver 
og løbende dialog mellem studerende og VIP’er 

 
 
Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer understøtte såvel aktuelle som 
fremtidige undervisningsformer samt uddannelses- og 
forskningssamarbejder? 

- Tilstrækkeligt store auditorier 
- Forbindelsesmuligheder til PC, mac, ipads og mikrofoner 
- Mulighed for streaming af forelæsninger 
- Eventuelt mulighed for at lukke for WIFI forbindelse i auditorier. 

 
 
Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer sikre sammenhæng og trafik af 
medarbejdere og studerende mellem Universitetsbyen og Universitetsparken? 

- Indkøbsmuligheder (netto/brugsen)/barer/restauranter/cafér/boghandler/AU 
merchandise shop i Universitetsbyen som kan trække studerende fra uniparken over 
til universitetsbyen (se Lancaster University som inspiration) 
 

 
Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer fremme samarbejdet og samspillet 
med det omgivende samfund? 

- Man kunne etablere et “Inovatorium” hvor start-up virksomheder kan leje kontorer og 
udnytte nærheden til “cutting edge” universitetsviden. 
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Miscellaneous 
- Tilstrækkelig ventilation af auditorier og øvelseslokaler 
- Gårmiljøer til pauser. Gerne midt imellem institutter så man får snakket med forskere 

inden for andre discipliner. 
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Tilbagemelding AC/FI 

 

Her er tilbagemeldinger fra Accounting & Finance 

• How do we create a good academic environment?  
• What kinds of classrooms do you need?  

- A U-shaped auditorium/classroom of different sizes (30/60/90/12/150/180) where students are 
closer and more involved with the instructor and each other. 

• How do we create the best teaching environment?  
- Here I would also think about a good learning/studying environment. Many universities offer 
study rooms for group work that students can book when needed. Furthermore, there should be 
areas for quiet studying and for a more noisy environment of learning… Students have different 
needs. 

• How do we create good office environments?  
- More open space to meet, I’m even a fan of glass/transparent doors J.. more open workspaces in 
the corridors/seating areas.  
There could even be a game areas, such as table tennis, pool table, table soccer, etc.. I have seen 
that at many companies now offering it to their employees. 

• What kinds of cafeterias and cafes would you like to see there?   
- more coffee shop style work places where people could have an alternative to their offices and 
also work there once in a while. 

• What kinds of outdoor facilities and spaces do you need?  
- more benches and tables, could also be integrated in the architecture, such as Enzis, please see: 
https://www.mqw.at/en/infoticketsshop/mq-point/mq-furniture/ 

• Should there be sport facilities in the University City?  
- Yes J, a room for group exercises would be great too 

• What needs do we have at the department, which is not currently delivered from our premises? 
  

Honestly, they did a really good job at the new campus in Vienna with a lot of spaces to study for students 
and to meet for faculty, maybe we can get some ideas from there (see: https://www.wu.ac.at/en/the-
university/campus/architecture-buildings/lc/). Also I think Dokk1 offers many good ideas for a good 
learning environment. 

---------------------------------------------------- 

• Enkeltpersonerskontorer 
• Auditorier 
• Læsepladser til studerende 
• Kantine, cafe, spisesteder 
• Udendørs arealer med siddepladser til studerende 
• Mindre frokoststuer/personalerum ala bistroen 
• Cykelparkering 
• Betalt parkering eller personaleparkering 
• Mindre undervisningslokaler med mange tavler 

---------------------------------------------------------------- 
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• How do we create a good academic environment?  

 

De fysiske rammer betyder noget for det akademiske, men ikke alverden. Den del er i god gænge. 

 

What kinds of classrooms do you need?  

 

Jeg synes spørgsmålet er forkert stillet. Det burde være: Hvilke rum har vi brug, givet den type 
undervisning, instituttet ønsker at levere. På mødet sagde Niels, at der skal indrettes store auditotier. Jeg 
synes, vi skal have en debat om undervisningen, inden vi diskuterer lokaleindretning. Den klassiske 
forelæsning på meget store hold fungerer er ikke ret effektivt. Et standardfag, der undervises efter en 
amerikansk lærebog, må kunne laves mere eller mindre online. Så kan vi andre lave nogle meget mere 
udbytterige undervisningsformer med ordentlig interaktion, dialog og feedback. Vi har 5-6 år til at diskutere 
og lave sådanne ændringer. Vi skal også overveje at gøre noget særskilt for handelshøjskoleuddannelserne. 
De kan måske føle sig lidt på tålt ophold. 

 

•                   How do we create the best teaching environment?  

 

Se tidligere svar. Vi bør have en diskussion om vores bacheloruddannelser. Bacheloruddannelser på 
gigantiske hold, må være en trist oplevelse for de studerende, der kommer for at blive klogere. Vi skal have 
genvundet de studerendes respekt for uddannelserne (særligt på handelshøjskolefagene). 

 

•                   How do we create good office environments?  

 

Noget i stil med det vi har. Men vi kunne godt bruge noget opgradering på noget grundlæggende service. 
Sådan noget piccoloagtigt: Oprydning i køkkenarealer o.l. 

 

•                   What kinds of cafeterias and cafes would you like to see there?   

 

En rigtig kaffebar med betjening og ikke en automat. Selvfølgelig med en rimelig betaling. Udliciteret til 
Starbucks eller Baresso. For guds skyld ikke SL. En amerikansk food court og en ordentlig bespisning af 
medarbejdere. De nuværende kantineforhold er dårlige. Niveauet bør svare til medarbejderkantiner i den 
finansielle og offentlige sektor i øvrigt. 

 

•                   What kinds of outdoor facilities and spaces do you need?  
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En park. Lige så flot som uniparken. Noget der gør, at der kan blive liv også efter kl. 16 og kl. 12 om 
fredagen. Hyggelige terrrasser. Udendørs serverimg. 

 

•                   Should there be sport facilities in the University City?  

 

Ingen rigtig mening. 

 

•                   What needs do we have at the department, which is not currently delivered from our premises? 
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Dato: 12. oktober 2018 

Emne:  Campus 2.0 – kommentarer fra de administrative medarbejdere på Institut for Økonomi. 

 

 

Medarbejderkontorer  

Medarbejderkontorer bør som udgangspunkt altid være énmandskontorer (undersøgelser viser, at 
storrumskontorer har en negativ indflydelse på bl.a. koncentrationsevnen og produktiviteten). 

Det er i denne forbindelse vigtigt, at man indtænker de helt banale ting som f.eks. støjisolering, air 
condition, individuel temperaturregulering, ventilation osv. fra start af, så indeklimaet bliver optimalt. 

 

Undervisningslokaler og auditorier 

Undervisningslokaler bør generelt ikke ligge sammen med medarbejderkontorer. Dog kunne man forestille 
sig, at nogle etager reserveres til undervisningslokaler i bygninger, hvor der på andre etager er 
medarbejderkontorer.  

Der bør etableres flere store auditorier (til fag med mere end 250 studerende), da planlægning af 
undervisning på store fag i dag er en udfordring. Auditorier kan med fordel placeres i separate bygninger – 
helt adskilt fra medarbejderkontorerne. 

 

Efter- og videreuddannelsesstuderende 

EVU studerende (HD, MBA osv.) har typisk højere forventninger til faciliteter, end de dagstuderende har – 
og det er bestemt ikke studerende, der kan forventes at krydse Nørrebrogade for at finde it-support eller 
studievejledning. Det er vigtigt, at området indrettes, så EVU studerende har et ”hjemsted”, hvor alle 
faciliteter er tilgængelige – herunder relevante servicepoints - og hvor standarden af 
undervisningslokalerne er tilstrækkeligt højt. Nærhed til kantine/catering er også vigtig i denne forbindelse. 

 

Fritid 

Der bør indtænkes træningsfaciliteter i form af træningscenter (-centre) med maskiner til fitness- og 
styrketræning samt sale til holdtræning som step, yoga, floorball, badminton osv.) i såvel Universitetsbyen 
som Universitetsparken. Udendørs fitnessredskaber bør der også være plads til. 

Rammesætning 

Vi er klar over, at det umiddelbart ikke er til diskussion, at der bliver omtrent det samme antal m2 som 
nu, men historisk set vokser VIP/TAP antallet, ligesom antallet af studerende vokser jævnt. Vi vil derfor 
henstille til, at der tænkes i en løsning, der er fremtidssikret – ikke blot til indflytningstidspunktet, men 
minimum 10 år derefter. 
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Studenterforeninger 

Der skal være tilstrækkelige og egnede lokaler og faciliteter til studenterforeningerne, der gør et stort 
stykke frivilligt og ulønnet arbejde. 

 

Reception 

Det er vores opfattelse, at Universitetsbyen bør have en selvstændig reception, således at gæster, 
medarbejdere og studerende har en indgang til området. Vi mener ikke, at en central reception i 
Universitetsparken er en reel mulighed. 

 

Centrale/decentrale service points 

Vi mener, at effektiviteten i det daglige for service points som f.eks. studievejledning og it-support skal veje 
tungere end et ønske om at forbinde Universitetsbyen og Universitetsparken ved at gennemtvinge trafik 
mellem de to steder. Det må være brugernes behov, der er i centrum, og her vil decentrale service points 
klart være at foretrække. 

 

Parkering 

Der skal være tilstrækkeligt med p-pladser – ikke blot til medarbejdere og gæster, men også til studerende, 
der ikke bor i nærområdet, og som ikke bare kan ”cykle op ad Ringgaden”.  

Ligeledes skal der være tilpas mange cykelstativer / cykelparkeringshuse til, at man undgår, at fortove og 
andre arealer blokeres af ”henkastede” cykler. 

 

Konferencefaciliteter 

Vi finder det naturligt, at der indtænkes faciliteter til afholdelse af konferencer i Universitetsbyen, så 
konferencer ikke henvises til Universitetsparken. Disse faciliteter skal være lettilgængelige og fleksible (og 
gerne placeret i nærheden af den medarbejderkantine, der skal dimensioneres som cateringleverandør). 

 

Kantine 

Ønsket kunne være en stor studenterkantine samt flere mindre medarbejderkantiner (evt. med 
”streetfood”-lignende boder) i Universitetsbyen. Én af medarbejderkantinerne bør være dimensioneret 
således, at den kan tilbyde catering ved konferencer i Universitetsbyen, hvor nærhed er afgørende. 

 

Mødelokaler 

Der ønskes et antal mødelokaler i varierende størrelser på hvert institut i Universitetsbyen samt et antal 
fælles, større mødelokaler. 
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Alarmsystem 

Hvis der i dag f.eks. udbryder brand eller kommer en bombetrussel på Fuglesangs Allé, består 
alarmsystemet af en telefonkæde (eller alternativt kan man bruge AU Evacuate, hvilket de færreste nok 
gør). Der bør etableres et godt, gammeldags advarselssystem med højtalere eller sirener (samt naturligvis 
sprinkleranlæg, der kan anvendes i tilfælde af brand).  
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Tilbagemelding på spørgsmål vedrørende campus 2.0 - 
Ph.d.-sektionen 
 

Dato: 09-10-2018 

Referent: Benjamin D. Liengaard 

 
Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer skabe et godt arbejdsmiljø for 
medarbejdere og studerende?  
Formål  
At skabe forudsætninger for rekruttering og fastholdelse af talentfulde medarbejdere og studerende  
• Hvordan skaber vi de bedste undervisnings- og forskningsmiljøer?  
Ph.d.-studerende skal sidde tæt på vejleder og Ph.d.-studerende/forskere med lignende faglige 
interesser. 
• Hvilke faciliteter er vigtige for et godt arbejdsmiljø? 
Flere decentrale mødelokaler. Må gerne være mindre. Bedre og mere stabilt indeklima på tværs af 
årstider.  
• Hvordan skaber vi et godt fagligt og socialt studiemiljø for de studerende – både i Universitetsbyen 
og i Universitetsparken? 

a) Fagligt: Flere læsepladser, grupperum og stikkontakter. 
a. Open-door-politic 

i. Midtergang i forelæsningssale 
ii. Kridttavler i stedet for whiteboards 

b) Socialt: Oprethold foreningsgang, fredagsbar, der er placeret andre steder end kontorer. 
• Hvordan skaber vi gode betingelser for studenterforeningerne?  
Foreningsgang indenfor gå-afstand, når der er pauser. Evt. tæt på fredagsbar. 
• Hvordan hjælper vi bedst medarbejdere og studerende med at få svar på spørgsmål om it-support, 
bibliotek, studie- og karrierevejledning, vejvisning etc.?  
Have en reception. Bedre AU-kort og AU-app. 
• Hvilke særlige behov gør sig gældende ift. de studerende, som går på vores efter- og 
videreuddannelser?  
Kridttavler! 
 

 

Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer fremme sammenhængen 
mellem forskning og undervisning og interaktionen mellem VIP og 
studerende? Formål  
At skabe de bedste forudsætninger for den forskningsbaserede undervisning, som er en af vores 
vigtigste kerneydelser  
• Hvordan kan de fysiske rammer for undervisningen fremme sammenhængen mellem forskning og 
undervisning og interaktionen mellem VIP og studerende?  
Så længe kontorerne er placeret hvor der ikke er for meget trafik, ville det være rart at afstanden 
mellem sektionerne og undervisningslokalerne bliver reduceret. Dette kan fremme integrationen 
mellem de to områder. 
Mindre undervisningslokaler er den bedste måde at fremme interaktionen og dynamikken i 
undervisningen. Når der bruges mindre undervisningslokaler, må antallet af studerende ikke 
overskride lokalets kapacitet. 
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• Hvordan kan der skabes naturlige mødesteder for studerende og medarbejdere uden for 
undervisningslokalet?  
Hvis formålet er henkastet interaktion, så ser vi det ikke nødvendigvis som en fordel. Dog ville det 
være rart med flere mødesteder der er udenfor. 
 

 

Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer understøtte såvel aktuelle som 
fremtidige undervisningsformer samt uddannelses- og 
forskningssamarbejder? Formål At bidrage til, at vi kan levere tidssvarende og 
fremtidssikret undervisning og forskning af højeste kvalitet  
• Hvordan kan det fysiske miljø understøtte såvel aktuelle som fremtidige undervisningsformer, 
herunder store forelæsningshold? 
• Hvordan kan de fysiske rammer understøtte forskningssamarbejder, herunder større 
forskningskonferencer? 
• Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer understøtte fremtidens samarbejder om uddannelser og 
forskning, både internt på institutterne og mellem institutterne?  
 

Samlet tilbagemelding på ovenstående spørgsmål inden for dette område: 

Modernisering.  
Centralisering af aktiviteter, således vi ikke behøves at bruge andre faciliteter.  
Seminar-lokaler (der også kan bruges til undervisning) i alle størrelser. 
Flere mindre undervisningslokaler, i stedet for ”normale” undervisningslokaler. 
De relevante sektioner skal placeres tæt på hinanden. 
 

Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer sikre sammenhæng og trafik af 
medarbejdere og studerende mellem Universitetsbyen og 
Universitetsparken? Formål  
At skabe et levende campus med optimal udnyttelse af faciliteter på tværs af Nørrebrogade 
 
• Hvilke rammer vil motivere til at skabe den ønskede sammenhæng og trafik af medarbejdere og 
studerende?  
Der er allerede en tunnel mellem universitet og det kommende campus 2.0. Denne skal selvfølgelig 
bibeholdes. Af tidsmæssige hensyn er det ikke en god ide at vi f.eks. skal over til universitetsparken 
for at spise i kantinen eller at vores forelæsninger foregår der.  
• Hvilke faciliteter og aktiviteter kunne få studerende og medarbejdere til at bruge campus udenfor 
arbejdstiden?  
Kantine med relativ lange åbningstider. 
Cafe på campus hvor alle kan komme (åben for offentligheden). 
• Hvilke nuværende faciliteter og rammer er vigtige at videreføre, og hvilke savnes på campus i dag?  
Studiepladser.  
Ikke for meget støj. 
Ikke for mange på hvert kontor. Vi skal være tæt på vores vejleder. 
Når man er længere på sit Ph.d. studie skal der helst ikke være mere end 2 Ph.d.’er på ét kontor. 
• Skal vi placere vigtige servicepoints og faciliteter på hver sin side af Nørrebrogade, så der skabes 
bevægelse af medarbejdere og studerende under Nørrebrogade? Fx placere et fælles bibliotek i 
Universitetsbyen og studievejledningen for alle i Universitetsparken – eller omvendt?  
Hvis det kan spare plads, således at der er mere plads til andre aktiviteter, er det fint at samle de 
administrative kontorer. Hvis dette ikke vil skabe ekstra plads, vil det være en fordel at vi ikke skal 
bevæge os så langt.  
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• Eller skal vi etablere et ”Single Point of Contact” centralt i enten Universitetsbyen eller 
Universitetsparken, og så placere de studerendes undervisning og attraktive studiepladser i både 
Universitetsbyen og Universitetsparken, så alle medarbejdere og studerende færdes på begge sider 
af Nørrebrogade?  
 
• Hvordan gør vi Universitetsparken mere spændende at opholde sig i?  
 

 

Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer fremme samarbejdet og 
samspillet med det omgivende samfund? Formål  
At tilføre såvel forskning som undervisning værdi, sikre praktikpladser, specialesamarbejder, 
studiejobs mv. og synliggøre vores aktiviteter i omverdenen  
• Hvordan kan der i Universitetsbyen og Universitetsparken skabes fysiske rammer, som understøtter 
kontakten mellem erhvervsliv og studerende, herunder iværksætteri og store erhvervskonferencer? 
Store konferencesale. Mindre virksomhedskontorer der kan udlejes af startups eller mindre firmaer. 
Workshops/oplæg arrangeret af virksomheder (forskellige sektioner vil have gavn af forskellige typer 
af oplæg). 
Evt. åbne kontor-miljøer, forelæsninger, seminarer og konferencer der er åben for offentligheden.   
• Hvor på campus skal erhvervslivet inviteres til at bo: midt i hjertet af campus eller i periferien?  
• Hvordan kan vi gøre det attraktivt for byens borgere at færdes på campus samt deltage i aktiviteter 
og benytte sig af faciliteter på campus? 
Mere information og reklame for de (relevante) aktiviteter der finder sted på campus.  
• Hvordan hjælper man bedst besøgende udefra med at få let kontakt til forskere, studerende, 
deltage i kurser, arrangementer, konferencer, møder etc.?  
Store skærme der viser fremtidige seminarer og konferencer. Disse skærme kan også bruges af 
virksomheder der vil informerer om internships, muligheder for speciale og studiejobs. 
 

Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer videreudvikle universitetet som 
internationalt campus?  
Formål At gøre det lettere at rekruttere såvel fremragende forskere som talentfulde studerende fra 
udlandet og fastholde de internationale medarbejdere og studerende, vi allerede har  
• Hvad skal der til for at AU kan videreudvikle sig som en international campus?  
Flere kollegiums således internationale studerende bliver integreret hurtigere. Som det ser ud nu, er 
det meget svært for internationale studerende at finde et sted at bo før de kommer til Aarhus. Dette 
kan fraholde disse studerende fra at komme. 
Et sted til at holde konferencer og seminarer.  
• Hvilke særlige behov gør sig gældende ift. internationale studerende, medarbejdere og gæster?  
Sports og fitness faciliteter skal være mere orienterede mod internationale studerende. E.g. er 
hjemmesider ofte på dansk. At blive integreret er nemt igennem sport. En mulighed ville være at 
lave hold, der skal kommunikerer på Engelsk.   
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Suggestions and wishes for future premises at Campus 2.0 
National Centre for Register‐based Research (NCRR) 

(discussed at an extra staff meeting on October 8, 2018) 

 
 

 

Inside the centre 

 

Requirements 

 Locked main and other entrance/exit doors 

 Special server facilities (one large room) – extra security (e.g., door, window(s)) 

Wishes 

 Single‐person offices 

 Conference/meeting room 

 Shower facilities within our office space 

 Extra offices for visitors 

 Kitchen facilities and lunch room 

 Own coffee machines placed in kitchenette 

 Sparkling water 

 Soundproofing, e.g. in long corridors 

 

Surroundings 

 Coffee shop 

 Short term rentals for visitors, e.g. in connection with dormitory 

 Roofed bicycle parking 

 Sufficient car parking spaces 

 Outdoor seating 

 Fitness centre 

 Restaurant 

 Green spaces 

 

 

 

Preben Bo Mortensen/Annette Rand Madsen 

NCRR, 12.10.2018 
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Fra: Lene Hauschildt  
Sendt: 23. oktober 2018 10:50 
Til: Ny Campus, Aarhus BSS <nycampus.bss@au.dk> 
Emne: Høringssvar LSU ECON 
 
Kære Anja 
 
Jeg har modtaget 2 filer fra LSU ECON. Campus2 – dokumentet er udarbejdet af Erik Hillebrand, som 
egentlig ikke er i LSU, men LSU tilslutter sig hans betragtninger. Måske du også har fået det direkte 
fra instituttet? Det andet dokument er nogle yderligere betragtninger fra LSU – Karina Skovvang 
(TR). 
 
Jeg er lidt i tvivl om, hvordan du skal arbejde videre med materialet, er dette ok, eller har du brug 
for, at det bliver yderligere bearbejdet? 
 
Herudover har TAP gruppen følgende kommentar: 
Rammesætning 
Vi er klar over, at det umiddelbart ikke er til diskussion, at der bliver omtrent det samme antal m2 
som nu, men historisk set vokser antallet af VIP og TAP, ligesom vi ser en jævn stigning i antallet af 
studerende. Vi vil derfor henstille til, at der tænkes i en løsning, der er fremtidssikret – ikke blot til 
indflytningstidspunktet, men minimum 10 år derefter. 
 
/Lene 
Vær opmærksom på, at denne mail indeholder personoplysninger. Det betyder, at du dels skal sikre, 
at personoplysningerne ikke unødigt tilgår andre samt, at oplysningerne straks slettes, når 
oplysningerne ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, de er fremsendt. 
 

 

Med venlig hilsen  
 
Lene Hauschildt 
HR-partner 
 
Tlf: 8715 3548 

Mobil: 21626269 
Mail: lhauschildt@au.dk 

Aarhus BSS HR & Ph.d. 
Aarhus Universitet 
Tåsingegade 1, 2. sal, bygning 1447  
8000 Aarhus C 

Mail: bss.hr@au.dk  

Web: http://www.bss.au.dk 
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Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer skabe et godt arbejdsmiljø for 
medarbejdere og studerende?  

Formål  

At skabe forudsætninger for rekruttering og fastholdelse af talentfulde medarbejdere og studerende  

• Hvordan skaber vi de bedste undervisnings- og forskningsmiljøer?  
• Hvilke faciliteter er vigtige for et godt arbejdsmiljø? Skab nogle fysiske rammer, som jf Maslow, 

Herzberg eller andre, skal være i orden for ikke at skabe utilfredshed. Det kunne fx være 
tilstrækkeligt med undervisningslokaler, så medarbejderne igen kan få mulighed for at ønske, så de 
kan få arbejds- og privatliv til at hænge sammen på en måde, som ikke fordrer, at søndagen 
anvendes på at forberede undervisning og/eller at der faktisk har mulighed for at aflevere/hente 
børn. Ser også Eric Hillebrands betragtninger – det gælder også parkeringspladser mv. 

• Hvordan skaber vi et godt fagligt og socialt studiemiljø for de studerende – både i Universitetsbyen 
og i Universitetsparken?  

• Hvordan skaber vi gode betingelser for studenterforeningerne?  
• Hvordan hjælper vi bedst medarbejdere og studerende med at få svar på spørgsmål om it-support, 

bibliotek, studie- og karrierevejledning, vejvisning etc.? Så få kontaktpunkter som muligt 
• Hvilke særlige behov gør sig gældende ift. de studerende, som går på vores efter- og 

videreuddannelser?  

Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer fremme sammenhængen mellem 
forskning og undervisning og interaktionen mellem VIP og studerende?  

Formål  

At skabe de bedste forudsætninger for den forskningsbaserede undervisning, som er en af vores vigtigste 
kerneydelser  

• Hvordan kan de fysiske rammer for undervisningen fremme sammenhængen mellem forskning og 
undervisning og interaktionen mellem VIP og studerende? Rammerne for nemmere interaktion 
mellem VIP og studerende og blandt studerende kan i undervisningen øges ved at hente inspiration 
i Harvards hesteskoformede auditorier.  

• Hvordan kan der skabes naturlige mødesteder for studerende og medarbejdere uden for 
undervisningslokalet? Jeg synes i lige så høj grad, at man skal vende spørgsmålet rundt og spørge: 
Er det nødvendigt at have naturlige mødesteder for studerende og medarbejdere uden for 
undervisningslokalet for at skabe de bedste forudsætninger for den forskningsbaserede 
undervisning? Øges den bedste forskningsbaserede undervisning ved at skabe fysiske rammer for 
øget interaktionen mellem VIP og studerende uden for undervisningslokalerne? Hvis det er 
nødvendigt, hvad skal disse steder så kunne? 

Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer understøtte såvel aktuelle som 
fremtidige undervisningsformer samt uddannelses- og 
forskningssamarbejder?  

Formål  

At bidrage til, at vi kan levere tidssvarende og fremtidssikret undervisning og forskning af højeste kvalitet  
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• Hvordan kan det fysiske miljø understøtte såvel aktuelle som fremtidige undervisningsformer, 
herunder store forelæsningshold? Tænk i tre typer af forelæsningslokaler: auditorier, som vi kender 
dem, flade undervisningslokaler som aula og S-bygning, der eksempelvis muliggør flipped class 
room samt Harvard-inspirerede hesteskos auditorier, som opfordrer til dialog og diskussion + 
selvfølgelig almindelige klasselokaler. 

Det kunne være ønskværdigt, hvis den lavpraktiske undervisning blev tænkt ind i lokalerne, således 
at projektorer og black/whiteboards blev sat op på en måde, så studerende rent faktisk kan se 
dem. Eksempelvis kan det være meget svært for studerende at se billeder fra projektoren i flere af 
de klasselokaler, der på Fuglesangs Alle blev renoveret i sommeren 2018, fordi der er lavet et lille 
”lærred” i den ene ende af en lang tavle samtidig med at klasseværelset er fladt.  

Det kunne også være ønskværdigt, hvis black/white boards kunne flyttes op og ned så både lave og 
høje medarbejdere kunne udnytte mere end 2/3 af tavlen + at tavlerne kan køres op, så alle 
studerende kan se den nederste halvdel af tavlen i et fladt lokale 

• Hvordan kan de fysiske rammer understøtte forskningssamarbejder, herunder større 
forskningskonferencer?  

• Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer understøtte fremtidens samarbejder om uddannelser og 
forskning, både internt på institutterne og mellem institutterne?  

 

Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer sikre sammenhæng og trafik af 
medarbejdere og studerende mellem Universitetsbyen og 
Universitetsparken?  

Formål  

At skabe et levende campus med optimal udnyttelse af faciliteter på tværs af Nørrebrogade  

• Hvilke rammer vil motivere til at skabe den ønskede sammenhæng og trafik af medarbejdere og 
studerende? Reflekt over, om tværgående trafik i sig selv er et succeskriterie. Jf. nedenstående 
eksempel 

• Hvilke faciliteter og aktiviteter kunne få studerende og medarbejdere til at bruge campus udenfor 
arbejdstiden?  

• Hvilke nuværende faciliteter og rammer er vigtige at videreføre, og hvilke savnes på campus i dag?  
• Skal vi placere vigtige servicepoints og faciliteter på hver sin side af Nørrebrogade, så der skabes 

bevægelse af medarbejdere og studerende under Nørrebrogade? Fx placere et fælles bibliotek i 
Universitetsbyen og studievejledningen for alle i Universitetsparken – eller omvendt?  

• Eller skal vi etablere et ”Single Point of Contact” centralt i enten Universitetsbyen eller 
Universitetsparken jo færre access points jo nemmere er det både for studerende og 
medarbejdere, jf. Eric Hillebrands notat, og så placere de studerendes undervisning og attraktive 
studiepladser i både Universitetsbyen og Universitetsparken, så alle medarbejdere og studerende 
færdes på begge sider af Nørrebrogade? Det er vigtigt at gøre sig klart, hvor meget man vil ”betale” 
for denne ”trafik på tværs” eller hvor stort et effektivitetstab, man er villig til at tage for at opnå 
fysisk bevægelse. Det skal i givet fald være et bevidst valg, der kompenseres for. 
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Et eksempel kunne være, at VIPernes undervisning bevidst ligges på den anden side af 
Nørrebrogade for at skabe trafik. Så får VIPerne automatisk sin gang i både Universitetsbyen og 
Universitetsparken og på den måde skabes der trafik på tværs. Men effekten heraf vil måske være, 
at den enkelte VIPer bruger 10 min. ekstra til og fra undervisningslokalet. Disse 2x10 min. pr. 
undervisningsgang bliver til 8-10 timers ekstra trafik på pr semester pr underviser. Det burde så i 
praksis burde indarbejdes i VIPernes normkataloger, da trafiktiden må betragtes som ekstra 
forberedelsestid. Konsekvensen vil altså være, at den enkelte VIPers undervisning på den anden 
side af Nørrebrogade koster en halv kandidatafhandling pr semester.   

Det mest omkostningseffektive fra BSSs perspektiv er derfor at lade de studerende skabe trafikken 
på tværs.  

• Hvordan gør vi Universitetsparken mere spændende at opholde sig i?  

 

Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer fremme samarbejdet og samspillet 
med det omgivende samfund?  

Formål  

At tilføre såvel forskning som undervisning værdi, sikre praktikpladser, specialesamarbejder, studiejobs 
mv. og synliggøre vores aktiviteter i omverdenen  

• Hvordan kan der i Universitetsbyen og Universitetsparken skabes fysiske rammer, som understøtter 
kontakten mellem erhvervsliv og studerende, herunder iværksætteri og store 
erhvervskonferencer?  

• Hvor på campus skal erhvervslivet inviteres til at bo: midt i hjertet af campus eller i periferien? I 
periferien – hold fokus på kerneopgaverne 

• Hvordan kan vi gøre det attraktivt for byens borgere at færdes på campus samt deltage i aktiviteter 
og benytte sig af faciliteter på campus? En interessant ”food court” – kunne være noget a la Street 
foods, som kunne gøre det interessant for både studerende, medarbejdere, andre byboere og 
turister at besøge Uni 

• Hvordan hjælper man bedst besøgende udefra med at få let kontakt til forskere, studerende, 
deltage i kurser, arrangementer, konferencer, møder etc.?  

 

Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer videreudvikle universitetet som 
internationalt campus?  

Formål  

At gøre det lettere at rekruttere såvel fremragende forskere som talentfulde studerende fra udlandet og 
fastholde de internationale medarbejdere og studerende, vi allerede har  

• Hvad skal der til for at AU kan videreudvikle sig som en international campus?  
• Hvilke særlige behov gør sig gældende ift. internationale studerende, medarbejdere og gæster?  
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Campus 2.0 – Høringssvar 

Som led i idéindsamlingen til indretningen af Campus 2.0. er vi er som medarbejdere på Juridisk Institut 

blevet bedt fremsætte forslag til projektets udformning. 

Spørgetemaet ifølge hjemmesiden er bredt, men det følgende angår alene den lokalemæssige situation til un-

dervisningsbrug. Der kan derfor indkomme individuelle bidrag om sådanne andre spørgsmål, herunder be-

hovet for opholds- og grupperum til studerende mv. 

Konklusion: 

Det er afgørende for at kunne bevare kvaliteten i undervisningen og derfor også kvaliteten i uddannelsen,  

at der indrettes mindst et nyt auditorium med plads til mindst 420 studerende (mindst samme størrelse som 

Per Kirkeby-auditoriet), da behovet allerede er aktuelt og kun vil blive forøget, og   

at flere andre auditorier med plads til ca. 2-300 studerende etableres, så der er en nettotilførsel af sådanne 

større auditorier til afløsning af de auditorier, der i dag findes på Fuglesangs Allé.  

Begrundelse 

En forudsætning for fortsat høj undervisningskvalitet er, at de fysiske rammer er gode og velegnede. Det må 

derfor sikres, at de fysiske rammer kan dække det behov, som undervisningen kræver. De fysiske rammer bør 

afspejle det undervisningsmæssige behov, ikke omvendt. 

Per Kirkeby-auditoriet er i dag stærkt overbelastet og kan ikke dække det nuværende behov. Dette viser sig 

tydeligst ved, at en del af undervisningen må afvikles i aulaen, da undervisningstiden kl. 8-18 allerede er fuldt 

belagt i Per Kirkeby-auditoriet. Dette gør undervisningsplanlægningen følsom overfor uventede begivenhe-

der, da planlægning af erstatningstimer er forbundet med store vanskeligheder, f.eks. hvor undervisningen 

må flyttes pga. lokalerenovering, konferencer eller lign. 

Den juridisk bacheloruddannelse er allerede tilrettelagt således, Per Kirkeby-auditoriet udnyttes maksimalt. 

Undervisningen begynder så tidligt og fortsætter så sent i semestret, som eksamensafholdelse tillader. Ek-

sempelvis påbegyndes forelæsningerne i formueret i uge 2, hvis eksaminerne kan afvikles i uge 1. Tilsvarende 

fortsætter forelæsningerne i andre fag helt frem mod jul. Der er efter vore opfattelse ikke muligt at optimere 
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yderligere gennem undervisningsplanlægningen. De pressede og ufleksible undervisningsforløb er utilfreds-

stillende, navnlig for de studerende som pga. lokalesituationen får dårligere betingelser for at forberede sig til 

eksamen.  

 

På den juridiske bacheloruddannelse er forelæsninger valgt som en bærende del af undervisningen. Disse 

forelæsninger forestås udelukkende af interne VIP for at sikre et højt fagligt niveau. Der er tale om et bevidst 

læringsmæssigt valg, idet forelæsningsformen efter vores opfattelse rummer nogle værdifulde muligheder for 

at skabe forståelse for sammenhænge og overblik. Disse fordele kan kun vanskeligt opnås ved holdundervis-

ning med en række forskellige undervisere. Foruden at forelæsningsformen findes mest hensigtsmæssig, er 

en større omlægning af undervisningen urealistisk pga. begrænsede både økonomiske og undervisermæssige 

ressourcer. 

 

Ved planlægningen af fremtidens campus 2.0. er det nødvendigt at tage udgangspunkt i de praktiske behov 

og foretage en realistisk fremskrivning heraf. En beslutning bør ikke træffes på baggrund af mere teoretiske 

eller vidtløftige betragtninger om, hvilke muligheder den teknologiske udvikling medfører eller måske ikke 

medfører.  

 

Der er et aktuelt behov for et nyt, stort auditorium, og der er intet, der tyder på, at behovet bliver mindre i 

overskuelig fremtid, tværtimod. Der er en stigende anvendelse af store forelæsninger på andre studier, her-

under i form af samlæsning af grundforløb, som kun øger behovet for egnede undervisningslokaler. 

 

Det skal i den forbindelse understreges, at aulaen er uegnet som undervisningslokale og kun bør anvendes 

som en nødløsning. Lokalet er ikke indrettet til undervisning, men har fladt gulv og dårlige oversigtsforhold. 

Det er derfor vigtigt at påpege, at lokaler som S-bygningen ikke udgør en brugbar løsning på auditorieproble-

matikken. 

 

 

Med venlig hilsen 
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Høringssvar vedrørende Campus 2.0 
 

 

15. oktober 2018 

 

 

1: Det, der ikke er til diskussion: Antallet af kvadratmeter 
 

Det fremgår, at antallet af kvadratmeter ikke er til diskussion, så længe der ikke forventes en øget 

tilgang af studerende. Man bør dog være opmærksom på, at antallet af studerende ikke kan stå alene 

i vurderingen af, hvor mange kvadratmeter, der er brug for: 

 

Eksempel 1: 200 studerende møder ind til undervisning kl. 8-10 og går derefter hjem. Andre 200 

studerende møder ind kl. 10-12. 

 

Eksempel 2: 200 studerende har undervisning kl. 8-10 og igen kl. 14-16. Andre 200 studerende har 

undervisning kl. 10-12. 

 

Målt på antallet af studerende, er der i begge eksempler 400 studerende på campus. 

Kvadratmeterbehovet er dog markant forskelligt i eksempel 1 og 2, idet campus i eksempel 2 skal 

have plads til 400 studerende samtidig i perioden 10-12, mens campus i eksempel 1 kun skal have 

plads til 200 studerende ad gangen. 

 

Idet der er stort politisk fokus på antallet af undervisningstimer til studerende, ligesom dette indgår i 

akkrediteringsvurderingerne, må man endvidere have i tankerne, at antallet af undervisningstimer pr. 

studerende ikke bliver mindre, men uændret eller større i de kommende år. 

 

Konklusion: Det er afgørende at man inddrager flere faktorer end antallet af studerende, når 

man vurderer behovet for kvadratmeter på campus, hvis man skal undgå at trængsel og 

pladsproblemer står i vejen for et godt arbejds-, undervisnings-, og læringsmiljø. 

 

2: Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer skabe et godt 

arbejdsmiljø for medarbejdere og studerende? 

Ved at sikre, at: 

- antallet af undervisningslokaler er stort nok til en fleksibel undervisningsplanlægning 

og 

- undervisningslokalerne fysisk er store nok til det antal studerende, de skal rumme. at de har 

ordentlige klimaanlæg, ordentligt lys, ordentlige strømstik til alle studerende, gode, ergonomiske 

siddepladser med tilhørende bordplader med god plads og gode adgangsforhold 

og 

- der etableres flere af de helt store auditorier 

De nuværende lokaler er allerede så overbelastede i undervisningsperioderne, at der mangler 

fleksibilitet i forbindelse med sygdom, konferencedeltagelse og andet, og i allerhøjeste grad mangler 

muligheder for at sikre, at undervisningen bliver placeret på en måde, så de studerende har reelle 

muligheder for at forberede sig mellem lektionerne. 
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Det er derfor altafgørende, at antallet af kvadratmeter til undervisningsformål ikke mindskes, men i 

stedet øges. Det er en stor belastning for arbejdsmiljøet hos både medarbejdere og studerende, at der 

nu må placeres undervisning i ydertimerne (dvs. 16-18) mandag-torsdag, og at man kan risikere, at et 

undervisningsforløb bliver lagt således, at der ikke er reel tid for de studerende til det vigtige 

fordybelsesarbejde mellem f.eks. en forelæsning og den opfølgende holdtime. 

At man som underviser kan risikere at skulle undervise mandag kl. 14-17 eller 16-18 og tirsdag 

morgen kl. 8-10 i to helt forskellige fag er et reelt arbejdsmiljømæssigt problem allerede nu, ligesom 

det ikke er befordrende for den konkrete forberedelse og løbende undervisningsudvikling, som de 

studerende med rette kan forvente for hvert enkelt fag. Tilsvarende problemer ses ved, at de 

studerende får et stigende antal mellemtimer, som de ikke kan udnytte optimalt, medmindre der er 

gode faciliteter som læsesale mv., men som nævnt under punkt 1, kræver dette i stigende omfang 

flere reelle m2, da der med flere og flere mellemtimer også er flere og flere ”person-opholdstimer” 

med samme studentermasse. 

Det er altafgørende for undervisningens kvalitet og arbejdsmiljøet, at der etableres flere af de helt 

store auditorier. Der skal være nok af dem til, at man undgår alle former for dublering af 

forelæsninger og at man fremover kan undvære aulaen til undervisningsforhold. Vedrørende behovet 

for ordentlige auditorier henviser jeg i det hele til det Campus 2.0-høringssvar, der med fokus 

udelukkende på behovet for auditorier, er indsendt af Claus Rohde d. 10. oktober 2018 af på vegne af 

en lang række ansatte på juridisk institut. 

 

3: Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer fremme sammenhængen 

mellem forskning og undervisning og interaktionen mellem VIP og 

studerende? 

- Ved at sikre, at auditorier ikke etableres som ensomme ”øer” uden integrerede opholdsområder. 

Søauditorierne er på mange måder uheldigt udformede, idet der f.eks. mangler egnede 

opholdsområder for de studerende, der venter på at komme ind til en forelæsning, og desuden 

mangler ordentlige adgangsforhold. Dette gælder især Per Kirkeby, hvor forelæsningerne afløser 

hinanden dagen igennem, og 400 studerende derfor skal ud gennem to døre, samtidig med at nye 400 

studerende skal ind af de samme døre ved hvert forelæsningsskifte. Søauditorierne tilbyder heller 

ikke ordentlige faciliteter til at udnytte ventetiden op til en forelæsning, idet indgangsområderne blot 

er ”tomme indgangspartier” beregnet til færdsel, som derfor fremstår ”tomme” uden borde og stole. 

Sammenhængen mellem forskning og undervisning og interaktionen mellem VIP og studerende 

faciliteres allerbedst, når der er egnede opholdsrum i samme bygninger som der er 

undervisningslokaler. I så fald vil man som VIP møde de studerende, når man går til og fra 

undervisningslokalerne. Søauditorierne er desværre et eksempel på, hvordan dette ikke er tænkt ind i 

indretningen jf. ovenfor. 

4: Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer understøtte såvel 

aktuelle som fremtidige undervisningsformer samt uddannelses- og 

forskningssamarbejder? 

- Gennem fokus på at få det helt basale på plads: Lokaler nok til at sikre, at man ikke som 

underviser må gå på kompromis med kvaliteten af undervisningen af hensyn til optimal udnyttelse 

af sparsomme lokaleressourcer. 
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Sørg for ordentligt lys, luft, klimastyring, strøm til de studerendes computere og gode, ergonomiske 

siddepladser/arbejdsplader for de studerende i alle undervisningslokaler! Minimér støjgener fra f.eks. 

projektorer, der hænger over hovedet på studerende. Placér projektorlærreder hensigtsmæssigt for 

alle lokalets studerende og for underviseren. Dvs. ikke i midten af lokalet, men skråt ud fra væggen i 

den ene side, såfremt det er et almindeligt hold-lokale.  

Når disse ting er på plads. Og når undervisningen og læringen har førsteprioritet ved 

skemalæggelse, fordi der er lokaler nok til at sikre optimal kursusplanlægning – SÅ er det en 

fornøjelse at arbejde med at implementere nye undervisningstiltag. 

Men: 

- Når det grundige forarbejde, man gør sig med at lægge en hensigtsmæssig undervisningsplan bliver 

skudt ned af lokaleadministrationen, fordi alle lokaler skal udnyttes optimalt uanset hvilke 

pædagogiske problemer dette skaber 

- Når man skal undervise i forskellige fag med et minimum af konkret forberedelse før hvert enkelt 

fag pga. lokaletildelingsprocedurerne 

- Når 36 studerende er klemt sammen i et lokale, der ikke er bygget til helt så mange studerende fra 

begyndelsen, når de studerende er ved at falde over hinandens forlængerledninger, og når alle sveder 

tran pga. dårlig klimastyring 

Så er det ligegyldigt, hvor meget man eksperimenterer med sin undervisningsform, så er 

læringspotentialet truet fra begyndelsen – og arbejdsmiljøet lider, både for studerende og ansatte! 

 

Med venlig hilsen 

Eva Naur Jensen 

Lektor, ph.d. 
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Foruden det helt centrale behov for auditorier har instituttet drøftet de i spørgsmålskatalo-

get overordnede temaer og spørgsmål. Fremgangsmåden er baseret på en brainstorming, 

hvor medarbejderne kortfattet har noteret de input, som en mundtlig drøftelse af 30 mi-

nutters varighed umiddelbart har båret med sig. Resultatet heraf er gengivet nedenfor: 

 

Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer skabe et godt arbejdsmiljø for medar-

bejdere og studerende? 

 

 Lokaler til kreative aktiviteter 

 Undervisningslokaler der dækker de forskellige behov, der er: auditorier og flade 

lokaler, der er fleksible 

 Løbebane gennem Universitetsbyen samt udendørs fitnessmuligheder, udendørs 

basketballbane, udendørs bordtennis 

 Biograf 

 Idrætshal 

 Scene til for eksempel stand-up 

 Se CUL’s model for indretning af klasse- og undervisningslokaler 

 Sørg for et godt indeklima, god ren luft og god temperaturstyring 

 Luk dagslys ind udefra (også selv om der anvendes projektor) 

 Natur uden for vinduet 

 Masser af strømstik (ikke vinklede) 

 Gode stolesæder, som er i korrekt afstand til bord og gerne kan reguleres efter in-

dividuelle behov 

 Professionelle og opdaterede konferencefaciliteter 

 Få vores forskning ud i miljøet 

 Der kunne være ”Fast and Furios”-inspirerede oplæg til JUS og andre foreninger. 

Åbne aftenforelæsninger osv. – evt. sammen med andre faggrupper.  

 En ny ”Klubben”. Dén bar har en særlig status og har bundet mange sammen 

gennem årene. 

 

Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer fremme sammenhængen mellem forsk-

ning og undervisning og interaktionen mellem VIP og studerende? 

 

 Biblioteket som kerne i Aarhus BBS, hvor beliggenheden fastholdes 

 Åbne områder 

 Løse lokaleproblemer og sikre nødvendige lokaler: mindst ét nyt stort auditorium 

– som Per Kirkeby 

 Modelundervisningslokalet hos CUL faciliterer, at underviseren bevæger sig 

mere mellem de studerende. Lokalet er også indrettet på en måde, så det nemt 

kan anvendes som møde- og opholdssted uden for undervisningstiden. 
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Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer understøtte såvel aktuelle som fremti-

dige undervisningsformer samt uddannelses- og forskningssamarbejder? 

 

 Opdatering af tekniske faciliteter i lokaler, så det blandt andet er lettere at gå på 

internet, Skype og lignende. For eksempel en tv-skærm til at gå på YouTube eller 

have personer med via Skype 

 Gerne stort forelæsningslokale med skydevægge, som giver mulighed for opde-

ling af lokalet i mindre forelæsningslokaler. På den måde sikrer vi, at mindre fag 

oprettes og giver mulighed for at undervise store hold i fælles materiale og senere 

i lektionen dele dem op i mindre hold med forskelligt materiale og forskelligt fo-

kus. 

Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer sikre sammenhæng og trafik af medar-

bejdere og studerende mellem Universitetsbyen og Universitetsparken? 

 

 Flot bro mellem de to campus 

 Brede lyse indgange til tunnellerne, der inviterer og er behagelige at færdes i 

 Flere caféer og spisesteder 

 Vuggestue, dagplejecentre og købmand  

 Kunst 

 Fed legeplads 

 Gerne kunne undgå at gå udenfor i dårligt vejr 

 En rigtig god kantine i Unibyen kunne trække meget. God mad, god udsigt og 

mulighed for at sidde og arbejde 

 God idé at placere vigtige servicepoints og faciliteter på hver side af Nørrebro-

gade 

 Dårlig idé at etablere Single Point of Contact 

 Universitetsparken er alletiders, som den er 

 Eventuelt kunne man anlægge væksthus med café 

 Restaurant som i Odense. 

  

Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer fremme samarbejdet og samspillet med 

det omgivende samfund? 

 

 Professionelle konferencefaciliteter der ikke konkurrerer med undervisning 

 Hvis virksomheder får plads på universitetet, skal de forpligtes til at etablere stu-

diepladser/projektpladser 

 PARKERING!!! Masser af billige/gratis parkeringspladser til både medarbejdere 

og studerende (som ikke lige bor i Aarhus), erhvervsfolk og andre udefra 

 Det skal være nemt at finde rundt – tydelig og logisk nummerering af bygninger, 

masser af lettilgængelige oversigtskort og generelt god skiltning 

 Evt. give private restauratører mulighed for at etablere sig, så man ikke skal helt 

ned i byen for at spise efter konferencer. 

Høringsbidrag: LAW 

34



Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer videreudvikle universitetet som interna-

tionalt campus? 

 

 Borgerservice på universitetet, særligt med henblik på udenlandske medarbejdere 

og studerende 

 Internationale studerende har måske kun lille lejlighed = behov for behagelige og 

gode studiepladser 

 Studiegruppepladser skal være bedre 

 Tilgængelighed: det skal være nemt at finde rundt og finde hjælp 

 Flere skabe på campus til studerende 

 Gerne mere som relaxrummet i Det Kgl. Biblioteks kælder 

 Eventuelt etablere fitnesscenter og/eller andre sportsfaciliteter. 

---o0o--- 
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Side 1/4 

 JURIDISK INSTITUT 
AARHUS UNIVERSITET 

Drøftelser om Campus 2.0 – Juridisk Institut 

Medarbejderne ved Juridisk Institut, Aarhus BSS har drøftet fakultetets spørgsmålskata-
log og de behov, som det er vigtigt allerede nu at få tænkt ind i de fremtidige fysiske 
rammer for fakultets forskning, undervisning og studiemiljø. 

Indledningsvist skal det bemærkes, at jurauddannelsen er en af de allerstørste uddan-
nelser på AU. Akkrediteringen af uddannelsen er opnået på grundlag af en meget klar 
strategi for anvendelsen af de begrænsede interne lærerkræfter (idet der ellers kan for-
udses problemer med at opfylde kravet om forskningsbaseret undervisning). Et centralt 
element i denne strategi er en kombination af forelæsninger, der primært forestås af in-
terne VIP, og holdundervisning, der primært forestås af DVIP (eksterne praktikere) samt 
instruktorer. Manglen på store auditorier kan følgelig give væsentlige problemer for ud-
dannelsen, herunder akkrediteringen af uddannelsen. 

Campus 2.0 giver anledning til at se på de eksisterende lokalemæssige udfordringer og 
på mulighederne for at skabe nye rammer, samtidig med at udnyttelsen af de eksiste-
rende rammer optimeres.  

I relation til de eksisterende rammer bemærkes, at Juridisk Institut ofte er henvist til at 
afvikle en del af undervisningen i Aulaen, der ikke er særlig velegnet til undervisning. Det 
er forhold, der bør ændres, således at undervisning, der foregår i store auditorier, i alle 
tilfælde har førsteprioritet i forbindelse med lokaleallokeringen. Desuden bør der ses kri-
tisk på, om den undervisning, som afvikles i Per Kirkeby-auditoriet, rent faktisk har be-
hov for et så stort auditorium. Herudover er der behov for, at der indrettes mindst ét nyt 
auditorium med plads til 700-800 studerende (antallet svarer til en HA-årgang, der i dag 
undervises på Fuglesangs Allé. En BA-jur.-årgang udgør 420 studerende og undervises i 
Aulaen og i Per Kirkeby-auditoriet). Der henvises yderligere til to uddybende høringssvar 
vedrørende behovet for auditorier fra Juridisk Institut (notat af 10. oktober 2018 fra pro-
fessor Claus Rohde et al. og høringssvar fra lektor Eva Naur Jensen af 15. oktober 2018). 

Høringsbidrag: LAW

36



 

Side 2/4 

 JURIDISK INSTITUT 
AARHUS UNIVERSITET 

Foruden det helt centrale behov for auditorier har instituttet drøftet de i spørgsmålska-
taloget overordnede temaer og spørgsmål. Fremgangsmåden er baseret på en brainstor-
ming, hvor medarbejderne kortfattet har noteret de input, som en mundtlig drøftelse af 
30 minutters varighed umiddelbart har båret med sig. Resultatet heraf er gengivet ne-
denfor: 

Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer skabe et godt arbejdsmiljø for medarbej-
dere og studerende? 

• Fortsat enekontorer for VIP
• Lokaler til kreative aktiviteter
• Undervisningslokaler, der dækker de forskellige behov, der er: auditorier og

flade lokaler, der er fleksible
• Løbebane gennem Universitetsbyen samt udendørs fitnessmuligheder, uden-

dørs basketballbane, udendørs bordtennis
• Biograf
• Idrætshal
• Scene til for eksempel revy eller stand-up – eller hvor forskere eller ph.d.-stipen-

diater kan holde arrangementer
• Se CUL’s model for indretning af klasse- og undervisningslokaler
• Sørg for et godt indeklima, god ren luft og god temperaturstyring
• Luk dagslys ind udefra (også selvom der anvendes projektor)
• Natur uden for vinduet
• Masser af strømstik (ikke vinklede)
• Gode stolesæder, som er i korrekt afstand til bord og med mulighed for at regu-

lere efter individuelle behov
• Professionelle og opdaterede konferencefaciliteter
• Få vores forskning ud i miljøet
• En ny ”Klubben”. Dén bar har en særlig status, og har bundet mange sammen

gennem årene.

Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer fremme sammenhængen mellem forskning 
og undervisning og interaktionen mellem VIP og studerende? 

• Biblioteket som kerne i Aarhus BBS, hvor beliggenheden fastholdes
• Åbne områder
• Løse lokaleproblemer og sikre nødvendige lokaler: mindst ét nyt stort audito-

rium – som Per Kirkeby, men med plads til 700 studerende
• Modelundervisningslokalet hos CUL faciliterer, at underviseren bevæger sig

mere mellem de studerende. Lokalet er også indrettet på en måde, så det nemt
kan anvendes som møde- og opholdssted uden for undervisningstiden.
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Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer understøtte såvel aktuelle som fremtidige 
undervisningsformer samt uddannelses- og forskningssamarbejder? 

• Opdatering af tekniske faciliteter i lokaler, så det blandt andet er lettere at gå på
internet, Skype og lignende. For eksempel en tv-skærm til at gå på YouTube eller
have personer med via Skype.

• Gerne stort forelæsningslokale med skydevægge, som giver mulighed for opde-
ling af lokalet i mindre forelæsningslokaler. På den måde sikrer vi, at mindre fag
oprettes og giver mulighed for at undervise store hold i fælles materiale og se-
nere i lektionen dele dem op i mindre hold med forskelligt materiale og forskel-
ligt fokus.

Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer sikre sammenhæng og trafik af medarbej-
dere og studerende mellem Universitetsbyen og Universitetsparken? 

• Flot bro mellem de to campus
• Brede lyse indgange til tunnellerne, der inviterer og er behagelige at færdes i
• Flere caféer og spisesteder
• Vuggestue, dagplejecentre med gode legepladser, der også kan benyttes af om-

rådets øvrige beboer
• Kunst
• Købmand
• Gerne kunne undgå at gå udenfor i dårligt vejr
• En rigtig god kantine i Unibyen kunne trække meget. God mad, god udsigt og

mulighed for at sidde og arbejde
• God idé at placere vigtige servicepoints og faciliteter på hver side af Nørrebro-

gade
• Dårlig idé at etablere Single Point of Contact
• Universitetsparken er alletiders som den er, men må ikke glemmes i arbejdet

med campus 2.0
• Eventuelt kunne man anlægge væksthus med café
• Restaurant som i Odense.

Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer fremme samarbejdet og samspillet med 
det omgivende samfund? 

• Professionelle konferencefaciliteter, der ikke konkurrerer med undervisning,
men som kan benyttes af udefrakommende

• Hvis virksomheder får plads på universitetet, skal de forpligtes til at etablere stu-
diepladser/projektpladser

• PARKERING!!! Masser af billige/gratis parkeringspladser til både medarbejdere
og studerende (som ikke lige bor i Aarhus), erhvervsfolk og andre udefra
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• Det skal være nemt at finde rundt – tydelig og logisk nummerering af bygninger, 
masser af lettilgængelige oversigtskort og generelt god skiltning 

• Evt. give private restauratører mulighed for at etablere sig, så man ikke skal helt 
ned i byen for at spise efter konferencer. 

Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer videreudvikle universitetet som internatio-
nalt campus? 
 

• Borgerservice på universitetet, særligt med henblik på udenlandske medarbej-
dere og studerende 

• Studerende har måske kun lille lejlighed = har behov for behagelige og gode stu-
diepladser 

• Studiegruppepladser skal være bedre 
• Tilgængelighed: det skal være nemt at finde rundt og finde hjælp 
• Flere skabe på campus til studerende 
• Gerne mere som relaxrummet i Det Kgl. Biblioteks kælder 
• Eventuelt etablere fitnesscenter og/eller andre sportsfaciliteter. 

---o0o--- 
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Dean Thomas Pallesen 
Aarhus BSS 

Input to Campus 2.0 from the Department Council at MGMT 

At MGMT we welcome the opportunity to provide input to Campus 2.0. It is a topic 
that we care deeply about because it will influence our work for many years to come. 
 
When planning the new buildings and remodelling existing ones, it is important to 
keep in mind the two main purposes of Aarhus University: to conduct world-class re-
search and offer high-quality research-based teaching on campus. It is thus im-
portant to think about how we can create spaces and facilities that support research 
and teaching. 
 
We understand that it is being considered to move towards open space offices, which 
is something that we strongly oppose. Key points for us are that we need individual 
offices to be able to do research at the highest level and to prepare for our research-
based teaching. In terms of rooms for teaching it is important to think in terms of 
flexibility, as our needs differ and are likely to change over time. 
 
With regards to offices, research shows that a move to open space offices will have 
detrimental consequences for productivity and job satisfaction. For instance, in two 
intervention-based field studies of corporate headquarters transitioning to more open 
office spaces, Bernstein and Turban (2018) empirically examined—using digital data 
from advanced wearable devices and from electronic communication servers—the ef-
fect of open office architectures on employees’ face-to-face, email and instant messag-
ing (IM) interaction patterns. Contrary to common belief, they found that the volume 
of face-to-face interaction decreased significantly (approx. 70%) in both cases, with 
an associated increase in electronic interaction. In short, rather than prompting in-
creasingly vibrant face-to-face collaboration, open space offices appeared to trigger a 
natural human response to socially withdraw from officemates and interact instead 
over email and IM. Other studies come to the same conclusion. 
 
A study by Otterbring et al. (2018) further found a negative relationship between the 
number of coworkers sharing an office and employees’ job satisfaction. Open space 
offices may have short-term financial benefits, but these benefits are likely to be 
lower than the costs associated with decreased job satisfaction and employee well-be-
ing (see also Kim and de Dear, 2013). 
 
Within academia, there are a number of examples from other universities in Norway, 
Sweden, the UK and the US that demonstrate that if you get the physical surround-
ings wrong, it will have detrimental effects on job satisfaction and interaction 

Høringsbidrag: MGMT 

40



 
 

  
  

Side 2/6 

 

between colleagues and with students. Experiences from Högskolan i Malmö, Høg-
skulen på Vestlandet, London City University and Stanford University all show that a 
move to open space offices led to employees working from home, which is detri-
mental to creating a vibrant research environment. 
 
Decisions that are made now will influence our work environment and the study envi-
ronment for many years to come. It is therefore important to get it right from the 
start, and avoid the mistakes that have been made elsewhere due to short-sighted 
cost-saving efforts or misguided ideas about what constitutes good surroundings for 
doing research and interacting with students, either in formal teaching setting or 
more informally.  
 
When designing office space, architects and planners should start by studying how 
people work and how the office space can support them in being effective, or as 
Vischer (1999) put it, ‘The nature of a person’s work should dictate decisions about 
space. Form should follow function.’ Typically, a scholar at BSS will assign 50% of the 
time to research, of which most of time is dedicated to data analysis, reading and 
writing, and 50% to teaching, of which 2/3 of the time is spent on preparation, as-
sessing exams, feedback and supervision. These typical tasks take minimum of 70-
80% of a faculty’s time and require prolonged time for reading, concentration and at-
tention, and in general are cognitively challenging. Using a concept from work psy-
chology, they require an individual to reach a state of flow to be productive (Naka-
mura and Csikszentmihalyi 2014). Numerous studies suggest that it takes around 15 
minutes or more to achieve a state of flow. A telephone call or other distraction dis-
rupts flow, and requires additional immersion period to get back into flow (DeMarco 
and Lister 2013, p.62). Therefore, frequent interruptions and distractions from an 
open office environment will inevitably be highly detrimental to individual effective-
ness and performance.  
 
Below, we have more detailed comments on the six main questions we were asked to 
consider in the catalogue of questions send by the faculty management. These com-
ments are distilled from the many, quite detailed comments that have been provided 
by numerous faculty and staff at the Department of Management. 
 
• How can the physical surroundings help us forge a good work envi-

ronment for staff and students? 
When thinking about how the physical surrounds can forge a good work environment 
for staff and students, it is important to keep in mind the two primary tasks of the 
university: research and teaching. Doing research and teaching requires different 
types of rooms. To be able to do research requires quiet and privacy, while teaching 
requires better possibilities for interaction between teacher and students, as well as 
amongst students, than is currently the case. It is therefore paramount to have dis-
tinct environments for research and teaching to enable a good work environment. 
Otherwise we fear that both staff and students will choose not to come to campus un-
less they have to. 
 
To be able to do the deep work necessary for good research, employees have to able to 
open and close themselves off from others as they wish and have a high degree of 
control over the space around them. Individual offices provide faculty and staff the 
flexibility needed to create an environment that works for them individually. In gen-
eral, it is important to have quiet offices and sufficient spaces to meet with colleagues 
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(e.g., to discuss research and teaching) and small groups of students (e.g., for supervi-
sion), otherwise interaction will be limited. 
 
In order to facilitate teaching, it is important that faculty and staff are located close to 
each other as many teaching-related tasks requires close dialogue between those who 
do the teaching and those who administer it. That administrative staff at Department 
of Management are currently located in a different building from most teachers does 
not promote a good dialogue.  
 
Having distinct environments for research and teaching also allows students to see 
the difference between their current understanding and work and an effective re-
search environment in action. We are able then to invite students into this effective 
research environment when we have our own offices that we can invite them into, 
and help them see how and why we work in certain ways as researchers. To be effec-
tive, this requires that faculty have their own individual offices and research space 
which reflects their individual research work practices. It also enables students to 
connect in inter with the faculty. It is important to bear in mind that the faculties are 
different with regard to the number of students and the type of activities carried out 
when addressing interaction. With its large student body and most classes containing 
50-350 students, BSS staff experience a different form of interaction with students 
than a laboratory class with only a handful of students. The personal interaction takes 
place in the lecturer’s office, not in the lab. 
 
Students need spaces both for peer interaction and interaction with faculty. This in-
cludes lecture halls, interactive teaching rooms, and interaction about research and 
course content with faculty in their offices. It also requires more room for groupwork 
and study places on campus than is currently available at Fuglesangs Alle. 
 
Faculty need spaces for being with students, preparing to be with students (which 
need to be silent, separated from students and private), and for building and partici-
pating in an effective research environment. This includes both common spaces and 
their own private space. We use large amounts of books and articles to produce a sin-
gle article. We also work with data that is private and confidential. We work on re-
search projects that are long-term in nature. These three characteristics mean that 
private offices are key to successful research, publications, and an effective research 
environment. The privacy, ability to invite students into a research environment and 
need for spaces that are both for preparation and interaction are key to effective 
teaching environments. These characteristics also require private offices because they 
enable us to focus on teaching and research, rather than working from home or trying 
to schedule shared meeting rooms, not knowing whether we have a stable, private 
quiet place to do our work. They also enable us to leave both teaching and research 
projects in progress, so we can easily get back into them, rather than have to carry 
around large amounts of materials and spend time reorganizing and finding our place 
again. When we have our own offices, we are able to focus on getting work done and 
connecting our research to our teaching. Without them, our experience will be frag-
mented and we will not have the rich research environment we enjoy today because 
there is space for us to do the core research that contributes to fields, establishes new 
fields of inquiry, and enables us to deliver research-based teaching.  
 
It is important to ensure that buildings and individual rooms (offices as well as rooms 
for teaching) have proper ventilation and that temperatures can be controlled – both 
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in winter and summer. To facilitate this, it is important that we are able to open the 
windows in our offices. However, this requires that surroundings are not too noisy.  
 
A small point is to not have garbage containers outside offices, as is the case some 
places on Fuglesangs Alle. 
 
It is important that employees with particular problems can adapt their office space 
to solve them, e.g. for employees with serious back problems, it is important to be 
able to have couch in their office for them to lie down. 
 
An important point is to have ample parking spaces reserved for staff. The current 
scheme works very well and should be continued. 
 
• How can the physical surroundings help us promote coherence be-

tween research and teaching and support interaction between aca-
demic staff and students?  

Private offices for faculty are key to promoting coherence between research and 
teaching because it gives us place and environment where we can focus. Interaction 
between faculty and students depends both on having spaces together and spaces 
apart. This enables faculty to look forward to interactions with students, prepare for 
them effectively, and gives students the ability to see how faculty create and work in 
effective research environments. Without private offices, there are no research envi-
ronments that we can invite students into, only empty meeting rooms. 
 
• How can the physical surroundings support both current and future 

forms of instruction, as well as teaching and research collaboration?  
We need different types of rooms for different types of instruction. We will continue 
to need large auditoriums (seating up to 600), but we also need more rooms that are 
suitable for more interactive forms of teaching such as case-based teaching.  
 
The key is flexibility: rooms should be suitable for different types of teaching: lectur-
ing, groupwork and interaction between students and teacher. Optimally, this should 
be possible within the same room over the course of a teaching unit (2 or 4 hours) so 
that it is possible to switch between lecturing, group work and student-teacher inter-
action in the same room. Harvard Business School has rooms suitable for this as does 
Herning Gymnasium.  
 
Building some interactive learning classrooms like the ones at the University of Min-
nesota will allow for both current and future forms, as faculty can adopt structures 
like alternating between traditional lectures and environments designed to get the 
students interacting. 
 
Flexibility could also be in the form of rooms that can be expanded/made smaller de-
pendent on the particular needs, or that it is possible to change from ‘theatre’ style to 
a flat floor room (cf. Godsbanen). 
 
Giving faculty their own individual offices can support teaching and research collabo-
ration because it offers faculty a place to meet students, and work together with small 
groups of students on projects related to research and teaching initiatives. Organizing 
the offices so that research groups are seated near each other also fosters this 
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interaction because students visit us in our offices and see how we work and interact 
with our fellow researchers.   
 
• How can the physical surroundings help ensure cohesion and flow 

for staff and students moving between the University City and the 
University Park?  

The three walking connections seem well thought out. The key will be whether they 
are broad enough for the volume of people needing to use them. However, it is im-
portant that staff and students do not spend too much time commuting between dif-
ferent parts of the university. 
 
We agree that good coffee places restaurants/canteens with decent and affordable 
food will encourage flow. 
 
• How can the physical surroundings help promote collaboration and 

interaction with the community?  
Giving the faculty individual offices gives us freedom to easily schedule appointments 
with companies that we collaborate on in our teaching and research activities. They 
come to our offices to meet and work together to present live cases to the students. 
Without these facilities, it will be very hard to find schedule and facilities matching to 
the company schedule. It will also hurt our credibility as professors if we do not have 
offices that we can invite corporate employees to come and meet us--whether for 
teaching or research or both purposes. 
 
• How can the physical surroundings help us develop Aarhus Univer-

sity as an international campus?  
We can ensure that the faculty have the same resources as high-quality research fo-
cused universities across the world – individual offices in which to do their work.  We 
can also ensure there are sufficient offices for visiting faculty. The importance of the 
individual office in research productivity and setting up an effective research environ-
ment is paramount. Without individual offices, prestigious international faculty will 
not see AU as a research institution, and they will not want to come and join our re-
search environment. 
 
Some closing thoughts--note the key issue is that individual offices for faculty are 
necessary for healthy and sustainable research and teaching environments from 
many angles. Faculty need quiet, the ability to close the door, and a working space 
that enables us to have many sources together and open all at once. The faculty also 
need spaces for research that are separate from the teaching environment. This ena-
bles us to invite students into a well-functioning research environment, and helps 
students understand what research is all about, and how it differs from and integrates 
key aspects of the interactive classroom, lab and lecture hall experiences. In short, the 
most important physical characteristic for all your goals is private offices for faculty 
and staff that enable the rich research environment that produces quality content for 
driving and assuring excellence in the interactions between faculty, staff and stu-
dents. 
 
To ensure that the process going forward leads to a satisfactory outcome for both fac-
ulty, staff and students, it is important that representatives of these groups are in-
volved throughout and can influence the plans for Campus 2.0 also before building 
commences. 
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Catalogue of questions - Campus 2.0 autumn 2018 

Input fra MGMT’s tre sektioner og sekretariatet 
 

1. How can the physical surroundings help us forge a good work 
environment for staff and students? 

 
Purpose 
To create the conditions for recruitment and retainment of talented employees and students 
 
The major wish, strongly formulated, was to work also in the future in single offices. Everybody wants 
to stay productive and efficient, and this requires single offices In this regard, it was also voiced that 
offices for members of the same department should be closely placed to each other. Prevention of 
street noise to enter the buildings is another concern. As Randersvej is carrying a great deal of traffic 
including the light rail, a lot of noise could be an unexpected downside to the new facilities if not 
properly considered.  
 
Regarding the infrastructure of the department, small cosy meeting rooms as well as at least one 
meeting room holding 50 people would be appreciated. As the various sections seem to grow in terms 
of number of members, section meetings and seminars require a room fitted for around 50 people. As 
the department of management is of a considerable size, it was also mentioned that it would be nice if 
a light green central space in which it would be natural to meet other members of the department 
could be created.  
 
Making a place similar to the one for students in the basement of the Royal Library was suggested. 
Also, the idea of having a staff room, in which you could recharge your batteries prior or after work 
with perhaps a yoga or a meditation class or other similar activities, was mentioned. Being able to 
engage in some light physical activities as table tennis with a colleague was also mentioned as a 
possible activity for this room. 
 
Keeping fit and healthy requires exercise. As people may exercise before or in between working hours, 
nice showering facilities for staff members was mentioned. In order to help crossing bigger distances 
on campus as well as being able to spend as little time as possible when going from one part of the 
university to the other, free bikes and/or scooters were mentioned as a possibility too.   
 
Den bedste forskning kræver ro til fordybelse samtidig med gode muligheder for samarbejde. Et godt 
arbejdsmiljø er et miljø, hvor medarbejderne kan være tæt på hinanden (VIP og TAP) da meget arbejde 
fordrer en tæt dialog mellem dem, som laver undervisningen og dem, som administrerer den, samtidig 
med at der er ro til forskningen. Dette opnår man ikke med open space offices! Det eneste man opnår 
med open space er, at forskerne bliver hjemme med undtagelse af, når de skal undervise, og så bliver 
der slet intet fagligt miljø. Vi har behov for gennemsigtighed – transparens – så glasvægge er en god 
ting. Kontorerne i S-bygningen på Fuglesangsallé er et godt eksempel og her er så plads til mødelokaler 
i midten. Lad os få mange af den slags miljøer. I de nuværende faciliteter er det svært at skabe gode 
faglige miljøer – her er lange gange, og etageadskillelser mellem folk, som hører til samme enhed. TAP 
er placeret i en anden bygning – det er en dårlig idé – de skal placeres sammen. 
 
Vi har brug for moderne undervisningslokaler med den seneste teknologi, mobile borde og stole, 
mulighed for gruppearbejde.  
 
Flexibilitet i lokaler er nøgleordet – så rum kan gøres større/mindre og bruges til forskellige aktiviteter. 
 

Flexible undervisningslokaler 
Fokus på akustik 
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Så meget naturligt lys som muligt, naturligt lysindfald – glastage om muligt 
Fokus på arbejdsro for alle 
Gode cykelparkeringsforhold 
Gode badefaciliteter 
Lyse gange 
Fitness 

Større mødelokaler til instituttet > 50 personer 
Glasdøre/glas ved siden af døre 
Fokus på støjgener fra Randersvej 
Mulighed for ro, noget grønt at se på 
Tydelig rygepolitik – evt. rygekabiner som på Skejby 
Rigeligt med parkeringspladser til biler 
Cykelserviceværksted som på Skejby 
Diversitet i madudbud og barer skal sikre aktivitet om aftenen og i weekenden 

Generelt budskab: Brug for ro og kontakt kun til nærmeste kolleger. 
eksempler 
”Samtidig er det helt essentielt at have blik for, hvilke behov medarbejdernes arbejdsopgaver stiller til 
udformningen af kontorer/arbejdsplads. Vi opfordrer til, at der i større udstrækning tages hensyn til at 
forskellige medarbejdergrupper har arbejdsopgaver, som stiller forskellige krav til 
kontorforhold/arbejdsplads.   

o For VIP’er er det fx centralt at kunne arbejde uden støj-gener, og have plads til at
kunne mødes med mindre grupper af studerende. Ellers bliver dialog og interaktion
udfordret. Samtidigt er det vigtigt for VIP’er at kunne sidde og arbejde med fortrolige
data, hvilket taler for at åbne kontor-miljøer ikke er en hensigtsmæssig løsning for
denne medarbejdergruppe.

o Et mind-set hvor man lige netop opfylder Arbejdstilsynets minimums-krav skaber ikke
et godt arbejdsmiljø: dette gælder fx ift kontor størrelse, ventilation, lys forhold og
støj.”

 ” individual offices w. space for meeting tables (we do lots of meetings, and some are confidential)
- no open space offices, please!

 relative quiet is essential for most of our work (research and teaching preparation)

 special employee spaces to create collegial interaction on a daily basis, not just for lunch or coffee -
also for informal chatting, improvised meetings and gatherings - in general an environment that
invites people to interact more”

“  Research workspace 
The idea about open office spaces that was brought up is completely ridiculous and will lead to an 
empty department quicker than you can bat your eye. 

a. Jobs in industry are in no way comparable to research jobs. I have experience in both so I feel
confident saying this.

b. How about asking researchers at Harvard or MIT about their working environments? Was this
forgotten on the study trip? It seems to me that we were only shown examples of student life as a role
model. How about suggesting to a Harvard or MIT professor that they work in open office spaces? My
guess is they would only laugh and think you have lost your mind.

c. I neither need a big office nor a view nor anything else that is fancy. I can meet with students
somewhere else. For working on my research, however, I absolutely need a silent and closed off space.
Otherwise I will work from home (as will everybody else) and an empty department will surely not lead
to the envisioned interactive campus of both students and faculty so that cannot be in anyone’s
interest.”
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2. How can the physical surroundings help us promote coherence 
between research and teaching and support interaction between 
academic staff and students? 

 
Purpose 

To create the best conditions for research-based teaching; one of our most important core 

activities 

 

The already mentioned small cosy meeting rooms would also be a nice way of interacting with the 
students as few offices are expected to be of a size where they can have a meeting table. Again, these 
should be centrally located.  
 
As for the teaching facilities, it would be very nice with auditoriums where the chairs are actually 
pleasant to sit in. When teaching, the teacher would like to interact with the students and the students 
to interact with each other, even in a big auditorium. It would therefore be nice if the setting of the 
auditorium could be made in such a way that the room could actually be transformed from rows to 
smaller group settings. To get an outdoor teaching facility with a screen was also mentioned. 
 

 
”Til trods for, at man ikke vil have siloer (for ansatte, for studerende), kan der være mange faldgruber 
for en alt for integreret placering. Der skal sikres et roligt men også dedikeret arbejdsmiljø. Her kan 
man samtale med kolleger på gangen uden at have studerende om sig. Der er ofte brug for faglig 
samtale med kolleger, og det er rart som nu at man relativt frit kan tale på gangen eller med dørene 
åbne. Dette vil man ikke kunne gøre i samme grad, hvis studerende sidder for tæt. Der skal ikke være 
frekvent studentertrafik på arbejdsgangene (det har vi prøvet på Bartholins allé – det er for 
forstyrrende). Der skal være tanke på risiko for tyveri; det giver et mere afslappet arbejdsmiljø, hvis 
man kan forlade sit kontor kort uden at låse. Gerne kontorer på begge sider af en gang for at få mange 
kolleger på samme gang. 
Mindre ting: 
Mulighed for at åbne vinduer på egne kontorer. Mulighed for at have briks på kontoret, hvis behov (fx 
ryg problemer). Pas på man ikke skaber udearealer, der støjer for meget (som eksempel ’smøgen’ 
mellem S og M på Fuglesagns alle, der fungerer som en kæmpe lydsilo). Pas på med at placering 
affaldscontainere ift. kontorer (som de er nu på Fuglesangs allé). Det samme egentlig for fragtmænd.” 

 
Et godt fagligt miljø for de studerende skabes fx ved at undervisere og studerende co-kreerer 
undervisningen, dvs i dialog ikke ved monolog. Et godt socialt miljø skabes ved at facilitere samarbejde 
og forståelse mellem studerende. 
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3. How can the physical surroundings support both current and future 
forms of instruction, as well as teaching and research collaboration? 

 
Purpose 

To help us deliver up-to-date and future-proof teaching and research of the highest quality 

 
Generelt budskab: Gerne lidt nytænkning ang. undervisningslokaler men brug for lokaler til 
holdundervisning. 
 
Eksempler:  
”Undervisningsmæssigt søger jeg ofte ’flade’ lokaler også til storhold. Måske starter jeg med en 
forelæsning og har brug for gruppearbejde undervejs eller direkte efter. En dynamisk tilgang kræver et 
fladt lokale. Som rigtig gode eksempler nævner jeg store og lille sal på Fuglesangs allé.” 
 
 
” I think the idea of doing away with the lecture halls is an adventurous one. 

 It overestimates our administrative ability to adjust to new teaching approaches by the time we 
move to the new building. Changing the structure of all educational programs, the associated 
regulations, students admission etc. to make it possible for us to do without large lectures will take 
quite some time. This is not as easy as simply changing one’s teaching to a new format. 

 I think taking steps towards becoming a MOOC (mass open online course) provider should be 
deliberated carefully. I disagree that this is necessarily the future of higher education and would 
like to highlight that many top US schools have clearly decided against this. For myself, I can 
already say that I do not want to teach in any format that requires videotaping as – based on 
experience – I do not believe in the effectiveness of this format and I am also concerned about 
retaining the rights to videos of myself. This is not a simple issue.” 

 
Den bedste undervisning fordrer små hold, hvor forskerne/underviserne kan være i tæt dialog med de 
studerende – den skabes ikke i forelæsninger med plads til 3-700 studerende. Store forelæsningshold 
tilhører fortiden – ikke fremtiden. 
 
Der er vist rigeligt konferenceplads i Århus. Men et campus ’hotel’ som er prisbilligt til besøgende 
forskere ville være en rigtig god idé. Internationale studerende, medarbejdere og gæster bør kunne 
huses i kortere tid indtil de har fundet noget andet. 

 
Efteruddannelse bør have deres eget fysiske område, det er et problem for de studerende, at der ikke 
kan langtidsplanlægges. Og vi ønsker særlige lokaler til efter-videreuddannelsesaktiviteter, så de 
studerende ikke tvinges til at skulle følge undervisning på ydretidspunkter fx 18-22 
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4. How can the physical surroundings help ensure cohesion and flow 
for staff and students moving between the University City and the 
University Park? 

 
Purpose 

To create a vibrant campus that makes the best possible use of the facilities on both sides of 

Nørrebrogade 

 

Generelt budskab:  Campus should make it easy and attractive to come to work, that requires 
parking and eating possibilities 
 
”Dedikeret parkering til ansatte er et must (som vi har nu på Fuglesangs alle). Spisestue / kantine til 
ansatte. Som ikke vil kræve at de ansatte kommer til maden men omvendt. Det vil være rigtig godt, når 
vi afholder eksaminer, at vi også kan tage vores censorer med hen.” 
 
” I think more food options would be nice, especially ones that are more flexible in terms of opening 
hours throughout the year. Right now, we have no options outside of 8-4 and in the summer, 
everything is closed.” 

 
 
“I liked many of the visuals you showed at the presentation and look forward to a more vibrant outdoor 
environment. But, do remember that this is Denmark, and it rains a lot and it is very windy. 
Furthermore, the greatest student activity on campus happens from September through May, basically 
the months where Danish weather is the roughest. Please keep this in mind when you plan.  

 If you want a lot of things to happen outside, make sure you think about how people can seek 
coverage from rain and wind and avoid muddy slippery ground and stairs. 

 If you want to do education fairs or other events outdoors, think about solutions that are weather 
resistant” 

 
 “Have you looked and examined the success/failure of initiatives already done at AU? 
building or creating a space for a particular purpose, doesn't automatically mean that the space will 
have the desired effect. There are many good and bad examples of some of the things you mentioned 
from your study trips, that have already been done at AU. Why don't you gather some more feedback 
from the users/non-users of these spaces? 

 Incuba? (startup environment at Katrinebjerg where companies, researchers, and students are 
mixed - it is not only at MIT that they have done that - Incuba seems very successful) 

 Nobelparken? (creating a cafe environment for students - seems succesful) 

 The International Center + Dale's Cafe in Høegh Guldbergs Gade (not sure what the intention was, 
but the place is dead - no life) 

 Executive lounge at Ringgaden? (an example of an unsuccessful place to interact - nobody wants to 
go there, no to reason to go - why?) 

 
Der skal være kortest mulig distance mellem forskning og undervisning – helst i samme bygning – ikke 
på den anden side af gaden. 

 
Interaktive digitale kort til at finde rundt a la hospitalets vejvisningssystemet 
Fysiske points of contact, hvor man kan få hjælp/vejledning fx Ask Aarhus BSS på begge sider af 
Nørrebrogade 
God skiltning 
Centralt center: reception, it-support, bibliotek, andre funktioner 
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5. How can the physical surroundings help promote collaboration and 
interaction with the community? 

 
Purpose 

To add value to our research and teaching, ensure opportunities for internships, thesis 

collaboration, study jobs, etc., and to profile our activities for the world around us 

 
An in-house grocery store that functions both as a real store but can also be used for research 
experiments would be highly desirable. Such a facility does not exist in Denmark, even though the 
desirability of having one has been discussed for many years. It would be an excellent complement to 
the COBE lab that of course also should have place on the new campus. 
 
As we have an increasing number of international visitors, a new guest house in the university city 
would be seen as a great bonus, as visiting researchers now stay in places spread out across the city. 
Our present conference centre in Fredrik Nielsens Vej is small and outdated, so a new and larger 
conference centre, ideally with the possibility for guests to lodge on site, would be very desirable. 
 
The “Studentervæksthuset” could be moved to the new campus. 
 
In terms of helping create the city feeling on campus, juice bars, cafes, a Wefood market as well as a 
well-equipped and updated fitness centre were mentioned. 
 
Der er ikke plads til erhvervslivet på campus, hvis vi skal have optimale undervisnings- og 
forskningsforhold. 
 
Man hjælper bedst besøgende udefra med at få kontakt gennem digitale løsninger – ikke fysiske – 
synligheden af forskningen er vigtig – så det enkelte forskningsmiljø skal være let tilgængeligt både 
fysisk og digitalt. Det kan ikke nytte noget, at en ekstern ikke kan finde en bestemt forskningsgruppe, 
som vedkommende ønsker at besøge, fordi man fra centralt hold har besluttet, at vi ikke skal have for 
mange niveauer. Branding er specielt vigtigt for de forskere, som ønsker at søge eksterne midler. 
Funders ønsker synlighed af de projekter, som de støtter. 
 
Uden for ”åbningstid” kan Campus bruges som medborgerhus til foreninger m.v. 
Galleri til udstillinger m.v. 
Konferencer: der mangler bespisningsmuligheder – fx nær Søauditorierne, mulighed for overnatning 
”Landsbymiljø”: cykelhandler, biograf, små cafeer, foreningshus 
”Offentligt” fitnesscenter – skal få naboer til at benytte campus 
Dagligvareforretning 
Løbe-cykelbane på tværs af campus, evt. fitnessrute eller Tarzanbane 
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6. How can the physical surroundings help us develop Aarhus University 

as an international campus? 

 
Purpose 

To make it easier to recruit excellent researchers and talented students from abroad and retain the 

international staff and students that we already have 

 

Interaction with industry and international partners 
As the university seeks more and more to create fruitful collaborations with industry partners and other 
scholars abroad, it is important to think about the impression that these partners will get of AU when 
they visit us. Are we professional? are we modern? are we open? are we interesting and inspiring to 
work with? all of this is also reflected in the architecture 

 For executive education programs (EVU) it is important that there are special class rooms and 
group rooms that are only used for EVU teaching. Inspiration for cool executive teaching 
environments can be found at Harvard Business School, INSEAD (France), and Instituto de Empresa 
(Spain). Sending EVU students into group rooms that smell of old sandwich and feet because some 
day-students just had a 4-hour lunch meeting with their shoes off is an embarrassment to AU - and 
this happens a lot because we don't have a designated space for these kinds of activities. 

 it would also be nice with an executive lounge where you can invite guests. Ideally with the 
possibility to eat lunch there too with international visiting professors.  

 It is also important to have reception rooms for (big and small) social and professional events for 
industry partners/the public - rooms that are purposefully made and decorated for that scope, not 
just the cafeteria transformed by setting up small cafe tables for the event. 

 Visiting scholar guest housing would be convenient. We have people staying just a few days but 
also people staying for 2-3 months. Would be nice if they to stay close to the campus. These could 
also be used from out-of-town EVU students staying overnight when they have classes. 
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Fra: Lene Hauschildt  
Sendt: 23. oktober 2018 09:58 
Til: Ny Campus, Aarhus BSS <nycampus.bss@au.dk> 
Emne: LSU MGMT - høringssvar 
 
Kære Anja 
 
LSU på MGMT har sendt følgende betragtninger: 

 
1. Der er i spørgekataloget meget fokus på undervisningsmiljøet samt samspil mellem 

undervisning og forskning ift. fysiske campus, mens forskning og den fysiske campus 
ikke adresseres særskilt.  Det kan være, fordi det betragtes som en selvfølge, men da 
jeg kender til flere campus i udlandet, hvor man opererer med nye kontorformer for 
forskere, bl.a. forskellige former for kontorfællesskaber, åbne kontorlandskaber, 
osv., tænker jeg, at det kunne være en god idé at fremhæve behovet for som 
udgangspunkt at fastholde enemandskontor til VIPere for dermed at sikre, at 
forskningsproduktionen effektivt kan foregå i fred og ro på universitetet. 

2. For at sikre gode og fremtidssikrede undervisningsfaciliteter er det nødvendigt, at 
man skaber fleksible læringsrum. Det har vist sig, at forskellige uddannelser og 
forskellige uddannelsesniveauer har behov for forskelige fysiske rammer, og det 
derfor er nødvendigt at man kan tilpasse rammerne til det enkelte læringsmiljø og 
læringsformer. 

/Lene 
 
 
Vær opmærksom på, at denne mail indeholder personoplysninger. Det betyder, at du dels skal sikre, 
at personoplysningerne ikke unødigt tilgår andre samt, at oplysningerne straks slettes, når 
oplysningerne ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, de er fremsendt. 
 

 

Med venlig hilsen  
 
Lene Hauschildt 
HR-partner 

 

Tlf: 8715 3548 
Mobil: 21626269 
Mail: lhauschildt@au.dk 

Aarhus BSS HR & Ph.d. 
Aarhus Universitet 

Tåsingegade 1, 2. sal, bygning 1447  

8000 Aarhus C 
Mail: bss.hr@au.dk  

Web: http://www.bss.au.dk 
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AARHUS UNIVERSITET 
 


 
Aarhus BSS 

Dekanatet 

Høring vedr. Campus 2.0 

Institut for Statskundskab har modtaget fakultetsledelsens oplæg til drøftelse af de frem-

tidige behov, der bør tænkes ind i planlægningen af det nye Campus 2.0. Oplægget har 

været drøftet i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag i alle afdelinger på Insti-

tuttet samt i Instituttets ledelseskreds, og på denne baggrund har Institut for Statskund-

skab nedenstående input til det videre arbejde. 

 

Det bærende princip for planlægningen af de fysiske rammer må være nærhed i de faglige 

miljøer, således at undervisere og studerende færdes de samme steder, gerne i de samme 

bygninger. Eksempelvis kunne forskerkontorerne placeres på de øverste etager og under-

visningslokaler i de nederste. Bygningerne bør endvidere rumme blandede undervis-

ningsfaciliteter, dvs. både grupperum, mindre undervisningslokaler og auditorier, så den 

studerendes hverdag bliver sammenhængende. 

 

Derudover ønsker Instituttet at fremhæve følgende hensyn: 
 

1) Lokalerne må gerne være udstyret med elektroniske (on-line) tavler på alle konto-
rer (samt tablets, til lettere kommunikation), og i undervisningslokalerne - gerne 
flere i hvert lokale, så de studerende kan opdeles i korte gruppearbejder. 
 

2) Det er vigtigt at sikre tilstrækkelig kapacitet i form af store auditorier, således at 
der vil være bedre muligheder for planlægning af eksempelvis store konferencer, 
uden at det går ud over undervisningsplanlægningen. 
 

3) I planlægningen af faciliteter til de studerendes gruppearbejde er det afgørende 
vigtigt at tænke i det store antal studerende på vores uddannelser. 

 
4) Etablering af cafémiljøer (gerne med eksterne leverandører) tæt ved de store fore-

læsningslokaler vil gøre at de studerende lettere komme i snak direkte efter un-
dervisningen, ligesom underviserne kan benytte områderne til uformelle møder 
ifm. eksempelvis konferencer. Det kunne endvidere være hensigtsmæssigt med et 
par mindre mødelokaler i tilknytning til caféområderne, til frokostmøder. Der bør 
være lange åbningstider i caféerne.  

 
5) Studenterfaciliteter (som fx studievejledning, studenterforeninger og fredagsbar) 

skal have en central placering i de studerendes nærmiljø. 
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INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB 
AARHUS UNIVERSITET 

 

 
6) Tilstrækkelig fleksibilitet i lokalemassen til at større forskningsprojekter (fx forsk-

ningscentre) kan etableres i umiddelbar tilknytning til et institut. 
 

7) Det forventes at bygningerne udstyres med state-of-the-art inden for ventilation 
og indeklimasikring, samt inden for belysning i såvel kontorer som i undervis-
ningslokaler.  
 

8) Handicaptilgængelighed skal prioriteres i alle sammenhænge. 

 

 
 

Øvrige bemærkninger 

Instituttet er positivt indstillet over for ideen om, at Universitetsbyen i et vist omfang 

kunne være en slags ”erhvervscampus” med mulighed for at relevante virksomheder kan 

være til stede. Studie- og arbejdsmiljø skal dog være klart prioriteret, og det er således 

vigtigt, at beslutninger om udlejning styres af faglige / studiemiljømæssige hensyn, og 

ikke af kommercielle.  

 

Instituttet finder ligeledes, at etableringen af et helt nyt campus er en god mulighed for at 

understøtte internationaliseringen af de faglige miljøer. Konkret kunne vi forestille os, at 

følgende initiativer kunne etableres: indretning af boliger til kortidslejemål, en campus-

læge, eventuelt egen børnehave, samt faciliteter til sociale aktiviteter. 

 

Endelig bør indretningen af NØ-hjørne også tænkes ind i planerne, således vi også her 

overvejer, om studerende og undervisere kan bringes tættere sammen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
 

 

Peter Munk Christiansen 

Professor, Institutleder 
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Psykologisk Institut 
Aarhus Universitet 
Bartholins Allé 11 
8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8716 4410 
Fax: +45 8716 4401 

E-mail:  psykologi@au.dk
Web: psy.au.dk 

Carsten Dalsager 

Insti tutsekretariatsleder 

Dato: 17. oktober 2018 
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 PSYKOLOGISK INSTITUT 
AARHUS UNIVERSITET 

Notat 

Angående Campus 2.0 

PI har haft campus 2 i høring på tre måder, hvorudover der er inviteret til, at man selv 
indrapporterer forslag til hjemmesiden: 

• Via studielederen og i studienævn
• På LSU-møde, hvorfra fremsendes punktopsamling
• Via invitation til alle øvrige VIP og TAP om at fremsende forslag til ILS senest den

22.10.

Udover materialerne fra studielederen og LSU-mødet har PI på dette grundlag følgende 
punkter. 

1. 

FRA CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING: Hvor på campus skal erhvervslivet invite-
res til at bo: midt i hjertet af campus eller i periferien?  

Det er vigtigt, at man ikke tænker ’erhvervslivet’ for snævert. Udover det private erhvervs-
liv, har BSS også vigtigt samarbejde med kommunale, regionale og statslige aktører samt 
selvejende institutioner; dette ser vi fx i forhold til masteruddannelserne.  Man kunne 
derfor fx samarbejde med Kommunen om at noget af deres forvaltning eller nogle af deres 
aktiviteter var knyttet til Campus for at relevant forskningsbaseret viden bedre kunne 
flyde til kommunen og omvendt at kommunal forskning blev bedre stimuleret.   

2. 

FRA CENTER FOR BEHANDLING TIL BØRN OG UNGE: Det er vigtigt at CEBU samt 
evt klinikaktiviteter også for andre medarbejdere bliver tænkt ind i CAMPUS 2.0. 
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 PSYKOLOGISK INSTITUT 
AARHUS UNIVERSITET 
 

 
Der er allerede pladsproblemer i CEBU, og hvis de skal videreudvikle på deres forskning i 
psykoterapi til børn og unge kunne det være godt med en evt udvidelse – eller i alt fald be-
varelse af status quo. Desuden bliver kliniklokalerne, f.eks venterummet, flittigt brugt af 
andre grupper f.eks. CON AMORES børneforskning, men også af andre. 
 
Og hvis vi skal arbejde videre med ideerne om en egentlig studenterklinik kræver dette 
også plads (til gavn for de studerende, undervisningen og nærkontakten mellem studenter 
og undervisere). (jvnf målene: Tænk studiemiljø som arbejdsmiljø, og Skab nærhed til 
fagligheden og skab sammenhæng mellem læringsprincipper og studiemiljø 
 
CEBU er også et eksempel på hvordan kontakt mellem universitet og samfund kan styrkes 
(jvnf målet: Universitetet ud i byen – byen ind på universitetet) 
 
 
3. 
 
INSTITUTLEDELSEN: PI ønsker som noget helt centralt, at Campus 2.0 projektet skal 
give mulighed for at imødekomme et grundlæggende behov for at skabe større sammen-
hæng på Instituttet ved, at PI får mulighed for at bruge bygning 1351. 
 
Dette vil give mulighed for at skabe naturlige mødesteder for medarbejdere på hele Insti-
tuttet (Incl Center for Rusmiddel), der i dag sidder spredt samt for de studerende, og for 
studerende og medarbejdere indbyrdes. 
 
Biblioteket, som aktuelt optager bygning 1351, kan måske med fordel flyttes til UNI-byen, 
således at studerende og ansatte vil skulle gå til UNI-byen for at bruge biblioteket. 
De nuværende bygninger, som CRF sidder i (1320), kan med fordel bruges til undervis-
ningslokaler – som lokaler i UNI-parken, der ligger tæt på UNI-byen. 
 
I kombination med ovenstående forslag, men også hvis forslaget ikke kan imødekommes, 
så ønsker PI, at der på gården på bagsiden af biblioteket laves om til en atriumgård, som 
delvis vil kunne imødekomme ovenstående behov. 
 
 
Med venlig hilsen 
Jan Tønnesvang 
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AARHUS UNIVERSITET 

Anja Zimmerdahl Hansen, Projektleder Campus 2.0 

Høring vedr. Campus 2.0: Fremtidens Universitet 

Studienævnet for Erhvervsøkonomi har på sit møde den 12. oktober 2018 drøftet hørings-
materialet vedr. campus 2.0, herunder hvilke overordnede ønsker og behov der er vigtige 
at få tænkt ind i Aarhus Universitets fremtidige fysiske rammer.  

Studienævnet har særligt bemærkninger til to emner vedr. de fremtidige fysiske rammer. 

Undervisningslokaler 

Det er vigtigt, at antallet af store undervisningslokaler og auditorier passer til behovet 
herfor. Forelæsninger forventes forstsat at være en ofte benyttet undervisningsform, 
hvorfor det er vigtigt at have de rette undervisningslokaler til formålet (klassiske audito-
rier), samt et tilstrækkeligt stort antal auditorier.   

Ud over auditorier er der behov for undervisningslokaler, hvor der er mulighed for at lave 
case-baseret undervisning med plads til både at forelæse og lave gruppearbejde. Endelig 
er der brug for lokaler, der egner sig til holdundervisning, studiecafeer og lignende.  

Studienævnet bemærker desuden, at der samtidig bør kunne være en vis slack i lokale-
mængden og dermed fleksibilitet, således at der kan udarbejdes gode skemaer for de stu-
derende uden for mange mellemtimer.   

Det er desuden væsentligt, at klimatiseringen i undervisningslokalerne bliver prioriteret. 
Der opleves i mange undervisningslokaler i dag store problemer med, at der visse steder 
bliver alt for varmt og indelukket i lokalerne.   

Studienævnet ønsker også at gøre opmærksom på behovet for studiepladser for de stude-
rede, herunder gerne et stort antal små 4-5 mands lokaler, hvor studerende kan sidde og 
arbejde koncentreret i mindre grupper.  

Det videnskabelige personales kontorer 

Studienævnet mener ikke, at der bør være store fælles kontorer eller åbne kontorlandska-
ber for det videnskabelige personale. Undervisere har behov for at kunne arbejde koncen-
treret og fokuseret, hvilket er vanskeligt i store fælles kontorer. Dette vil kunne resultere i, 
at mange undervisere vil finde andre steder at arbejde, hvilket kan have en negativ effekt 
på arbejdsmiljøet og muligheden for at interagere med de studerende. Egne kontorer er 
desuden velegnede til møder med enkeltstuderende eller små grupper.  
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AARHUS UNIVERSITET 

 

Studienævnet finder det desuden væsentligt, at undervisere har arbejdsplads tæt på, hvor 
deres primære undervisning foregår, dog uden at det er lige ved siden af hinanden. Det 
bør være nemt for de studerende at møde underviserne, dog uden at kontorer, undervis-
ningslokaler og grupperum blandes.  
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Fra: Ida Ravn Eriksen  
Sendt: 16. oktober 2018 14:02 
Til: Ny Campus, Aarhus BSS <nycampus.bss@au.dk> 
Emne: SV: Høring vedr. Campus 2.0: Fremtidens universitet - deadline 23. oktober kl. 12 

Kære Anja 

Juridisk Studienævn drøftede Campus 2.0 på et studienævnsmøde den 8. oktober. Nedenstående er 
ført til referat: 

Ad 10. Høring om Campus 2.0  
Det er en del af planen med det nye universitetscampus på hospitalsgrunden, at studierne fra 
Fuglesangs Allé skal flytte ind i perioden 2022-2024. Fakultetsledelsen har i denne forbindelse 
inviteret til en række dialogmøder, og studienævnene på Aarhus BSS er også blevet bedt om at 
komme med input til de fremtidige fysiske rammer.  

Malene Kerzel slog fast, at det er vigtigt med auditorier, der er store nok til at huse f.eks. en hel 
årgang på bacheloruddannelsen i jura. På trods af den teknologiske udvikling og ændring af 
undervisningsformer, er det fortsat vigtigt at kunne samle alle til klassiske forelæsninger, hvilket 
instituttet har store udfordringer med pt.  

De studerende tilføjede, at der er behov for egnede læsepladser, som de studerende rent faktisk 
kan benytte sig af. Yderligere bør der være plads til, at studenterforeninger kan afholde 
arrangementer, uden at dette går ud over undervisningen. Malene Kerzel fulgte op på dette og 
nævnte, at der også bør være særlige konferencefaciliteter, så der ikke som nu bliver lukket af for 
almindelig undervisning og aktivitet i S-bygningen eller Per Kirkeby.  

Claus Rohde understregede, at det vigtigste fra underviserside er adgang til ordentlige lokaler, så 
Aulaen ikke skal bruges til undervisning. Derudover skal der også tages planlægningshensyn, 
således at flere hundrede studerende ikke har mange mel-lemtimer, da der ikke er egnet plads til 
længerevarende ophold mellem timer. Slutteligt angav han, at S-bygningen ikke bør gentages på 
det nye campus, da den ikke er egnet som auditorie.  

Studienævnsmedlemmerne var enige om, at ordentlige, brugbare – gerne fleksible – 
undervisningslokaler må være første prioritet i udviklingen af det nye campus, da de faglige 
rammer må tillægges størst betydning frem for de sociale eller kommercielle hensyn. 

Mvh Ida 

Ida Ravn Eriksen 
AC-Fuldmægtig 

Tlf.: +45 8715 2528 
Mail: idare@au.dk   
Web: http://au.dk/ 

Uddannelseskvalitet og 
Studienævnsbetjening 

Aarhus BSS 
Aarhus Universitet 
Tåsingegade 3, bygn. 1443, lok. 117 
8000 Aarhus C 
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Spørgsmålskatalog - Campus 2.0 efteråret 2018 

Spørgsmålskataloget har været i skriftlig høring i Studienævnet for Psykologi, der med afsæt 
i de formulerede spørgsmål har følgende input (markeret med blå): 

Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer skabe et godt arbejdsmiljø 
for medarbejdere og studerende? 

Formål 

At skabe forudsætninger for rekruttering og fastholdelse af talentfulde medarbejdere og 

studerende 

 Hvordan skaber vi de bedste undervisnings- og forskningsmiljøer?

• Ift. undervisning er det imperativt, at vi har en relevant diversitet i vores
undervisningslokaler. Derfor kunne det også være relevant, at man i højere grad
fokuserede på fleksible undervisningslokaler/rum, der ville kunne konverteres ift. de
aktuelle behov.

• Ift. forskningsdelen, så er det tydeligt, at der er behov for også at skabe
mødepunkter for at understøtte forskningsmiljøer og særligt nye gryende
samarbejder. Det er altså ikke kun mødet imellem studerende og forsker, men også
mødet imellem forsker og forsker, der kan være vanskeligt at få på plads. Dette
kunne med fordel faciliteres ved at fokusere på at integrere arbejdsro, nærhed til
kolleger og umiddelbart nære sociale miljøer samtidig med, at der også skal være
plads til f.eks. fysisk krævende forskningsmiljøer f.eks. som på SCITECH. Generelt skal
vi undgå at tænke i siloer, dvs. at undervisere hører til i en bygning og studerende i
andre. Der er behov for en nytænkning, der dog stadig tilgodeser behovet for
arbejdsro, og at man kan trække sig for sig selv både individuelt og i studie- og
forskningsmiljøer/grupper – et godt eksempel her er Citris-bygningen på Berkeley,
hvor et stort areal er omdannet til relevante faciliteter for både forskere og
studerende. Forskere har kontorer med vinduer langs kanten af det store areal – evt.
lounge/møde/mv. til forskere i et område, og så er midten af rummet opdelt i
”cubicles”, hvor studiegrupper holder til og arbejder på deres projekter. Dette kræver
naturligvis god arbejdsdisciplin fra begge grupper, men fungerer og skaber naturlige
mødesteder for de to grupper. Det eksisterende Højhus i den kommende
Universitetsby kunne f.eks. ombygges jf. disse principper.

 Hvilke faciliteter er vigtige for et godt arbejdsmiljø?

• Rum til fordybelse, arbejdsro, individuelt fokus, men kombineret med plads til at
mødes med kolleger/medstuderende, da vores arbejde/studier i høj grad fordrer
både ro til det individuelle, men også rum til det sociale. Vi skal ikke væk fra
individuelle kontorer, da der også er stort behov for ro til fordybelse, men der kunne
fint tænkes i, at der også skabes rum til mere sociale/fysiske møder både for
studerende og forskere, hvor det er muligt at have en faglig relevant interaktion.

 Hvordan skaber vi et godt fagligt og socialt studiemiljø for de studerende – både i

Universitetsbyen og i Universitetsparken?
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• Det er vigtigt, at der kommer større fokus på de studerendes sociale trivsel sat i 

forhold til de fysiske rammer. Lokale lounges og mindre områder tæt på de 

benyttede undervisningslokaler vil kunne fungere som naturlige samlingssteder for 

de studerende, så de i højere grad mødes og bliver på universitetsområdet. Med 

afsæt i et nærhedsprincip vil sådanne samlingssteder kunne bidrage til et stærkt 

lokalt tilhørsforhold til studiet, hvorved de studerende naturligt vil prioritere at 

være en aktiv del af det nære og samlede faglige og sociale miljø. 

 

• Det er vigtigt, at man sørger for at balancere indsatsen, således at man 

ikke udelukkende fokuserer på og investerer i den nye Universitetsby og 

derved skaber en uhensigtsmæssig, om end ikke intenderet, 

forskelsbehandling. Det sagt er det langt fra givet, at der skal være 

fuldstændig ens faciliteter og miljøer i begge områder, man bør skabe så 

fleksible fysiske rammer, at det enkelte faglige miljø har mulighed for at 

præge disse, således at det fysiske miljø afspejler og understøtter det 

faglige miljø.  

 
• Her er nærhedsprincippet af yderste vigtighed. Der er meget stort fokus på 

trafik under Nørrebrogade, og det er naturligt, at man gerne vil skabe en 

sammenhæng imellem de to områder – det er vigtigt, at vi opfatter de to 

som et sammenhængende universitet, men det betyder ikke, at 

sammenhængen skal skabes ved at studerende og undervisere på 

nomadisk vis hele tiden skal bevæge sig omkring. Der er for både 

studerende og VIP stort behov for at føle, at man hører hjemme et sted, at 

man har sit eget faglige miljø, og dette må man ikke underkende, men i 

stedet overveje om andre samlende funktioner kan invitere til bevægelse 

på tværs af Ringgaden. Dette må dog ikke blive på bekostning af det lokale 

tilhørsforhold og nærhedsprincip, som vi allerede sætter i højsædet ift. 

Undervisningsplanlægning. 

 

 
 Hvordan skaber vi gode betingelser for studenterforeningerne? 
 

• Der er behov for rum og plads til disse og evt. gerne i relation til lounges med en 
forholdsvis høj grad af selvstyring, hvilket bl.a. kunne bidrage til at skabe de ønskede 
samlingssteder for studerende, således at disse også har den grad af intimitet, der 
giver gode vilkår for udvikling af social trivsel. Da man også er nødt til at samarbejde 
disse foreninger imellem, og da de ofte drager fordel af at lære af hinandens gode 
projekter, kunne man overveje at supplere de mere fagspecifikke lounges med 
områder eller enklaver for studenterforeningerne, der samtidig også kan skabe rum 
for det tværfaglige sociale møde for de studerende. Interessante sociale miljøer vil alt 
andet lige også få studerende til at bevæge sig på tværs af Ringgaden.  

 
 Hvordan hjælper vi bedst medarbejdere og studerende med at få svar på spørgsmål om it- 

support, bibliotek, studie- og karrierevejledning, vejvisning etc.? 

 
• Der skal være spots rundt om, hvor faciliteter jf. ASK på BSS er i fokus, og samtidig 

bør man overveje at udvide AU FIND, f.eks. med flere QR koder, pejlemærker både 

fysisk og digitalt, der gør det lettere at navigere, herunder kunne overvejes om 
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bygninger kan personliggøres, så de udover nummereringer også får navne, som 

man f.eks. ser i IT-byen på Katrinebjerg, da dette inviterer til større identifikation 

med et sted/område fremfor nummereringer, der ikke på samme måde har 

konnotationer til fag eller lign.   

 

 
 Hvilke særlige behov gør sig gældende ift. de studerende, som går på vores efter- og 

videreuddannelser? 

 

 I forhold til instituttets masteruddannelse kan især samarbejdet med eksterne 
parter fremhæves. Ud over det private erhvervsliv er der tillige samarbejde med 
kommunale, regionale og statslige aktører samt selvejende institutioner. Man 
kunne derfor fx samarbejde med kommunen om, at noget af deres forvaltning eller 
nogle af deres aktiviteter blev knyttet til Campus for at relevant forskningsbaseret 
viden bedre kunne flyde til kommunen og omvendt, at kommunal forskning blev 
bedre stimuleret. Med andre ord – at der skabes nye og andre betingelser for 
udveksling og fysiske møder med en bred vifte af eksterne samarbejdspartnere.  
 
 

Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer fremme sammenhængen 
mellem forskning og undervisning og interaktionen mellem VIP og 
studerende? 

 
Formål 

At skabe de bedste forudsætninger for den forskningsbaserede undervisning, som er en af vores 

vigtigste kerneydelser 

 

 Hvordan kan de fysiske rammer for undervisningen fremme sammenhængen mellem 

forskning og undervisning og interaktionen mellem VIP og studerende? 

 

• Det er vigtigt, at de studerendes fysiske arbejdsmiljø opprioriteres. Manglen 

på samlede lokaler er medvirkende til et dårligt tilhørsforhold til studiet. Det 

skal prioriteres, at undervisere og studerende er placeret samlet og tæt på 

hinanden, så der er bedre muligheder for kontakt. Dermed skabes der 

forbindelser, frem for distance mellem undervisere og studerende. De enkelte 

institutter skal i højere grad gøres til et fysisk mødested, hvor de studerende 

og undervisere naturligt samles, både fagligt og socialt, i et fælles miljø. 

 

• Den forskningsbaserede undervisning kan supporteres, men ikke skabes af de 

fysiske rammer. Jf. ovenfor, så er nærhed og mulighed for fleksibilitet i de 

fysiske rammer af stor betydning for at skabe mulighed for de fysiske møder 

og grupperinger. Dog bør der også være en relevant opmærksomhed ift. at 

undervisningslokaler ikke nødvendigvis er det rette eller eneste sted, hvor den 

forskningsbaserede undervisning har hjemme. Det vil således være relevant at 

skabe miljøer/lokaler eller lign., hvor det er muligt at lave forskningsbaseret 

undervisning – ikke kun ift. SCITECH, hvor dette har en lang tradition, men 

også ift. andre fagområder. Det er derfor relevant at tænke i, hvordan 

områder kan fungere så fleksibelt, at de evt. kan fungere som lokation for 

både ordinær undervisning og laboratorie, øvelses- eller lignende 

undervisning.  
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• Dertil kommer, at der også kunne være relevans i netop at sikre fleksible 

lokaler, således at disse med få midler også kan bruges ift. 

undervisningsmedier, vi endnu ikke kan forestille os, f.eks. VR eller lign.  

 
• Endelig – tidligere er nævnt muligheden for at navngive bygninger med faglige 

referencer – det kunne også være relevant at arbejde på, at hvert institut/fag 

havde mulighed for at præsentere sig i fysiske rammer – altså at man i et 

indgangsparti eller lignende sikrede, at der var rum til en præsentation af 

institutterne og fagene, og at man som udefrakommende havde mulighed for 

at få en fornemmelse af, hvad der gemmer sig bag murene, når man bevæger 

sig igennem campus. Dette bl.a. inspireret af Berkeley, hvor forskellige 

afdelinger har udstillinger, eller sågar er der ifbm. informationsteknologi mv. 

et lille teknologi-museum, der også fungerer som receptionsområde ved 

mindre konferencer mv. Kort sagt at de enkelte fagligheder bliver mere visuelt 

tilgængelig i det daglige.  

 
 Hvordan kan der skabes naturlige mødesteder for studerende og medarbejdere uden for 

undervisningslokalet? 

 
• Jf. ovenfor, er det vigtigt at sikre, at hverken studerende eller medarbejdere 

isoleres fra hinanden eller ift. hinanden. Aktuelt har vi en tendens til at placere 

undervisere ét sted mhp. at der skal være arbejdsro, og studerende bevæger sig 

på andre fysiske lokationer. Det kan på nogen måder give mening, men det giver 

samtidig dårlige muligheder for de sociale og faglige møder. Derfor bør man 

fokusere på, at man fra auditorier spredes ud i mindre miljøer, hvor studerende og 

undervisere kan arbejde side om side med respekt for hinandens behov for 

arbejdsro. Dette er igen ikke ensbetydende med, at hverken undervisere eller 

studerende udelukkende skal befinde sig i åbne kontorlandskaber, men at åbne 

gruppearbejdsmiljøer ind imellem kontorarbejdspladser til medarbejdere giver 

nye mødesteder og mulighed for tættere kontakt. Samtidig har studerende også 

mulighed for individuelle arbejdspladser, såkaldte læsepladser på f.eks. læsesal, 

hvor der også for studerende er plads til individuel fordybelse. Det vigtigste her er 

nok at sikre den naturlige overgang fra de individuelle arbejdsrum med ro til 

fordybelse og de mere åbne og sociale områder.  
 

 

Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer understøtte såvel aktuelle 
som fremtidige undervisningsformer samt uddannelses- og 
forskningssamarbejder? 

 
Formål 

At bidrage til, at vi kan levere tidssvarende og fremtidssikret undervisning og forskning af højeste 

kvalitet 

 

 Hvordan kan det fysiske miljø understøtte såvel aktuelle som fremtidige 

undervisningsformer, herunder store forelæsningshold? 

 

• Som beskrevet tidligere – der skal indbygges fleksibilitet og 

mulighed for ændring af de fysiske rammer både ift. størrelse, 
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indretning mv. i de lokaler, der allokeres til undervisning og ikke 

mindst forskning. Al forskning viser, at åbne kontorlandskaber og 

fleksible arbejdspladser, hvor du aldrig hører til nogen steder, 

men altid bevæger dig rundt med din PC ikke er fremmende for 

den fordybelse, der ofte er behov for ift. at skabe forskning af 

højeste kvalitet. Igen – der skal i stedet fokuseres på at skabe 

fysiske rammer, der kan rumme den dynamik som er fremmende, 

nemlig fleksibiliteten imellem at kunne fordybe sig individuelt og 

deltage i faglige fællesskaber i stedet. Det kunne f.eks. være at 

man kan sidde i klynger med fælles møderum og lignende, at 

undervisning også kan ske i små lokaler ind imellem 

kontorer/forskningsmiljøer – igen skal dette så være med respekt 

for den enkeltes behov for arbejdsro og fokus på hvordan dette 

kan sikres. 

 
 Hvordan kan de fysiske rammer understøtte forskningssamarbejder, herunder større 

forskningskonferencer?  

 
• Ift. konferencer kan der være behov for 1-2 større områder, hvor der er plads 

til konferencer, men det er dog ikke meningsfuldt, at disse står ledige resten af 

tiden. Vi oplever gennemgående, at undervisning og konferencer ”slås om” de 

samme lokaler, hvilket kan gøre det endog meget vanskeligt at afvikle 

undervisningen, ligesom vi også ønsker at være åbne ift. konferencer mm. 

Derfor kunne fleksible lokaler, der kan bookes til konferencer, men også 

bruges fleksibelt på andre tidspunkter være relevant, kombineret med fokus 

på at skabe gode forskningsmiljøer ude på de respektive institutter, men også 

gerne med mulighed for tværfaglighed. Igen kan fleksibilitet i de respektive 

lokaler være af relevans, f.eks. lokaler til 20-40 personer, der kan bookes til 

undervisning, men også bruges til forskningsmiljøers fælles møder mm. Disse 

lokaler behøver altså ikke være reserverede til en forskningsgruppe 

udelukkende, men kunne f.eks. være de lokaler, hvor de tilknyttede forskere 

ofte underviste. Dette er et noget andet nærhedsprincip end det der i dag 

praktiseres, og sikkert også logistisk mere vanskeligt, men ville kunne skabe 

nye og anderledes dynamikker i samspillet imellem undervisning og forskning.  

 
 Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer understøtte fremtidens samarbejder om 

uddannelser og forskning, både internt på institutterne og mellem institutterne? 

 
• Internt på institutterne kan mange af de allerede beskrevne principper 

anvendes, imellem institutterne er kan det være vanskeligere at fokusere på. 

Som udgangspunkt bør dette adresseres igennem et arbejde med kulturen 

omkring samarbejde og tværfaglige arrangementer imellem institutter, 

gerne ud fra faglige konvergensområder, således at der skabes grobund for 

samarbejder, og først her kommer de fysiske rammer i spil i forhold til at 

dette samarbejde kan udøves. Dette kunne f.eks. være, at der oprettes fælles 

arbejdsområder, som man som forsker – evt. kombineret med undervisning 

kunne anvende. Ikke som AIAS, men at der kunne være tværfaglige 
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undervisnings- og forskningsområde – igen ikke dedikerede lokaler, der står 

ledige, men områder, hvor lokaler kan flyde imellem monofaglig 

undervisning/forskning og tværfaglige ditto. Dermed skabes rum til større 

dynamik og berøringsflader. Dog bør nærhedsprincippet for 

monofagligheden til stadighed være i fokus.  

 
 

Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer sikre sammenhæng og 
trafik af medarbejdere og studerende mellem Universitetsbyen og 
Universitetsparken? 

 
Formål 

At skabe et levende campus med optimal udnyttelse af faciliteter på tværs af Nørrebrogade 

 
 Hvilke rammer vil motivere til at skabe den ønskede sammenhæng og trafik 

af medarbejdere og studerende? 

 

• Hvis man ønsker at skabe fælles ejerskab på tværs af 

Nørrebrogade, må man sikre sig, at faciliteter på begge sider 

inviterer til en oplevelse af ejerskab for både studerende og 

medarbejdere. Dog kan hele Campus ikke opleves som hjem, 

nærhedsprincippet ift. et fag/institut er stadig nødt til at være 

centralt. Det kan sammenlignes med sammenhængen imellem det 

hjem, man bor i, og den by dette hjem ligger i, hvor instituttet og 

det primære undervisningssted er ens hjem, mens man også føler 

sig hjemme i sin by. På samme måde som en by skaber rammer om 

sine borgere, skal universitetet altså forsøge at skabe fælles 

rammer på tværs af Nørrebrogade. Der er altså behov for en 

infrastruktur, der faciliterer, at man bevæger sig omkring på det 

samlede universitet, og nogle funktioner kan med fordel have 

satellitter ude omkring på campus, f.eks. IT support og lign., 

samtidig med at det er tydeligt, at der også er en central enhed, 

hvortil disse refererer. Dermed skabes også en strukturel 

synliggørelse af de administrative enheder og deres funktion, 

hvilket ikke ses i dag.  

 

• Det skal også understreges, at ingen ønsker trafik for trafikkens 

skyld, og hvis man vælger at bryde institutnære funktioner, såsom 

administration, underviserkontorer og undervisningslokaler op på 

tværs af Nørrebrogade for at skabe trafik, så øger man oplevelsen 

af manglende tilhørsforhold, da det samlede universitet er for stor 

en størrelse til, at man kan forholde sig til det som helhed i en 

konkret hverdag og interaktion. Hverken undervisere eller 

studerende ønsker at føle sig som nomader på deres hjem-

universitet. 

 

 
 Hvilke faciliteter og aktiviteter kunne få studerende og medarbejdere til at bruge 

campus udenfor arbejdstiden? 
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• Jf. sammenligningen ovenfor – hvilke faciliteter og aktiviteter får borgere til at 

bruge en by. Kultur og idræt er centrale emner, så kulturelle arrangementer, 

gerne af forskningsbaseret karakter, men også andre typer, samt mulighed for 

idræt, både for studerende, men evt. også af blandet karakter. For studerende 

er der ofte tale om udvidet arbejdstid, så dermed ville plads til at studere 

individuelt og socialt være af stor relevans. Derudover er muligheden for 

forplejning af central relevans, f.eks. at Deli’en i Nobelparken er åben til sent 

på dagen, gør det mere attraktivt at blive efter arbejdstid og evt. hænge ud 

her indtil et sent arrangement. 

 

• Endelig – måske skal der overvejes at skabe rum til MakerSpaces og lign, ikke 

bare ift. undervisning, men også som mere åbne værksteder, hvor alm. 

borgere kan færdes sammen med studerende, og der kan skabes synergi ift. 

borgere og evt. også virksomheder.  

 
 Hvilke nuværende faciliteter og rammer er vigtige at videreføre, og hvilke savnes 

på campus i dag? 

 

 Det er vigtigt, at der er et nærhedsprincip, og at de studerende og medarbejdere 

oplever et lokalt tilhørsforhold, der kan suppleres af oplevelsen af at høre til i den 

større sammenhæng AU. Der er også faciliteter til studenterforeninger mv. i dag, 

som er centrale for de studerendes sociale liv, og disse bør i høj grad videreføres og 

i nogle tilfælde moderniseres. Adgangen til brugen af lokaler til aktiviteter ud over 

undervisning bør også lettes og gerne med fokus på f.eks. at skabe større 

rummelighed ift. studenterinitierede initiativer som journal clubs, sportsklubber 

mv., men også underviserfaciliterede initiativer i form af journal clubs, studerende-

forsker møder mv. – igen et fleksibilitets-princip, der kan skabe dynamik i det 

fysiske rum. Disse aktiviteter behøver ikke altid være i det lokale nærmiljø, men 

kunne opfordres til også at finde rum i berøringsflader imellem fag.  

 

 I tillæg hertil kunne det være yderst relevant med en bedre fysisk og digital 

understøttelse af trafikken rundt om på hele campus. Vi har AU FIND, men kunne 

bruge både digitale og fysiske elementer langt bedre ift. at gøre det lettere at finde 

rundt, f.eks. ser man ofte ad hoc skiltninger ift. diverse arrangementer – der bør 

overvejes muligheden for mere permanente skilte muligheder ift. arrangementer 

med ikke stedkendte deltagere – dette ville også facilitere deltagelse fra 

omgivelserne.  

 
 Skal vi placere vigtige servicepoints og faciliteter på hver sin side af Nørrebrogade, så 

der skabes bevægelse af medarbejdere og studerende under Nørrebrogade? Fx placere 

et fælles bibliotek i Universitetsbyen og studievejledningen for alle i Universitetsparken 

– eller omvendt? 

 
• Den slags tvungen trafik vil ikke nødvendigvis give mening og kunne resultere 

i, at nogen vælger f.eks. studievejledningen fra. Der bør tænkes i en 

differentiering ift. satellitter, der kan tage sig af de ”lettere” dele af 

vejledningsopgaverne, og så kunne man samle flere studievejledninger 

sammen på flere steder. F.eks. skal studerende, der har det svært netop ikke 
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tvinges til at skulle bevæge sig så langt fra det velkendte, at de ikke kommer 

afsted. Dog bør der tænkes i bedre faciliteter end i dag, hvor 

studievejledningen i NØ er placeret i mørke, underjordiske lokaler uden et 

reelt venteværelse, dvs. at studerende der venter på vejledning sidder til skue 

for forbipasserende medstuderende og andre. Det er ikke hensigtsmæssigt, så 

derfor bør dette både placeres centralt og tilgængeligt, men samtidig således 

at man ikke føler sig udstillet, når man skal besøge disse faciliteter.  

 

• Et fælles bibliotek for hele AU har vi allerede, og det kan på mange måder give 

god mening, og måske endda mere nu end tidligere, da rigtig mange 

biblioteksservices nu er digitaliserede. Dog bør det igen tænkes med mulighed 

for lokale satellitter, da vi ellers kan udfordres af et manglende nærhedsprincip. 

Dog er vi på Psykologisk Institut faktisk rede til at opgive nærhedsprincippet til 

biblioteket, hvis disse faciliteter i stedet kan udnyttes til at skabe undervisnings- 

og studiefaciliteter på disse kvadratmeter, således at de studerende integreres 

fysisk i hverdagen på Psykologisk Institut, og ikke kun undervisere og 

administrativt personale. 

 
 Eller skal vi etablere et ”Single Point of Contact” centralt i enten Universitetsbyen eller 

Universitetsparken, og så placere de studerendes undervisning og attraktive 

studiepladser i både Universitetsbyen og Universitetsparken, så alle medarbejdere og 

studerende færdes på begge sider af Nørrebrogade? 

 
• Nej, igen der er brug for nærhed og følelsen af at være hjemme, og så tage på 

opdagelse på AU på andre tidspunkter.  

 
 Hvordan gør vi Universitetsparken mere spændende at opholde sig i? 

 
• Skabe rum til ophold og fordybelse, men også faciliteter til sociale møder formelt 

og uformelt, fagligt og ikke-fagligt.  
 

• En integration af en social kalender for AU med de eksisterende digitale systemer, 
hvor man som studerende kunne abonnere på relevante arrangementer eller bede 
om arrangementer, ledige læsepladser og lign inden for en radius af 50 m. kunne 
også være en måde at åben det fysiske rum op for den enkelte studerende og 
medarbejder. Eksempelvis hvis man står i et område af parken man ikke kender, så 
kan man via sin mobil hurtigt få et overblik over hvad der er af åbne, offentlige 
arrangementer i nærheden, hvilke faciliteter er der mv.  

 
• Der mangler i høj grad også mulighed for små intime spisesteder, jf. de mange 

caféer mv. man ser på udenlandske universiteter. Hellere flere små, end få store, 
da disse i højere grad indbyder til intimitet, hvorimod man i de store kantiner 
oftere ser at man lukker sig om sig selv, og derfor inviterer disse ikke i særlig høj 
grad til de fælles sociale møder.  

 
• Uanset er det vigtigt at tænke i at bevare de eksisterende bygningers særpræg, da 

dette også er med til at gøre AU til det særlige campus, vi er stolte af at høre til 
på, og derfor skal vi også sikre os, at der er harmoni i det endelige resultat. Vi skal 
med andre ord arbejde på at skabe et moderne universitet, men med respekt for 
de gamle bygninger og universitets historie.   
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Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer fremme samarbejdet og 
samspillet med det omgivende samfund? 

 
Formål 

At tilføre såvel forskning som undervisning værdi, sikre praktikpladser, specialesamarbejder, 

studiejobs mv. og synliggøre vores aktiviteter i omverdenen 

 

 

 Hvordan kan der i Universitetsbyen og Universitetsparken skabes fysiske rammer, som 

understøtter kontakten mellem erhvervsliv og studerende, herunder iværksætteri og 

store erhvervskonferencer?

 Jf. ovenfor – at der skabes rammer, f.eks. Makerspaces og lign., der har fokus 

på dette samarbejde, men at der også er rum til at disse kan have forskelligt 

udgangspunkt. Noget kan være centreret omkring undervisning, noget omkring 

iværksætteri, og noget ift. at skabe kontakt til byen og dens borgere.



 F.eks. er det uhensigtsmæssigt, at IDA som fagforening støtter op om 

MiniMakerFaire på DOKK1, men at AU som institution ikke er involveret mere. 

AU kunne principielt være et oplagt venue for denne begivenhed, men denne 

har dog alligevel fundet plads, blot på DOKK1 og ikke på AU. Med andre ord, 

der kan sagtens være plads til de nuværende samarbejder, men der skal også 

tænkes i forskellige måder at skabe disse muligheder. Det er ikke alle fag, der i 

lige høj grad kan bruge de samme tilgange, og igen er fleksibilitet og forskellige 

rammer til forskellige formål essentielt. Samtidig ville et centralt sted, hvor 

studerende kunne udfordre hinanden ift. erhvervslivet give god mening, og 

erhvervskonferencer kunne med fordel også tænkes som case competition, 

lignende arrangementer med fokus på det fælles og tværfaglige, fremfor de 

mere monofaglige udgaver man ser i dag. 

 
 Hvor på campus skal erhvervslivet inviteres til at bo: midt i hjertet af campus eller i 

periferien? 



 Integreret i forsknings og undervisningsmiljø. Erhvervslivet skal være til at 

gå til og ikke være i periferien, men heller ikke sidde i et utilgængeligt 

domicil midt i parken. Hvordan denne balance sikres er vanskeligt at afgøre, 

men ingen af de beskrevne yderpunkter virker umiddelbart attraktive. F.eks. 

føles studentervæksthuset pt. ikke tæt på mange af de studerende, og i 

princippet burde det netop være et sted man oplevede som åbent og 

velkommende, let at komme til for alle.



 Det er vigtigt, at man ikke tænker ’erhvervslivet’ for snævret. Ud over det private 

erhvervsliv, er der også vigtigt samarbejde med kommunale, regionale og statslige 

aktører samt selvejende institutioner. Dette ses fx i forhold til instituttets 

masteruddannelse. Man kunne derfor fx samarbejde med kommunen om, at noget 

af deres forvaltning eller nogle af deres aktiviteter var knyttet til Campus for at 

relevant forskningsbaseret viden bedre kunne flyde til kommunen og omvendt, at 
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kommunal forskning blev bedre stimuleret. Dermed skabes nye og andre 

betingelser for udveksling og fysiske møder med en bred vifte af eksterne 

samarbejdspartnere.  

 
 Hvordan kan vi gøre det attraktivt for byens borgere at færdes på campus samt deltage i 

aktiviteter og benytte sig af faciliteter på campus?



 Skabe aktiviteter og rum af interesse for begge parter, f.eks. rekreative rum, 

idrætsrum, legepladser, og ”genveje” igennem campus. Fokus på en kultur, hvor 

AU inviterer ind, som nævnt f.eks. også ift. MakerSpaces og lign., ligesom 

Folkeuniversitetet allerede skaber fælles berøringsflader. Det kunne også være 

den tidligere nævnte oplevelsestur igennem campus, hvor faglighederne også 

afspejles i kunst, mini-museer og lignende, der kan være af interesse – og der skal 

så skiltes og sikres nem adgang til disse, så de føles tilgængelige og inviterende.  

 
 Hvordan hjælper man bedst besøgende udefra med at få let kontakt til forskere, 

studerende, deltage i kurser, arrangementer, konferencer, møder etc.?



 Ved aktivt brug af de digitale platforme, der anvendes i dag samt som 

nævnt ovenfor. Hertil kunne tilføjes en AU gæste app, der samlede AU 

FIND, arrangementer der er åbne, samt andet af relevans, så 

tilgængeligheden bliver mere åbenlys. 



 En lignende app kunne også udvikles til internt AU-brug, men hvor både 

interne og åbne arrangementer mv. integreres og gøres let at finde for 

både studerende og undervisere.  

 

 

Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer videreudvikle universitetet 
som internationalt campus? 

 
Formål 

At gøre det lettere at rekruttere såvel fremragende forskere som talentfulde studerende fra 

udlandet og fastholde de internationale medarbejdere og studerende, vi allerede har 

 

 Hvad skal der til for at AU kan videreudvikle sig som en international campus? 

• Integration af IC for både studerende og medarbejdere. IC som åbent center for alle, 
frem for eksklusivt. Brug tidligere udvekslingsstuderende mv. aktivt ind i dette. 

• Fokus på både staff og student exchange – gode faciliteter, administrativ 
understøttelse mv.    

 
 Hvilke særlige behov gør sig gældende ift. internationale studerende, medarbejdere og 

gæster? 

 

• Hjælp til bolig, beherskelse af sprog, borgerservice mv. Fokus på international 

kommunikation, således at der skabes inklusion, og man hurtigt føler sig som 

del af AU. Meget af dette er dog ikke et fysisk, men et interpersonelt issue.  
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Campus 2.0 

Høringssvar fra Studienævn for Økonomi 

Spørgsmålskataloget har været til skriftlig høring i Studienævn for Økonomi i perioden 2. 

oktober 2018 til 12. oktober 2018. 

 

Studienævn for Økonomi har følgende bemærkninger: 

 
1. Det bærende princip må være fagmiljøer, hvor undervisere og studerende er tæt 

sammen – også selvom vi så ikke kommer ret meget tværs over Nørrebrogade. 
 

2. De nuværende undervisningsformer vil sandsynligvis ikke ændres meget. Det er 
derfor helt afgørende, at der bliver tænkt et stort auditorium ind i planerne. 
 

3. I planlægningen af studenterfaciliteter skal der tænkes i det store antal stude-
rende på vores uddannelser. 
 

4. Der skal være en central placering af studenterforeninger og studievejledning. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 
 

Bo Sandemann Rasmussen 

Studienævnsformand 
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Fra: Hanne Falsig
Til: Ny Campus, Aarhus BSS
Emne: Høring vedr. Campus 2.0: Fremtidens universitet
Dato: 25. oktober 2018 07:15:28
Vedhæftede filer: image001.png

Kære Anja
Studienævnet for Virksomhedskommunikation og IT drøftede Campus 2.0 – Fremtidens
universitet på et møde den 24. oktober.
Der var følgende kommentarer til, hvad der overordnet set er vigtigt at fokusere på.

Det har stor betydning for de studerende, at de har let ved at komme i kontakt med deres
undervisere. For at sikre at underviserne er tilgængelige, skal undervisningslokaler og kontorer
placeres i nærheden af hinanden, hvilket også vil give gode muligheder for faglig interaktion
uden for undervisningslokalerne. Det vil også skabe et godt studiemiljø, hvis der placeres
studiepladser tæt på undervisningsmiljøet, da det sikrer, at de studerende får let ved at skabe
kontakt til medstuderende inden for samme uddannelse.

Der blev generelt drøftet fordele og ulemper ved at samle eller sprede de forskellige aktiviteter
på universitetet. Studienævnet drøftede bl.a., om det vil være bedst at samle
studenterforeningerne på en fælles "foreningsgang" eller sprede dem ud i fagmiljøerne. Det blev
konkluderet, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at de spredes, så de placeres tæt på de
relevante studerende. Studienævnet vurderede, at der er større chance for, at de studerende
bruger foreningerne, hvis de ligger i nærheden, så de lige kommer forbi, fremfor at de mere
aktivt skal opsøge dem.

Det blev foreslået, at der etableres et centralt samlingssted med kantine o.l. samlet i en bygning
midt i Campus med let adgang fra alle steder. Et samlet mødested vil sikre, at mange forskellige
grupper af både studerende og medarbejdere interagerer med hinanden.

Studienævnet ser frem til, at fakultetets aktiviteter samles omkring Nørrebrogade, da både
studerende og undervisere oplever en del spildtid pga. transporttid til og fra de forskellige
campusområder.

Tak fordi det var muligt med en kort udsættelse af svarfristen.

Mange hilsner
Hanne

_____________________

Hanne Falsig 
AC-Fuldmægtig

Tlf: 871 64837
Mail: haf@au.dk  
Web: http://pure.au.dk/portal/da/haf@au.dk

Uddannelseskvalitet og
Studienævnsbetjening 
Aarhus BSS
Aarhus Universitet
Tåsingegade 3, bygn. 1443, lokale 121  
8000 Aarhus C
Mail: mail@au.dk  
Web: http://www.bss.au.dk
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Aarhus BSS Studier vil fra 25. maj 2018 sende alle emails til de studerendes AU-mail eller e-Boks. Vi opfordrer
derfor alle studerende til kun at bruge deres AU mail, når de er i kontakt med Aarhus BSS Studier. Du kan læse
mere her. Du kan finde din AU e-mail på mitstudie.au.dk.
As of May 2018, Aarhus BSS Studies will reply to all student e-mails via AU e-mail or e-Boks. All students are
encouraged only to use AU e-mail when contacting Aarhus BSS Studies. Read more here. You can find your AU e-
mail on mitstudie.au.dk
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Fra: Anne Eliasson Sejrsen  
Sendt: 19. oktober 2018 10:42 
Til: Ny Campus, Aarhus BSS <nycampus.bss@au.dk> 
Cc: Franziska Günzel-Jensen <frang@mgmt.au.dk> 
Emne: Høring vedr. Campus 2.0: Fremtidens universitet - høringssvar fra MBA studienævnet 

Kære Anja Zimmerdahl Hansen 

Hermed fremsendes på vegne af studienævnsformand Franziska Günzel-Jensen høringssvaret vedr. 
Campus 2.0 fra MBA studienævnet (efter- og videreuddannelsesområdet).  

Studienævnet behandlede høringsmaterialet på studienævnsmødet den 11. oktober, hvor 
studienævnet havde en helt åben drøftelse fremfor at gennemgå det medsendte spørgsmålskatalog. 
Der var afsat 30 min. til drøftelsen. Følgende var tilstede under drøftelsen: Studienævnsformand 
Franziska Günzel-Jensen, studienævnsmedlemmerne Morten Rask og Kristina Risom Jespersen. Der 
var desværre afbud fra studienævnsmedlem Philipp Schröder og studenterstudienævnsmedlem Jens 
Wejlby Clausen. 

Har du spørgsmål til høringssvaret er du velkommen til at kontakte studienævnsformand Franziska 
Günzel-Jensen på tlf: 40191942 eller på mail: frang@mgmt.au.dk. Du er også altid velkommen til at 
kontakte undertegnede. 

Nedenfor finder du de emner, som MBA studienævnet drøftede. 

Undervisningslokaler: 
Studienævnet indledte drøftelsen med at tale om, hvilke undervisningslokaler, der vil være optimale 
for MBA uddannelsen. Det er vigtigt, at der er fleksibilitet i de fysiske rammer, så rammerne kan 
tilpasses forskellige former for læringsaktiviteter med fx auditorieundervisning, gruppearbejde mv. 
Det skal også være muligt, at ændre på møblementet i forhold til ønskede opstillinger, så der opnås 
en bedre interaktion mellem de studerende og underviserne. Et eksempel er Hermans i Tivoli 
Friheden, hvor der er flytbare vægge, gulve og stole mv. Studienævnet ønsker, at 
undervisningslokalerne er brede, så underviserne er tæt på de studerende. Lange 
undervisningslokaler betyder, at underviserne skal tale meget højt i undervisningen, hvilket belaster 
stemmen. Der skal også være tilgængelige ”breakout”lokaler. MBA studerende er tilstede på 
universitet en hel dag, hvilket betyder, at det er særlig vigtigt, at alle lokaler er lyse og med et godt 
indeklima. Det kunne være hensigtsmæssigt med undervisningslokaler med forskellige størrelser. 
Endeligt ønsker studienævnet, at de tildelte lokaler er forbeholdt de MBA studerende, når MBA 
undervisningen afvikles. Det er ikke undervisernes opgave, at sørge for, at der ikke er andre 
studerende i lokalerne inden undervisningsstart. Studienævnet kommenterer, at der skal findes 
optimale planløsninger for kontorlokalerne og andre faciliteter, så der frigives flest mulige 
kvadratmenter til undervisningslokalerne. 

IT-udstyr: 
Endvidere skal der være skærme på alle vægge i undervisningslokalerne, så de studerende nemt kan 
se præsentationer mv., samt en skærm til underviserne, så underviserne hele tiden kan være rettet 
mod de studerende, og ikke skal vende ryggen til for at se på en skærm. Studienævnet ønsker 
endvidere, at der er tilgængeligt videokonferenceudstyr, der kan benyttes, når der er 
gæsteundervisere med online. Videokonferenceudstyr sikrer en dialog mellem gæsteunderviserne 
og de studerende i stedet for en monolog. IT-udstyret skal kunne flyttes rundt og være med plug-in 
funktion eller helt uden ledninger. Desuden skal IT-udstyret være meget nemt at betjene, dvs. uden 
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det er nødvendigt med instruktion. Det skal altid være muligt, at få hjælp til IT-udstyret, hvis det 
mod forventning ikke virker. 
 
Andre faciliteter: 
Studienævnet ønsker endvidere, at der er en lounge med en afslappet stemning til interaktionen 
med og mellem de studerende, når de studerende ikke er i en undervisningssituation. Ligeledes skal 
der være mulighed for at spise i lokalerne, der er tildelt de MBA studerende eller i umiddelbar 
tilknytning dertil. Det er vigtigt, at lokalerne ikke bliver blokkeret af events mv. Studienævnet ønsker, 
at kunne tilbyde gratis parkering for de MBA studerende, som gerne må være placeret tæt på MBA 
undervisningslokalerne. Studienævnet efterspurgte, om der evt. bliver mulighed for overnatning for 
de MBA studerende. 
 
Lokaleplacering: 
Studienævnet har som udgangspunkt ikke nogle specielle ønsker til, hvor undervisningslokalerne til 
de MBA studerende placeres i Universitetsbyen. Der gøres dog opmærksom på, at de MBA 
studerende vælger Aarhus Universitet til pga. det akademiske miljø. Ligeledes er det vigtig at notere, 
at der på MBA uddannelsen er et tæt samarbejde med praksis. 
 
Administration: 
MBA studerende har et behov for at kende deres undervisningsplan langt tid i forvejen bl.a. hensyn 
til planlægning af fx (rejse)aktiviteter i forbindelse med de studerendes arbejde. Det kunne være 
optimalt at operere med ”fixed dates”. Det kunne være godt med en studieadministrationen, der er 
særlig tilknyttet til MBA uddannelsen. 
 
Input til processen: 
Studienævnet ønsker, at komme med input bl.a. til placering af undervisningslokalerne, når 
processen vedr. Campus 2.0 er længere fremme og mere konkret. Ved en konkretisering kan 
studienævnet komme med mere kvalificerede og specifikke svar på spørgsmålene. Studienævnet 
ved ikke på nuværende tidspunkt, hvordan MBA uddannelsen ser ud om 10 år.  
 
Mange hilsner 
 
Anne Sejrsen 
AC-fuldmægtig 
 
 
Tlf: 8715 2408 

Mail: sejr@au.dk   

Web: http://au.dk/sejr@au.dk 

Uddannelseskvalitet og 
studienævnsbetjening 
Aarhus BSS Studier 
Aarhus Universitet 
Tåsingegade 3 - bygn. 1443, lok. 121 

8000 Århus C 

Web: http://www.bss.au.dk 
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Fællesopgaven er. 
…..frem mod deadline d. 23. oktober at sikre en drøftelse som forhåbentlig resulterer i et væld 
af gode idéer, som kan bringes med ind i den videre proces. 

Målet er, at vi både i den fremtidige Universitetsby og i den velkendte Universitetspark får 
skabt de fysiske rammer, der skal til for at kunne understøtte og videreudvikle fakultetets 
nuværende og fremtidige aktiviteter, både internt på fakultetet og i vores samspil med 
omverdenen. 

Såfremt der undervejs i jeres drøftelser dukker ønsker op til emner for kommende AU gå-hjem-
møder (eksempelvis fremtidige undervisningsformer, anvendelse af udendørsarealer, 
indretning af bygninger med brede gangarealer etc.), er I meget velkomne til at sende mig dem 
også. 
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Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer skabe et godt arbejdsmiljø 
for medarbejdere og studerende? 
 
Formål 
At skabe forudsætninger for rekruttering og fastholdelse af talentfulde medarbejdere og 
studerende 
 

 Hvordan skaber vi de bedste undervisnings- og forskningsmiljøer? 
 

 Hvilke faciliteter er vigtige for et godt arbejdsmiljø? 
 

 Hvordan skaber vi et godt fagligt og socialt studiemiljø for de studerende – både i 
Universitetsbyen og i Universitetsparken? 
 

 Hvordan skaber vi gode betingelser for studenterforeningerne? 
 

 Hvordan hjælper vi bedst medarbejdere og studerende med at få svar på spørgsmål om it-
support, bibliotek, studie- og karrierevejledning, vejvisning etc.? 
 

 Hvilke særlige behov gør sig gældende ift. de studerende, som går på vores efter- og 
videreuddannelser? 

 

 Fleksible lokaler og møbler, som hurtigt kan ændres 

 Fokus på forskellige brugergrupper til samme lokationer – dog konflikt mellem 
dagstuderende, EVU og erhvervsrettede events i samme lokaler. 

 Overblik over hvor studerende (dag/EVU) kan få hjælp til it, bibliotek, studievejledning, 
karriere mv. – lav gerne ét sted/center, hvor det hele er samlet 

 Loungeområder til netværk såvel til dag som EVU studerende. 

 Gode parkeringsforhold (indtil vi alle kører i selvkørende biler) 

 Gode wifi, tekniske forhold, ladestationer mv. 

 Gode stole, særligt til EVU, da de har længere undervisningsdage 

 Fokus på aircondition – varme går ud over koncentrationen hos såvel studerende, som 
medarbejdere 

 Medarbejderkantine, så medarbejdere på tværs får netværk og bedre relationer, som alt 
andet lige vil fremme samarbejdet på tværs: 

 God kvalitets mad 

 Evt. sammen med mulighed for besøg af erhvervslivet 

  Ala Kgl. Bibliotek kantine 

 Fokus på grønt/planter – det skaber hygge/varme/glæde 

 Mindre spisesteder frem for stort som i bygning 2610. 
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Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer sikre sammenhæng og trafik 
af medarbejdere og studerende mellem Universitetsbyen og 
Universitetsparken?  

 
Formål 
At skabe et levende campus med optimal udnyttelse af faciliteter på tværs af Nørrebrogade 

 Hvilke rammer vil motivere til at skabe den ønskede sammenhæng og trafik af 
medarbejdere og studerende? 
 

 Hvilke faciliteter og aktiviteter kunne få studerende og medarbejdere til at bruge campus 
udenfor arbejdstiden? 
 

 Hvilke nuværende faciliteter og rammer er vigtige at videreføre, og hvilke savnes på 
campus i dag? 
 

 Skal vi placere vigtige servicepoints og faciliteter på hver sin side af Nørrebrogade, så der 
skabes bevægelse af medarbejdere og studerende under Nørrebrogade? Fx placere et 
fælles bibliotek i Universitetsbyen og studievejledningen for alle i Universitetsparken – 
eller omvendt? 
 

 Eller skal vi etablere et ”Single Point of Contact” centralt i enten Universitetsbyen eller 
Universitetsparken, og så placere de studerendes undervisning og attraktive studiepladser i 
både Universitetsbyen og Universitetsparken, så alle medarbejdere og studerende færdes 
på begge sider af Nørrebrogade? Ja 

 Hvordan gør vi Universitetsparken mere spændende at opholde sig i? 
 

 Gør tunnelens sider aktive med lyd/videoinstallationer, som er informative/tiltrækkende – 
gør det til en god oplevelse 

 Gøre indgange til tunnelen levende med coffee-to-go/café ved nedgange på begge sider af 
Randersvej. 

 Aften/weekenaktiviteter: biograf, fittnes, gruppe/netværkslokaler/generationernes hus, 
som på Havnen, musik og koncertsted evt i dampvaskeriet, et supermarked 

 Et ”eksperimentarium” moderne museum i Universitetsbyen. 

 Lav daginstitution i universitetsbyen og et universitetshotel 

 Gerne lyse og levende rum/gangarealer i al byggeri (se VIA og DTU som eksempler) 

 Lav lækre ”orangeri’er” ved at glasoverbygge f.eks. juragården eller andre gårde i det øvre 
af universitetsparken, som kunne skabe fantastiske studiepladser. 

 Indfør ændringer i studiestrukturen, så studerende kommer til at læse mere på tværs af 
institutter – f.eks. indfør at alle studerende på et tidspunkt i deres studie skal skrive opgave 
med en person fra et andet studie/fagområde 

 Flere madsteder fordelt på Campus ala street food – vil give en bedre distribution af 
studerende omkring spisetiderne 

 Inviter det grå guld (også ofte tidligere medarbejder fra AU) ind som frivillige i forskning 
eller i aktiviteter på campus. 
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Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer fremme samarbejdet og 
samspillet med det omgivende samfund?  

 
Formål 
At tilføre såvel forskning som undervisning værdi, sikre praktikpladser, specialesamarbejder, 
studiejobs mv. og synliggøre vores aktiviteter i omverdenen 
 

 Hvordan kan der i Universitetsbyen og Universitetsparken skabes fysiske rammer, som 
understøtter kontakten mellem erhvervsliv og studerende, herunder iværksætteri og store 
erhvervskonferencer? 
 

 Hvor på campus skal erhvervslivet inviteres til at bo: midt i hjertet af campus eller i 
periferien? 
 

 Hvordan kan vi gøre det attraktivt for byens borgere at færdes på campus samt deltage i 
aktiviteter og benytte sig af faciliteter på campus? 
 

 Hvordan hjælper man bedst besøgende udefra med at få let kontakt til forskere, 
studerende, deltage i kurser, arrangementer, konferencer, møder etc.? 
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Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer videreudvikle universitetet 
som internationalt campus? 
 
Formål  
At gøre det lettere at rekruttere såvel fremragende forskere som talentfulde studerende fra 
udlandet og fastholde de internationale medarbejdere og studerende, vi allerede har 
 

 Hvad skal der til for at AU kan videreudvikle sig som en international campus? 
 

 Hvilke særlige behov gør sig gældende ift. internationale studerende, medarbejdere og 
gæster? 

 
More signs in English and Danish (directions) 
Creative space/open space with different types of chairs, benches, tables, sofas etc. A space where 
you are inspired to do different activities e.g. have furniture representing different 
countries/cultures 
SWAP language area, where students can learn other languages from each other or “friend SWAP” 
More areas – with light and enough air – for study groups. Can be an open space, but also kind of 
“hidden”. 
A kind of reception area. 
Human beings welcoming both employees and students 
A more joint welcoming effort so it is clear what is there for me and when. 
Find the coffeeshop/coffee car/food truck/snack truck – so it moves around on campus, is never in 
the same spot which will help students meet others and see more of the campus area. 
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Fra: Helle Bach
Til: Ny Campus, AU Økonomi og Bygninger
Emne: Ønsker til Ny Campus
Vedhæftede filer: image001.png

Hej

Her er lidt ønsker til det nye campus:

· Godt kaffe/kage sted, hvor man også kan holde mindre officielle møder
· Kreative-arbejdsområder – hvor man kan holde møder i sækkestole, stående møder ved

cafebord mv.
· Gode arbejdspladser til studentermedhjælpere
· Madsteder – ikke en kantine, men mere ligesom street food konceptet med små

madboder med forskellig mad fra hele verden
· Gode lokaler til arrangementer og hvor der er plads til erhvervslivet
· Gode parkeringsforhold også tiltænkt når der er arrangementer
· Cykelparkering til alle og gerne overdækket
· Udendørs spisesteder
· Steder hvor studerende og erhvervsliv kan mødes – plads til iværksætteri
· Kreativ indretning/kunst der afspejler fagområderne – (Måske også lidt fagspecifikt-leg a

la Danfoss Universe)
· Nem nummerering af bygninger og lokaler
· Generelt støjreducerende indretning, store vinduer og lys

I må endelig sige til, hvis i gerne vil have uddybet ovenstående J

Med venlig hilsen / Best regards

Helle Bach 
CRM Konsulent

Tlf: +45 2382 2166
Mail: hbach@au.dk
LinkedIn: www.linkedin.com/in/helle-bach

AU CRM
Aarhus Universitet
Fuglesangs Alle 4
Bygning 2610, lokale 440
8210 Aarhus V
Denmark
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Modtager(e): Anja Zimmerdahl Notat 

Angående input ifm. Campus 2.0 

Spørgsmålskataloget er drøftet i Aarhus BSS HR & Ph.d., hvilket har resulteret i følgende 

inputs til det videre arbejde med fakultetets fremtidige fysiske. 

Arbejdsmiljø 

Et godt indeklima er en forudsætning for, at vi befinder os godt på arbejdspladsen. Derfor 

er det vigtigt at dette sikres ift. lydpåvirkning (fx støj fra igangværende byggerier), 

luft/temperatur (kulde/varme påvirkning samt ventilation/udluftningsmuligheder), luft-

kvalitet, arbejdslys, fugt m.v. Herunder bør lydpåvirkning mellem lokaler samt lydisole-

ring og akustik fx ifm. mødelokaler indtænkes.  

Praktiske rammer 

En række praktiske ideer oplistes som følger: 

 Fleksibel kontorindretning: Der bør tages stilling til hvilken type af kontorer, der

er behov for. En idé kan være at have fleksible, store lokaler, som kan deles op i

mindre lokaler efter behov.

 Parkering: Det er vigtigt at etablere gode parkeringsmuligheder samt indtænke

transport til/fra lokationer. Der er ønske om el-ladestation til el-biler samt over-

dækkede cykelskure.

 Mad/drikke: Der ønskes god adgang til kantiner/kantineudsalg/køkkenfaciliteter

med mulighed for ”aften-betjening”.

 Bolig: Overvej etablering af boliger til gæster/internationale ph.d.-stude-

rende/oplægsholdere m.v., hvor der er mulighed for overnatning af kortere varig-

hed.

 Information/reception: Overvej etablering af reception/modtagelse som sam-

lingspunkt og ”servicepoint” bl.a. for at signalere åbenhed/service overfor fakul-

tetets gæster.
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Fra: Andreas Stilling Heuwinkel  
Sendt: 19. oktober 2018 10:07 
Til: Ny Campus, Aarhus BSS <nycampus.bss@au.dk> 
Emne: RE: Høring vedr. Campus 2.0: Fremtidens universitet - deadline 23. oktober kl. 12 

Kære Anja, 

Hermed et forsøg på at sammenskrive de ideer, der er kommet frem i forbindelse med den lokale 
drøftelse i BSS IT – og du må endelig sige til, hvis der er noget, der er uklart, så uddyber jeg gerne: 

 Der er et stort ønske om fælles mødelokaler på tværs af Aarhus BSS – både insitutterne og
administrationscentret – således at vi kan sikre en bedre udnyttelse af lokaler og dyre AV-
installationer (f.eks. videokonference-anlæg).

 Der blev drøftet et perspektiv vedr. en eventuel sammenflytning af ”walk up lokationer” på
tværs af administrative enheder, der går ud på, at det bliver nødvendigt med en sikring af
viden, når f.eks. en central IT-helpdesk ikke ligger i umiddelbar nærhed af de faste IT-
medarbejdere. Den vidensdeling, der foregår nu ganske automatisk vil man  miste og det
kræver stor opmærksomhed på vidensdeling fremover. Arts IT har faktisk ganske dårlige
erfaringer med denne model, som har resulteret i, at medarbejderne er flyttet sammen igen.

 Tæthed mellem administrative afdelinger og tæt på institutterne.

 Smart Campus funktionaliteter, såsom indendørs navigation m.m.

 Herudover kom der en masse ”sociale” ønsker, som jeg prøver at liste i stikordsform her
nedenfor:

o Fitness faciliteter hvor der er adgang udenfor arbejdtiden og i weekenderne
o Café-områder med mindre mødelokaler eller mødeoaser, som også kan bruges til

fordybelse
o En aftale med et ”mobilt cykelværksted”
o Fredagsbar til medarbejdere
o Officiel pakkeshop, hvor medarbejdere kan modtage private forsendelser
o Kiosk / mini-marked
o Kantine der også tilbyder retter ud af huset, således at man f.eks. kan tage

aftensmaden med hjem

Det var, hvad der er kommet frem for nu... 

Dbh., 
Andreas 
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Susanne Dalsgaard Krag, 2018-09-13 

Oplæg fra AUL BSS vedr. biblioteksservice på Campus 2.0 

 Indledning

 Beskrivelse af nuværende biblioteksorganisering og service

 Fremtidige trends og udfordringer

 Services for studerende og forskere og bud på fysiske faciliteter

 Andre ideer til overvejelse

Indledning 
I forbindelse med planerne om indretning af Campus 2.0 og flytning af FSA vil det være 
hensigtsmæssigt at overveje de fremtidige behov for biblioteksbetjening og service på BSS, 
ligesom man bør overveje indretningen af det fysiske bibliotek og hvilke funktioner, det skal 
indeholde og med indretningen af et helt nyt campusmiljø bør man tænke langsigtet, visionært og 
fremadrettet. 
Med overdragelsen af biblioteksfunktionen til det Kongelige Bibliotek er der åbnet for muligheder 
for en større grad af arbejdsdeling mellem universitetsbiblioteket og det Kgl. Bibliotek, samt en 
oplagt mulighed for at overveje størrelse, sammensætning og adgang til de fysiske samlinger. Det 
vil være tilrådeligt at overveje: 

 Behovet for fysiske samlinger – set i lyset af den digitale udvikling.

 Biblioteket som læringsmiljø – hvordan?

 Hvordan kan vi indrette fleksible rum med funktioner, der kan indrettes efter de forskellige
behov i løbet af studieåret?

 One stop shop

 Hvordan inddrager vi brugerne (Studerende, forskere, undervisere, eksterne brugere)

Bibliotekerne har tilsammen en stor fysisk materialesamling, og forud for flytningen af FSA eller en 
samlet flytning af begge biblioteker, skal der laves et analysearbejde over behovet for reolplads. 
Dette arbejde skal koordineres med Det Kongelige Bibliotek. Såfremt, der er et ønske om at flytte 
dele af samlingen, kan der i givet fald blive tale om økonomi i forbindelse med fremskaffelse af 
magasinplads. 
Der er i denne rapport ikke lavet en optælling over eksisterende reolplads. 

Nuværende biblioteksorganisering og betjening 
Den nuværende biblioteksbetjening på BSS centrerer sig på 3 biblioteker: BA, FSA og Herning. 

Bartholins Allé: 
Bibliotek, Studieområde, læsepladser: 1088 m2 
Magasiner depot:   203 m2 
Kontorer, køkken:   453 m2 
Studiepladser:    210 

Fuglesangs Allé: 
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Susanne Dalsgaard Krag, 2018-09-13 
 

Bibliotek, studieområde, læsepladser: 528 m2 
Magasiner, depot:    126 m2 
Kontorer, køkken:      54 m2 
Studiepladser:     154  
 
Herning:  
Tal ikke medtaget i denne redegørelse, da det fortsat skønnes nødvendigt med biblioteksbetjening 
i Herning på grund af den lange afstand. 
 
Personalet på de to biblioteker FSA og BA er allerede for størstedelens vedkommende samlet på 
Bartholins Allé, men med flytningen bliver der skabt mulighed for at samle personalet med 
undtagelse af Herning på samme beliggenhed, hvilket er en stor fordel, især i forhold til 
arbejdsdeling, videndeling og kompetenceudvikling.  
 
I oplægget fra BSS er udgangspunktet det samme antal m2 som nu og i det nedenstående er der 
ikke taget hensyn til om bibliotekets fysiske placering bliver i universitetsbyen eller 
universitetsparken, men i stedet lagt fokus på hvilke opgaver et fremtidigt forskningsbibliotek skal 
løse.  
Der er heller ikke givet bud på hvor store fysiske samlinger, der skal være adgang til, dette bør 
afklares i samarbejde med fagmiljøerne og med fremtidens behov og forventning om øget 
udvikling i digitaliseringen af materialet, samt nye metoder i forbindelse med læring, undervisning 
og forskning for øje. 
 

Fremtidige trends og udfordringer 
NMC Horizon 2017 report:” Library edition” ( https://www.nmc.org/about/nmc-history/ ) 
gennemgår en række teknologiske udfordringer og trends, som vi bør forholde os til på såvel den 
korte som den lange bane. 
I rapporten præsenteres 6 nøgle trends, 6 signifikante udfordringer og 6 teknologiske 
udviklingstendenser, der vil transformere bibliotekerne, som vi kender dem i dag. I rapporten 
gennemgås de enkelte udfordringer og der gives en række anbefalinger og guidelines der kan 
anvendes i den strategiske planlægning for biblioteksledere og universitetsledelsen. 
Denne rapport kan med fordel nærlæses, når man bliver mere konkret i behovsanalysen.  
 
Nogle af konklusionerne fra rapporten har stor relevans for det ”udvidede” biblioteksfællesskab i 
KB. Jeg har valgt her at fokusere på de dele, der efter min mening har størst relevans for den 
meget forsker/studenternære biblioteksudvikling lokalt på BSS 
 

1. Libraries remain the gatekeeper to rich tapestries of information and knowledge 
Den store informationsmængde stiller krav til nye måder at:  lagre, opbevare, metadatere, 
organisere og udbrede information på.  Her spiller biblioteket en naturlig rolle og det bliver 
et af de områder, hvor vi skal udvikle nye kompetencer og service. 
 

2. In the face of financial constrain open access is a potential solution 
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Hele udviklingen hen imod Open og Fair er et kerneområde for bibliotekerne. Vi oplever et 
stigende behov for rådgivning og vejledning, ikke blot i forhold til publicering men også til 
opbevaring og adgang til data. 
 

3. Libraries must balance their roles as places for both independent study and collaboration 
Bibliotekerne tilbyder attraktive læsepladser, såvel til gruppearbejde som individuelt 
arbejde. Vi tror, der fortsat vil være behov for at de studerende har gode arbejdspladser i 
forbindelse med bibliotekerne, det drejer sig både om plads til fordybelse og plads til 
gruppearbejde. 
Horizon Rapporten nævner 3 dimensioner, der er vigtige for læring, og som bør tænkes ind 
når man indretter bibliotekernes læringsrum: 

 Physical space - skal kunne understøtte forskelligartede behov 

 Social space – vigtigheden af ”face to face” interaktion 

 Digital space – skal facilitere let og uhindret adgang til digitale tjenester 
Vi kan konstatere, at de studerende befinder sig vel i biblioteksrummene, som inspirerer til 
læring og refleksion. Bøger og reoler giver tryghed og ro og befordrer lysten til at studere. 
Brugerundersøgelserne, som løbende er foretaget gennem årene, viser desuden, at de 
studerende værdsætter den service biblioteksmedarbejderne tilbyder de studerende, 
ligesom de befinder sig godt i rum, hvor der er liv og aktivitet. Vi tror derfor, at der fortsat 
er brug for traditionelle biblioteksrum med plads til studiepladser, bøger, udlån og 
vejledningsfunktioner, og der er fortsat behov for adgang til fysiske samlinger af et vist 
omfang.  
I de kommende år tror vi desuden, at der udover de traditionelle biblioteksfunktioner vil 
blive behov for nye typer læringsrum, der i højere grad involverer digitale læringsmetoder.  
 

4. Advancing innovative services and operations requires a reimaging of organizational 
structure 
Biblioteket skal I langt højere grad samarbejde med de faglige miljøer om at udvikle de 
rette services. Vi får i de kommende år brug for helt nye og anderledes kompetencer, og 
der bliver behov for at tænke over, hvordan biblioteket undgår at blive en ø uden relation 
til de faglige miljøer på universitetet. Opbygning af digitale kompetencer er afgørende, og 
dette understøttes bedst i større fællesskaber, såvel biblioteksfaglige som tværfaglige, hvor 
kollegial sparring og nærhed til de faglige miljøer er afgørende. 
 

5. Enabled by digital scholarship technologies the research landscape is evolving 
BIG data, data visualisering, textmining, er teknologier i rivende udvikling. Biblioteket har 
en naturlig rolle at spille i dette felt, som fordrer kendskab til opbevaring, håndtering og 
brug af de data der stilles til rådighed via bibliotekerne.  
Men også nye teknologier som virtual reality, robot learning vil vinde indpas i det digitale 
læringsunivers og vil i stigende omfang blive teknologier, vi skal have viden om og forholde 
os til. De nye teknologier kræver nye typer læringsrum og mulighed for plads til at afprøve 
og få vejledning i brugen. 
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Services rettet mod studerende og forskere og krav til fysiske faciliteter 
Fakultetsbibliotekerne har to store hovedopgaver, der skal understøttes og videreudvikles, nemlig 
services rettet mod studerende og services rettet mod forskere. Derudover er der en lille gruppe 
specialister, der leverer ledelses og administrativ service rettet mod fakultetet. 
 
I forhold til de studerende og studiemiljøet konstaterer vi, at biblioteket er et værdsat og højt 
benyttet studiested. De studerende ser ud til at befinde sig godt på bibliotekerne, og der er i hele 
semesterperioden fuldt hus. Det er en konstatering, at de mere fjerntliggende studiepladser 
(randbebyggelsen) ikke benyttes i samme grad som bibliotekerne. Det skyldes efter al 
sandsynlighed, at de studerende befinder sig bedst i sociale fællesskaber, og at de værdsætter det 
specielle miljø, der findes på bibliotekerne. 
Biblioteket inspirerer til læring, og det er belyst gennem flere brugerundersøgelser, at 
kombinationen af et inspirerende studiemiljø, bøger og bibliotekarer, der kan yde hjælp og 
vejledning er en værdsat kombination. Man bør udnytte denne viden, når man tænker over 
hvordan man indretter det fysiske biblioteksmiljø. En ide kunne være at placere biblioteket i 
forbindelse med andre studenterrettede faciliteter – Studievejledning, kantine/café, 
studenterorganisationer, Makerspaces, Student Commons, Student lab, IT, Karriererådgivning 
(one stop shop) 
Vi kan konstatere, at det er tryggest for de studerende at befinde sig på ”befærdede” og centrale 
områder. Der er døgnadgang til bibliotekerne, og det er en rigtig god ide at overveje en placering, 
der er let tilgængelig og oplyst, så de studerende kan føle sig trygge også om aftenen og natten. 
 
Foruden det traditionelle biblioteksrum, bør man overveje behovene for læringsrum af den type, 
hvor de studerende kan mødes og få hjælp til at afprøve nye teknologier, det tror vi vil vinde 
tiltagende indpas i de kommende år. Der er allerede mange gode eksempler i bibliotekssektoren, 
hvor man eksperimenterer med dette. Et eksempel er DTU’s bibliotek, der er omdannet til et 
levende eksperimentarium, hvor man i samarbejde med fagmiljøerne aftester forskellige teknikker 
og læringsformer. Denne tankegang kunne meget vel tænkes ind i Campus 2.0 – evt. som et 
udvidet samarbejde mellem bibliotek, universitet og virksomheder. 
 

Danmarks Biblioteksforening skriver: 

”Makerspaces er inden for de senere år gået fra at være subkultur til at blive integreret i offentlige institutioner. I Helsinki har 
biblioteksvæsnet etableret et Meetingpoint – et bogløst bibliotek med en stærk it-profil, hvor man stiller kontorfaciliteter, teknologi, it-
udstyr og hjælp til rådighed. Også i Danmark ser man tendensen. I Valby åbnede Københavns Kommune først på året et 3D-værksted, det 
såkaldte Copenhagen Fablab, til fri afbenyttelse for alle, der har lyst til at bygge, lege og konstruere i fællesskab med andre. 
Biblioteket som innovationsrum 
Det er ikke tilfældigt, at de mange makerspaces dukker op netop nu. Idéen med makerspaces ligger i naturlig forlængelse af de senere års 
fokus på brugerdreven innovation og dén community- og netværksbevægelse, der har floreret i samfundet. Inden for biblioteksverdenen 
har en lignende udvikling fundet sted. Mange biblioteker arbejder med at involvere brugerne og skabe mere frie, åbne mødesteder. 
(Danmarks Biblioteksforening)” 

 
Den digitale udvikling stiller krav til nye kompetencer. Adgangen til ressourcer har aldrig været 
større, men heller aldrig været mere kompleks og uoverskuelig. Der er behov for helt nye metoder 
til at finde frem til relevante informationer, og der er behov for viden om søgemetoder, tekst- og 
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databehandling, visualiseringsteknikker, metoder til at sikre kvaliteten i data, viden om korrekt 
brug af data samt metoder til at analysere store datamængder. 
Det er nye opgaver, som vi målrettet arbejder med at kompetenceudvikle på bibliotekerne, og 
som lægger i naturlig forlængelse af de traditionelle bibliotekskompetencer - evnen til at tænke 
struktureret og systematisk. Vi oplever et stort behov fra såvel forskere, som de studerende for 
hjælp og vejledning med disse opgaver. Det vil være oplagt, at medtænke denne udfordring når 
man planlægger det fysiske campusmiljø. 
 
Eksempler kunne være: 

 
Learning labs, datalabs, makerspaces hvor de studerende kan få hjælp til datahåndtering, 
søgning, referencehåndtering eller afprøvning af nye læringsmetoder: OER, robot learning, Virtual 
Reality mm. kunne med fordel udvikles i et samarbejde med CUL, IT og faglærere (associate dean 
digitalization) 
 
FlexSpace, Flexible learning environments: Vi oplever et stigende behov for hjælp til 
databehandling og visualisering. Behovet er ikke lige stort fordelt ud over året, så det kan være en 
god ide at tænke på fleksible rum eller åbne datalaboratorier, hvor der er tilgængeligt udstyr der 
kan indrettes og benyttes til forskellige formål fordelt over året. Rum som disse kan i princippet 
placeres hvor som helst, men det kunne være oplagt at placere dem i forbindelse med biblioteket, 
som kan være ansvarlig for betjening og administration. 
Det kræver dog stram planlægning, så de forskellige brugere af rummene ikke kommer i konflikt 
med hinanden. Det er altafgørende at tænke vejledning og bemanding ind i disse rum. 
 
Åbne research labs, hvor forskerne kan henvende sig og få hjælp og vejledning i brugen af 
programmer, afteste nye teknologier (tværfaglighed), eksperimentere og videnudveksle – 
bemandingen kan være et samarbejde mellem flere fagmiljøer, hvor biblioteket kan være drivkraft 
og koordinator. 
 
Research Common – Digital Scholarship Lab – Makerspace for researchers:  
Kunne med fordel placeres på biblioteket, hvor der er bemanding og specialviden, og hvor 
forskere/Ph.d. kunne få hjælp til: 

 

 Hjælp til publiceringsstrategi: 
Vi oplever behov for hjælp og vejledning i forbindelse med publiceringsstrategi især for yngre forskere. Biblioteket kan 
hjælpe med at finde frem til relevante tidsskrifter, samt vejlede i brugen af de åbne publiceringsressourcer, der stilles til 
rådighed via det Kgl.Bib. . Hjælp til personlig bibliometri. 

 Hjælp til søgning i data/litteratur: 
Vi oplever et stigende behov fra projekter som har brug for hjælp til systematiske søgninger og udformning af 
systematiske reviews.  
Hjælp til søgning i finansielle baser, statistik og virksomhedsbaser mm. 

 Hjælp til text og data behandling  (DIG HUM - Samarbejde med ARTS) (vejledning i 
programmer, værktøjer) 
Hjælp til software, vejledning i brugen af datasæt, hjælp til behandling og opbevaring af data, metadatering, rådgivning 

 Hjælp til teknologi – video, virtual reality, robot learning, 3 D print , software 
Et lab hvor man kan arbejde tværgående mellem fagene og inddrage forskellige teknologiske værktøjer.    

 Support til forskningsregistrering og OA 
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Open and Fair bevægelsen stiller krav til viden om publicering og rettighedshåndtering. Der er behov for viden og 
kommunikation om udviklingen inden for dette felt og der er behov for at koordinere i forhold til de licensbelagte data.   
Forskningsregistrering og forskningsanalyse 
Der er et fortsat behov for hjælp til forskningsregistrering, validering og kvalitetssikring af data i PURE. 
Biblioteket leverer løbende ledelsesinformation til institutter, centre og fakultet baseret på data fra PURE, og vi har 
allerede gode kompetencer på dette felt. Det er et område, vi løbende kompetenceudvikler, og hvor vi ser et fortsat og 
voksende behov for service. Vi arbejder på at forbedre vores analyser gennem kendskab og kompetenceudvikling i nye 
analysemetoder.  

 Hjælp til Intellectual Property  
Vi oplever behov for vejledning i brugen af det rettighedsbelagte materiale,  
Det er områder, hvor biblioteket spiller en naturlig rolle, og hvor vi kan trække på specialister fra Det Kgl. Bibliotek, samt 
licensafdelingens kendskab til brugen af det licensbelagte materiale. Der er vedvarende fokus på brugen af materialet fra 
bl.a. Copydan, og biblioteket kan yde vejledning og bistand på dette område.  

 
Inspiration:  
https://library.columbia.edu/services/digital-scholarship.html.html 
http://www.lib.washington.edu/digitalscholarship 
https://www.library.pitt.edu/digital-scholarship-commons - ser måske ikke så spændende ud på 
billeder, men tanken bag er spændende 
 

Andre ideer til overvejelse 
Kan udfoldes i samarbejde med interessenter, såfremt man ønsker at gå videre med tankerne 
 
One stop shop: man kunne evt. tænke biblioteksvejledning/help desk/front end sammen med 
andre afdelinger. Det kunne være IT, karriererådgivning og lignende.  
Et one stop shop vil måske opleves som en serviceforbedring for den enkelte studerende, men kan 
måske også skabe forvirring i forhold til de forskellige services og behov. Det vil kræve at det 
tydeliggøres, hvilken hjælp man kan forvente at få hvor og hvordan. 
 
ARTS/BSS fællesbibliotek: en anden variation af one stop shop tanken kunne være at tænke de 
studenterettede services sammen i et større fællesskab med Arts, således at man samler 
biblioteker, karriererådgivning, IT mm. i et stort fælles studenterhus. Det kunne give volumen, 
styrke effektivisering og understøtte tværfaglig tænkning.  
Et samarbejde med ARTS vil desuden give mulighed for bedre udnyttelse af de personalemæssige 
ressourcer i forbindelse med vagtdækning, undervisning og give gode muligheder for videndeling 
og udvikling af specialkompetencer. 
Det kan til gengæld være en hindring for BSS ønske om nærhed mellem studerende og fagligt 
personale. 
 
 

Vigtige principper at have for øje, når man planlægger det fremtidige bibliotek og innovative 
læringsrum på BSS:  
samarbejdende, interdisciplinær, fleksibel, funktionel, aktiv læring, varm og indbydende, åben, 
social, transparent, agil 
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Inspiration: 
https://www.jisc.ac.uk/guides/evaluating-and-designing-learning-spaces 
https://www.monash.edu/learning-space-innovation/innovative-learning-spaces 
https://www.steelcase.com/eu-en/discover/information/education-professionals/active-learning-
spaces-libraries/#research-insights_observations 
 
  

  
 
 

Høringsbidrag: Biblioteket

92

https://www.jisc.ac.uk/guides/evaluating-and-designing-learning-spaces
https://www.monash.edu/learning-space-innovation/innovative-learning-spaces
https://www.steelcase.com/eu-en/discover/information/education-professionals/active-learning-spaces-libraries/#research-insights_observations
https://www.steelcase.com/eu-en/discover/information/education-professionals/active-learning-spaces-libraries/#research-insights_observations


Campus 2.0 for Medarbejdere :  

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/projekter/campus-20-for-medarbejdere/ 

 

Skriv jeres ideer / tanker / bekymringer / overvejelser ind her. Frist 22.10.18 

Marianne/Susanne sender samlet til Fakultetsledelsen. 

 

1. Der skal være plads til ro og fordybelse på begge sider af Nørrebrogade. Universitetsparken, 

som den er i dag, er allerede et fantastisk sted at opholde sig. Det behøver der ikke blive 

lavet om på. Et lignende “helle” på det nye campus vil være en god ide. Der kunne være 

noget vand der RISLER 🙂 Et fint springvand, lille dam eller lignende! En 

fordybelsessti/kærlighedssti med vand og grønne planter samt bænke, hvor man kan nyde 

det grønne, blive inspireret osv. 

Læsesale og stilleområder der er indrettet på en hyggelig måde, hvor man har lyst at 

opholde sig og hvor der er et godt indeklima. En læsesal skal IKKE ligge isoleret og langt fra 

det hele, så bliver den ikke brugt. Et stilleområde hvor man nemt finder ro, men hvor man 

også hurtigt kan opsøge mere liv i sine pauser. 

2. Ligesom der skal være plads til ro og fordybelse både ude og inde skal der også være liv og 

“ske noget”. Små cafeer eller kaffebarer kunne være en måde at skabe liv og snak samt lokke 

andre folk til end de studerende. Et supermarked vil også kunne indgå som en god del af 

campus, der vil skabe liv og lokke andre folk til end de studerende.  

3. One-stop til bibliotek, IT, studievejledning, skrivecenter, hjælpecenter kunne skabe synergi. 

Evt. Et samlet sted at blive “sendt videre fra”. 

4. Biblioteket kan bidrage til at bringe forskere og studerende sammen ved fysisk at tilbyde 

cafemiljø eller præsentere forskning på en anderledes måde. 

5. Avishjørne 

6. Legeplads til børnefamilie OG studerende (klatrevæg, motionsinstrumenter) 

7. Det vil være en god ide at tænke en forbindelse ind fra Nobelparken til Universitetsbyen. 

Tunnel eller gangbro kunne være fin! Gerne en gangbro med tag f.eks. og udsmykket fint. 

8. Der skal være adgang til køkkenfaciliteter for studerende (microovne, el-kedler mm). De 

faciliteter, som der nu er på BSS biblioteker, benyttes meget. (DOUL) 

9. Vore erfaringer på BSS bibliotekerne viser: der er behov for mange stikkontakter til 

studerende (til computere mm) . Skal placeres, så for mange forlængerledninger undgås. 

(DOUL) 
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CAMPUS 2.0 HØRINGSSVAR fra CUL

Opførelsen og ombygningen af Campus 2.0/Universitetsbyen er en unik mulighed for 
at skabe et læringsmiljø baseret på, hvordan læring, videnskabelse og teknologi i 
uddannelser bedst understøttes og bruges.  
Center for Undervisning og Læring ønsker at blive inddraget i den konkrete 
indretning, så både Universitetsbyen og Universitetsparken lever op til ønsket om at 
levere forskning og uddannelse i verdensklasse.  

Center for Undervisning og Læring (CUL) udtaler sig i det følgende alene om de elementer, der 
vedrører læringsrum og Edu-IT på Aarhus BSS. Arbejds- og studiemiljø samt andre discipliners 
behov vil vi overlade til eksperter på de relevante områder.  

Tre principper er rettesnor for de anbefalinger, vi fremsætter. De tre principper udspringer af 
grundsætningen at Rum understøtter en særlig adfærd. Det er afgørende for en vellykket 
Universitetsby, at den adfærd, vi ønsker fra studerende og ansatte, er understøttet af bygningerne. 
Denne overordnede grundsætning følges naturligt af disse tre principper: 

1. Undervisningsrum skal lægge op til den ønskede interaktion
2. Alle rum er læringsrum
3. BYOD: Teknologi skal være mobil og nemt udskiftelig

Idéen om, at rum understøtter en særlig adfærd, baserer sig på forskning udført at bl.a. Gibson 
(1966). Hans teori har dannet skole og er en anerkendt retning i lærings- og udviklingspsykologi. 
Grundtanken hos Gibson er, at opfattelse driver handling (perception drives action). Et rum vil til 
enhver tid understøtter og præger nogle typer adfærd og hæmme andre. Når vi med Campus 2.0 
ønsker at fremme samarbejdsrelationer, nye undervisningsformer samt internationale og 
erhvervsmæssige relationer, så skal det bygges ind i bygningerne. Det er i det lys, at nedenstående 
skal læses; når AU ønsker en campus, der understøtter interaktion på mange niveauer, og har 
indtænkt mulighed for udvikling, så skal det tænkes ind byggefasen allerede nu. 

Nedenfor gennemgås de tre principper dels overordnet, dels eksemplificeret ud i konkrete forslag 
til bygningerne i Universitetsbyen og Universitetsparken. 

1. UNDERVISNINGSRUM SKAL LÆGGE OP TIL DEN ØNSKEDE INTERAKTION

CUL anbefaler, at der indtænkes fleksibilitet i alle læringsrum. Nedenfor er vores konkrete 
anbefalinger opdelt på læringssituationer. I alle rum anbefaler vi: dagslys (som ikke generer eller 
kræver total mørklægning på solskinsdage), god ventilation, nem adgang til strømstik og mindst 3 
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tavler samt individuelt lærred til projektor og 
visualizer og endelig højttalere. Desuden bør det 
overvejes, om underviseren skal kunne 
tænde/slukke for internetadgangen. 

Auditorier:  Vi anbefaler, at der etableres store 
forelæsningssale. Aarhus BSS vil med stor 
sandsynlighed fortsat have forelæsningen som et 
vigtigt undervisningsformat.  Med de rette rum, der 
understøtter den rette adfærd, er forelæsningen 
derfor også på fremtidens universitet en relevant 
læringsform. Når der skal bygges nye auditorier, 
anbefaler vi, at der ses til fx auditoriet på Campus 
Herning (se billede). Det er indrettet relativt stejlt 
og med amfit-form, så de studerende kan høre og se 
hinanden ved spørgsmål og interaktion. Pulten 
foran tavlen bør mindskes så meget som muligt, så 
den ikke hindrer udsyn til tavler, og så underviseren 
ikke står forskanset bag den. 

Derudover er det centralt, at auditorier er nemme at 
komme ind og ud af for mange mennesker, samt at der er arealer til samarbejde i umiddelbar 
forlængelse af auditorierne. Som en studerende udtaler, så er det afgørende for, om man bliver på 
Campus og taler om det, man lige har lært i en forelæsning, at det er nemt at finde sine 
studiekammerater, og at det er nemt at finde et sted at sidde sammen. Det understøtter ikke 
læring, hvis de studerende forlader hinanden, fordi rummene ikke tillader at de fortsætter 
samværet og dialogen med hinanden.  

Storholdsundervisning: Vi anbefaler desuden en række mindre auditorier med plads til ca. 150 
studerende, opbygget med svagere hældning og fire-personers borde (se billede nedenfor, fra hhv. 
Loughborough University og Herning Gymnasium). Det giver mulighed for at de studerende kan 
sidde med deres materialer, og at der kan veksles mellem gruppearbejde og forelæsning. På den 
måde kan der arbejdes med storholdsundervisning og mere interaktion mellem underviser og 
studerende såvel som studerende imellem. Sådanne lokaler kan endvidere bruges til case-baseret 
undervisning, hvor studerende arbejder med cases og underviseren samler op og faciliterer 
forståelse ved hjælp af visuelle overblik lavet analogt på tavler. 
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Holdundervisning: Endelig anbefaler vi en række 30-personers undervisningslokaler med 
forskellig opsætning til forskellig brug. Igen er det her lokalets indretning, der vil understøtte den 
brug og den adfærd, der er ønskelig. En stor del af holdundervisningen på Aarhus BSS afholdes af 
instruktorer. Undervisningen har meget ofte præg af tavleøvelser eller seminar-diskussion. 
Endvidere er en del undervisning lagt til rette som projekt-undervisning, hvor studerende arbejder 
selvstændigt med støtte fra underviseren. Nedenfor er tre undervisningsscenarier for 
holdundervisning: 

A. Til tavleøvelser: lokaler med 3x3 rulletavler og bordopsætning i sildeben, så det er nemt for de 
studerende at komme ud og ind fra deres pladser og nemt for underviser komme ned og hjælpe 

B. Til flipped classroom/projektarbejde: kvadratiske lokaler hvor underviseren kan stå i midten 
og de studerende sidder ved borde med whiteboards/tavler, så der kan veksles mellem 
informationer og gruppearbejde 

C. Til seminar-undervisning: bordopsætning i hestesko for øget dialog. 
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Potentielt kan de samme lokaler rumme muligheder for alle tre ovenstående 
undervisningsscenarier. Men det vil betyde, at de 15 minutter, der typisk er fra undervisningen 
slutter og et nyt hold starter, skal bruges på at flytte møbler. Vi forudser at det vil lede til rodede 
undervisningsrum, der ikke understøtter det, vi ønsker. Derfor anbefaler vi, at lokalerne både i 
Universitetsparken og i Universitetsbyen indrettes og kaldes efter deres specifikke brug. 

Som læringsforskningsenhed ønsker CUL at betone to særlige ønsker til indretningen af nye 
undervisningslokaler: 

1. Et eller flere rum, hvor der kontinuerligt kan eksperimenteres med form og indhold i 
undervisningen både i forbindelse med adjunktpædagogikum eller anden 
undervisningsudvikling og i forbindelse med udviklingssamarbejder med undervisere 

2. At der i flere af lokalerne er tilknyttet et supervisionsrum, hvor uddannelsesforskere kan 
observere og optage undervisning uden at forstyrre undervisningen. Naturligvis efter 
tilsagn eller ønske fra involverede undervisere. 

 

2. ALLE RUM ER LÆRINGSRUM 

Undervisning foregår ikke kun i auditorier og undervisningslokaler. De fleste studerende bruger 
mere tid uden for de formelle undervisningslokaler end i dem. Alle rum spiller en central rolle for 
læring og arbejde med stoffet såvel som for undervisningsudbytte. Derfor bør alle indendørs og 
udendørs rum på Campus tænkes og indrettes som læringsrum med adgang til strøm og internet.   

Når Universitetsbyen ombygges, er det afgørende, at læringen ikke “lukkes inde” i få, specifikke 
rum som auditorier og undervisningslokaler. For læring og læringsarbejde er ikke afgrænset til 
disse, men strækker sig over hele Campus, også kaldet uformelle læringsrum. Det er alt fra 
kantiner, cafeer, biblioteker og gangarealer til udendørs arealer mm. Derfor er det afgørende at 
tænke alle rum som læringsrum og arbejde med rummene som selvstændige læringsrum såvel 
som med synergien rummene imellem (billedet nedenfor: eks. på fleksibelt rum).   
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Når alle rum er læringsrum, betyder det, at det skal være muligt at sidde sammen eller alene og 
lære over alt. Vi anbefaler, at Universitetsbyen såvel som Universitetsparken indbyder til, at man 
kan bruge hele sin dag der. Her kan læres, spises, motioneres, samarbejdes og tænkes. Der bør 
være mulighed for at booke gruppelokaler på timebasis, som det kendes fra DOKK1 og andre steder 
på BSS og AU. Gangarealer bør rumme kupeer til gruppearbejde som ved M1 og M3 samt i 
Nobelparken og Tåsingegade. S-bygningen og arealet ved auditoriebygningen på Tåsingegade kan 
bruges som inspiration til fleksible rum - til hverdag plads for mange studerendes gruppearbejde i 
og mellem undervisning og frokostpauser, til eksamen plads for mange stedprøver og ved større 
arrangementer rum for fester, foredrag og koncerter. På den måde er campus levende og hele tiden 
i brug. Det er et sted, hvor læring sker overalt, og hvor universitetslivet kan manifestere sig.  

På en campus, hvor alle rum er læringsrum, er det også afgørende, at forskere, undervisere og 
administration er tilgængelige. Vi anbefaler derfor afsides, stille kontorer til fordybelse og let 
adgang til møde-, vejlednings- og undervisningslokaler i samme områder, som de studerende 
færdes i. Det vil give fleksibilitet i forhold til fordybelse og samarbejde, formelle og uformelle 
møder på tværs af VIP, TAP og studerende. 

 

 

3. BYOD - TEKNOLOGI SKAL VÆRE MOBIL 

Moderne teknologi i undervisningslokalerne er typisk forældet, før underviserne bliver klar til at 
integrere den i undervisningen. Det er for længst illustreret ved indkøb af fx Smart Boards, som 
kræver kalibrering og øvelse, som underviserne ikke har tid til. CUL anbefaler derfor en Bring Your 
Own Device-tilgang (BYOD) til brug af Edu-IT i undervisningen. Teknologi i undervisning skal 
tænkes i form af software (apps) mere end i hardware. Den hardware, vi har brug for, er de 
computere, som undervisere og studerende selv medbringer. Udviklingen går mod mere og mere 
cloud-baserede løsninger og platforme, der er tilgængelige på tværs af styresystemer. Vi anbefaler 
derfor strømstik, internet og projektorer samt højttalere i alle lokaler. Og derudover anbefaler vi, at 
der tænkes i gode software-løsninger frem for i dyrt og hurtigt forældet hardware. 

Frem for teknologi anbefaler vi investering i god udluftning, naturligt lys, stabil temperatur og 
udsigt til grønt (planter og træer). Elementer, som forskning gang på gang har vist vil understøtter 
gode læringsmiljøer. 
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CUL ANBEFALER RUM, DER UNDERSTØTTER LÆRINGSADFÆRD 

Som det fremgår af ovenstående, så er det CULs anbefaling, at der tænkes grundigt over, hvilken 
adfærd vi ønsker os på vores campus, og hvordan denne adfærd understøttes af bygninger. 

I punktform er vores anbefalinger: 

• Formelle læringsrum (undervisningslokaler) skal indrettes, så de understøtter den adfærd, 
vi ønsker – fx dialog, træning, lytning eller samarbejde 

• Uformelle læringsrum skal tænkes i direkte forlængelse af de formelle med mulighed for 
inddragelse i undervisningen 

• Teknologi skal fylde i form af gode software-løsninger til underviseres og studerendes egne 
computere, tablets etc. frem for dyrt hardware 

• Det bør tænkes ind i særligt nye lokaler, at der kan bedrives forskning på 
undervisningspraksis på Aarhus BSS i form af særlige lokaler til observation og 
eksperimentende undervisning 

• CUL bør være en central samarbejdspartner i den konkrete indretning af 
undervisningslokaler. 
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Fra: Palle Bo Madsen  
Sendt: 2. oktober 2018 11:13 
Til: Ny Campus, Aarhus BSS <nycampus.bss@au.dk> 
Emne: VS: Høring vedr. Campus 2.0: Fremtidens universitet - deadline 12. oktober kl. 12 

Det er vigtigt at sikre gode parkeringsmuligheder (gerne bedre end i parken!). 
Vh Palle 
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Fra: Anders K. Lund <201608346@post.au.dk>  
Sendt: 4. oktober 2018 13:31 
Til: Ny Campus, Aarhus BSS <nycampus.bss@au.dk> 
Emne: Input til campus 2.0 fra Akademisk Råd, BSS 

 

Til rette vedkommende 

 

Meget af det nye Campus 2.0 ser meget interessant ud, men jeg hæfter mig flere steder 

ved den vigtige faktor, der skriger ved sit fravær: 

Tilgængelighed. 

Det er en almen kendsgerning blandt studerende, at manglen på P-pladserne er 

grinagtig tragisk. Ud fra spørgsmålene fra stormødet på hjemmesiden kan læses det 

meget lidt praktisk-forankrede svar: "Antallet af p-pladser på Katrinebjerg, i 

Universitetsparken og i Universitetsbyen reguleres ift. de krav, som Aarhus Kommune 

stiller hertil i lokalplanerne for områderne." Hermed tager man ingenlunde forbehold for 

det faktiske behov på AU, som vel ikke kan forventes at være det samme som byen 

generelt.  

Tilmed afslører næste sætning, at p-pladserne ikke bliver fordelt efter først-til-mølle, 

som jo netop er udgangspunktet i kommunen for de almindelige p-pladsen, hvilket 

indgår i beregningen af antallet. "Derudover har vi på AU i år indført 

’medarbejderparkering’ for at sikre parkeringspladserne til AU’s medarbejdere." Herved 

skulle det gerne stå klart for enhver, at antallet af p-pladser for studerende bliver groft 

underdimensioneret. Hvad formålet skulle være ved at forhindre studerende med lang 

transportvej til AU at finde en p-plads, vides ikke. Det øger i hvert fald på intet plan 

muligheden at "fastholde og rekruttere" som I ønsker. 

Jeg gør i den forbindelse opmærksom på, at en måde at undgå boligproblemer midt i 

Aarhus og i nærheden af AU er, at lade studerende pendle. Det er meget normalt, især 

for nye studerende fra det østjyske opland, men den mulighed ødelægger man, ved ikke 

at skabe den nødvendige parkeringskapacitet. Derved skaber man istedet øget 

boligtrængsel. Et hurtigt skøn af omkostninger, vil også klart afsløre, at det er billigere 

at skabe og vedligeholde parkering til fx 500 biler end at skabe og vedligeholde bolig til 

500 studerende.  

Det er således på det kraftigste i AU's interesse at skabe en tilstrækkelig 

parkeringskapacitet. Et feltstudie på eksempelvis Fulgsangsallé i timerne 0800-1400 

burde afsløre det åbenlyse faktum, at parkering er en af de, hvis ikke den, største 

mangelvarer på AU. 

AU ønsker ligeledes at gøre sig attraktiv for bl.a. deltidsstuderende. Disse har som 

bekendt en højere gennemsnitsalder og kan næppe forventes at ville bo i en 

kollegiebolig. Har man således hus og have, men stadig ønsker at læse, fx i 

arbejdstiden, hvor man skal hurtigt frem og tilbage, er det afgørende, at der er mulighed 

for at køre til og fra AU, uden at spille hazard med muligheden for p-plads kontra 

risikoen for en bøde. 

Der findes folk, som bor 30+ minutter væk i bil, som hver dag skal bruge næsten lige så 

lang tid på at finde en p-plads, som ofte ligger flere hundrede meter fra hvor de skal 
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være. Den manglende tilgængelighed til hvilken som helst vare eller ydelse reducerer 

også efterspørgslen. Ønsker man at være efterspurgt, skal man være tilgængelig. 

Ikke at sørge for tilstrækkelig p-plads er både visionsløst og ude af trit med 

virkeligheden. 

Afslutningsvis vil jeg gøre opmærksom på, at ingen bruger "EDB"-strømstik længere. Det 

er en forældet ide fra 80'erne og 90'erne, at man har vinklede stik på IT-materiel. Folk 

har idag helt almindelige runde stik på deres lader til computeren. Indskærp venligst 

over for de ansvarlige, at hvert opsat EDB-stik er at gøre brugerne en bjørnetjeneste. 

  

På vegne af Konservative Studenter - Den borgerlige liste 

Anders Krojgaard Lund 

Akademisk Råd, BSS 

Tlf 2089 8218  
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Møde den: 18. september 2018 

Fuglesangs Allé, K101 

Aarhus BSS, Fællesmøde FSU-FAMU 

Til stede:  
Thomas Pallesen (formand), Anja Zimmerdahl, Jacob Kjær Eskildsen, Anne Bækby Jo-
hansen, Carsten Dalsager, Mikkel Nørgaard, Tine Sommer, Mimi Yung Mehlsen (næst-
formand), Søren Staunsager, Tinna Meyer, Christian Tang Lystbæk, Christian Bøtcher 
Jacobsen, Tina Lindhardt, Poul Erik Borg, Merete Elmann, Bjarne Rerup Schlichter, Ca-
roline Adolphsen, Karina Skovvang Christensen, Anette Storgaard, Line Bang Petersen, 
Søren Michael Nicholson; Peter Bachmann Vestergaard og Trine Bjerregaard Larsen 

Afbud: Torsten Kolind, Anne-Mette Alsholm, Poul Erik Borg og Jane Frølund Irming 

Referent: Iben Skrydstrup Vejen, HR 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra fælles FSU/FAMU-møde den 14. september
2017
Der var ingen bemærkninger til referatet.

3. APV 2019

i. Tidsplan

Tidsplanen blev taget til efterretning.

ii. Fakultetsspecifikke spørgsmål

Thomas Pallesen (TP) orienterede om, at det er muligt at udarbejde

fem fakultetsspecifikke spørgsmål, som supplement til det fælles

spørgeskema for AU. Spørgsmålene kan omhandle både fysiske og

psykiske temaer. APV følgegruppen på Aarhus BSS udarbejder de

konkrete spørgsmål ud fra input fra FSU-FAMU.
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FSU-FAMU havde følgende input og ønsker: 

 Spørgsmål om, hvorvidt de udenlandske medarbejdere føler sig

velintegrerede. Har de forståelse for organisationssproget og den

arbejdsplads (kulturen), de indgår i.

 Specifikke spørgsmål til ph.d.’er og seniorer.

 Genbrug af et spørgsmål fra APV 2016, om hvorvidt medarbej-

derne oplever, at deres arbejdsmiljø er forbedret.

TP kommenterede, at der også er en APV-lignende undersøgelse af kvalitet i 

ph.d.-forløb (KIP), hvorfra data kan inddrages. Derudover vil der i standard-

rapporterne bl.a. være statistik på køn, alder og stillingskategorier. 

4. Campus 2.0

Anja Zimmerdahl (AZ) orienterede om processen og uddelte et kort over den

nye universitetsby udarbejdet af AU. Der pågår lige nu en bred brugerinddra-

gelse på alle fakulteter. Input herfra tages med til bestyrelsen, hvorefter der

vil ske en mere konkret drøftelse af specifikke emner i brugergrupper, både

lokalt og på AU-niveau.

Tine Sommer (TS) understregede vigtigheden af lydhørhed, herunder særligt

i relation til behov for undervisningsfaciliteter.

TP bemærkede, at fakultetet har brug for noget, der minder om nogle af de

nuværende bygninger, fx et stort auditorie.

Peter Bachmann Vestergaard (PBV) fortalte, at bygningsservice undersøger

brugeradfærd, så rumgeometri kan tilpasses brugernes adfærdsmønstre. Der

bliver også set nærmere på optimering af mulighederne for lokalerokering,

der pt. er en udfordring, fordi bygningerne ligger langt fra hinanden.

Mimi Yung Mehlsen (MYM) efterspurgte, at yngre og ældremedarbejdere blev

blandet på det nye område.

AZ svarede, at det forventes, at der både kommer børnehave, gæsteboliger og

kollegier i Universitetsbyen.

TP opfordrede til at komme med input undervejs i processen.

For mere information:bss.au.dk/nycampus

5. Krænkende adfærd

TP orienterede om, at eksisterende regler, procedurer, information og bered-

skab vedr. chikane, mobning, vold og diskrimination relateret til de stude-

rende er blevet gennemgået.

Arbejdet er mundet ud i en række anbefalinger. En af anbefalingerne går på

udarbejdelse af et Code of Conduct for både ansatte og studerende.

Ministeriet har opfordret til fokus på dette område, og Aarhus BSS har lø-

bende haft fokus på det bl.a. i forbindelse med rusuger.
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Medarbejdere, der oplever krænkende adfærd, kan gå til nærmeste leder eller 

TR. Det har været mere uvist for de studerende, hvor de kunne rette henven-

delse.  

 

FSU-FAMU drøftede Code of Conduct for medarbejdere, herunder forskellen 

på oplevet adfærd vs. sanktionering. Det bør ikke i sig selv være grund til di-

sciplinære sanktioner, at der er en person, der føler sig krænket, og der bør 

være en af ledelsens fastlagt standard for, hvad der vurderes krænkende. 

Code of Conduct er en påmindelse om at opføre sig ordenligt, og der blev op-

fordret til ikke at regulere for reguleringens skyld. Det er desuden svært at 

sanktionere, hvad medarbejdere og studerende foretager sig efter undervis-

ning eller arbejde. 

 
 TP konkluderede, at de juridiske bekymringer går videre til arbejdsgruppen.  
 

6. Eventuelt 
 Ingen bemærkninger. 
 
 
Mødet sluttede kl. 14.45  
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Fra: Søren Michael Nicholson  
Sendt: 18. oktober 2018 22:35 
Til: Peter Bachmann Vestergaard <pbv@au.dk> 
Cc: Iben Skrydstrup Vejen <isvejen@au.dk>; Mikkel Nørgaard <mikkeln@btech.au.dk>; Anette 
Storgaard <as@law.au.dk>; Merete Elmann <me@mgmt.au.dk>; Jane Frølund Irming 
<jfi@ps.au.dk>; Søren Staunsager <sst@econ.au.dk>; Anja Zimmerdahl <azh@au.dk> 
Emne: Re: Høring vedr. Campus 2.0: Fremtidens universitet 

Kære Peter og øvrige Cc.: 

Vi har ikke i gartnerafdelingen haft tid til at tale om ønsker og behov til Campus 2.0, grundet 

travlhed og nu ferie. 

Men på mine personlige vegne gør jeg mig følgende betragtninger: 

 God ergonomisk affaldshåndtering: Niveufri afskaffelse af affald til bortkørsel, så

sække ikke skal løftes op i komprimatorer og lignede. Desuden vil det være

hensigtmæssigt hvis afstanden til nærmeste affalds håndterings sted ligger tæt på

bygningen, eller i bygningen. Modsat ST’s løsning hvor bure på hjul skal skubbes

tværs gennem bygningen i flere niveauer.

 Støj og stillerum: Når vi taler om forebyggende stress tiltag, er reducering af støj et

af tiltagne. Kontorfaciliteter skal indregnes så støj fra trafik og kollegaer/brugere,

reduceres. Det kan være støjreducerende indretning i arkitekturen eller indretning af

særlige ’telefon’ rum. En anden støj gene er gennemgang langs kontorer, hvis dette

kunne undgåes vil det også være ønskeligt. Disse tiltag gælder både VIP og TAP

medarbejdere. Fra Gartner afdelingens side tænker vi el-køretøjer ind som en

fremadrettet strategi i nuværende og fremtidige indkøb.

 Varme: Ja, denne sommer var varm, men det bliver ikke den sidste varme sommer.

Jeg ved godt at aktiv køling er et ‘No Go’, men hvis der kan tænkes kølige

arkitekturmæssige løsninger ind i campus 2.0, så ved jeg at arbejdsglæden vil være

væsentlig højere på varme dage end det vi har set i denne sommer.

 Fælles personalerum: Dette står helt for egen regning, men på tværs af

bygningsdriften i BSS har hver afdeling deres små frokoststuer. Vi i gartnerafdelingen

har et rum uden vinduer under P-kælderen ved statskundskab og jeg syntes det kunne

være berigende at have en fælles frokoststue med de andre håndværkere, rengøring og

andre TAP medarbejdere.

 Berigende udemiljø: Med det begrænsede ude areal er det vigtigt, at det bruges bedst

muligt til at understøtte samvær, læring og essensen af BSS ånden. Der må gerne være

mindre rum til samtaler og opholdssteder der indbyder til afslapning. Jeg tror på at et

succesfuldt ude miljø vil give et bedre arbejdsmiljø.

Jeg håber mit indput til Campus 2.0 kan bruges i en arbejdsmiljø mæssig sammenhæng. 

Med Venlig Hilsen / Best Regards 

Groundskeeper Aarhus University 
    Arbejdsmiljørepræsentant for AU Bygninger BSS 

Søren Nicholson 

Mail.:               garsn@au.dk     
Telefon.:          28 99 22 68 
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Hovedpunkter fra workshoppen med de studerende d. 20. september 2018 
10. oktober 2018

Helt overordnet 
 Der ønskes en åben og tilgængelig grøn campus med faciliteter af høj kvalitet i indbydende

rammer, hvor udearealerne kan anvendes til faglige, sociale og fritidsaktiviteter for

medarbejdere, studerende og gæster

 Der ønskes centrale faciliteter for studerende og studenterorganisationer kombineret med

plads til lokale aktiviteter

Mere konkret 

Campus 

 Bygningerne skal være åbne, så de kan bruges af de studerende døgnet rundt, og det skal være

nemt at navigere i og mellem bygningerne, så der så der skabes sammenhæng

 En centralt placeret god og sund kantine med ordentlige priser, udbud, åbningstider etc.

 On-site/campus caféer så man bliver på campus i mellemtimer

 Skab en ”bymidte” – små butikker og caféer i et åbent rum

 Indbydende rammer som understøtter både det faglige og det sociale – kvalitet i materialevalg

som er holdbart, udsmykning

 Alle har forelæsninger i røde og gule bygninger

 Erhvervsliv inddrages til foredrag eller undervisning

 Store AU-arrangementer placeres i Universitetsbyen

 Markant vartegn som symboliserer stolthed ved at gå på universitetet

 Tårn med udsigt - tagterrasse

 Sportsfaciliteter/”legepladser” og omklædnings-/badefaciliteter

 Naturskønne omgivelser, vand og åbne pladser

 Byhaver til/for de studerende

 Parkering til cykel og bil - delebil på campus

Studiemiljøet 

 Forelæsninger sikrer fremmøde og dermed fastholdelse (modsat video-forelæsninger)

 Læsepladser og grupperum tæt på auditorier, så man kan fordybe sig/arbejde i grupper lige

efter en forelæsning

 Gode auditorier/undervisningslokaler (møbler, tavle, indeklima, lyd, lys, infrastruktur, plads)

 Naturlig og nem kontakt med VIP’erne

 International campus så udenlandske studerende føler sig godt tilpas

 Velindrettede studiepladser (gruppe + individuelle) i åbne arealer med udsigt, dagslys, luft og

godt indeklima (jf. S-bygning)

 Centrale områder kombineret med satellitområder:

o Bevaring af individuelle studiekulturer – små ”miljøer”

o Sociale mødepunkter: kantine, fortovscaféer (jf. SDU), fredagsbar hvor man kan mødes på

tværs
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o Både mulighed for at møde medstuderende på studiet og studerende fra andre fagligheder 

 Områder til fordybelse, afslapning, aktiviteter, hygge og sjov tæt på hinanden så man kan veksle 

(jf. KB) - lounge-områder inde og ude, trappe hvor man kan sidde med sin pc 

 Et godt bibliotek med plads til gruppearbejde 

 Udendørs overdækkede studiepladser (jf. KB’s drivhuse) 

 Mulighed for at booke lokaler til gruppearbejde 

 

Studenterorganisationerne 

 Lokale foreningsgange kombineret med fælles faciliteter for alle studenterorganisationer 

 Foreningsgangene skal ligge tæt på hvor de studerende i forvejen færdes 

 Lokaler til fælles faglige og sociale arrangementer (fx fredagsbar gå på skift) 

 Lokaler som foreningerne kan booke og bruge til arrangementer mv. 
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Fra: Casper Stærmose Hansen <formand@studenterlauget.dk>  
Sendt: 22. oktober 2018 09:16 
Til: Ny Campus, Aarhus BSS <nycampus.bss@au.dk> 
Emne: Cykelindgang 

 

Hej med jer,  

 

Jeg kom her forleden til at tænke på, at det kunne være fedt, hvis man tænkte alle studerendes 

cykler med ind i designet af det nye campus.  

 

Det kan være ret kaotisk, selv bare her på Fuglesangs Allé, når alle studerende skal møde ind 

på samme tid. Hvordan kommer det så ikke til at se ud, når vi alle samles et sted.  

 

Min studiegruppe og jeg har identificeret to problemer:  

(1) Studerende cykler i den forkerte side for at nå hurtigere og mest effektiv fra A til B 

(2) Cyklister skaber kaos om morgnen, fordi antallet er høj på samme tid 

 

Vi kom op med en løsning til cykeltrafikken både på campus men også selve 

"indgangsdøren" fra den virkelige verden til campus.  

 

Vi foreslår, at man laver en tragtlignende indgang—som er tilstrækkelig bred og ligeledes er 

placeret fornuftigt i forhold til indfaldsveje/lyskryds, så de studerende ikke cykler i den 

forkerte side af vejen, hvilket skaber kaos for andre trafikanter. Måske skal der være to-tre 

større indange til campus, så folk fra alle hjørner af byen kan komme ind på campus.  

 

Disse indgange skal derefter lede alle cyklisterne ind på en super-cykelsti (=en bred cykelsti 

umiddelbart kun for cyklister), som formidler alle rundt på campus sikker og til mindre gene 

for gående personer.   

 

Det var i hvert fald lige vores bud på et problem, man måske ikke lige tænker på. Nu ville vi 

blot lige give jer information herom :-)  

 
 
Bedste hilsner / Best regards, 

 
____________________________________________ 
Aarhus University, School of Business and Social Sciences 
Fuglesangs Allé 4, S-Building 
DK-8210 Aarhus V 
Phone: +45 28 43 85 66 

E-mail: formand@studenterlauget.dk 
Web: www.studenterlauget.dk 

Høringsbidrag

109

mailto:formand@studenterlauget.dk
mailto:nycampus.bss@au.dk
mailto:formand@studenterlauget.dk
http://www.studenterlauget.dk/


Fra: Anne Mette Kjeldsen  
Sendt: 11. oktober 2018 21:01 
Til: Per Andersen <perandersen@au.dk>; Line Fristrup Andreasen <lifri@au.dk> 
Emne: VS: Campus 2.0 
 
Kære Line og Per, 
 
I forlængelse af nedenstående, så har Anne Binderkrantz spurgt sit FMOL hold (over 30 deltagere og 
langt de fleste er sidst på uddannelsen), om deres forslag til Campus 2.0. Det er meget i tråd med de 
forslag, som vi fremkom med til wokshoppen for nylig. Men jeg vil alligevel bringe dem videre, da 
det nok bliver svært at få hold på de FMOL studerende til en bredere inddragelsesproces (og jeg 
underviser desværre ikke selv FMOL fag i indeværende semester). 
 
Bh Anne Mette 
 
Fra: Anne Skorkjær Binderkrantz  
Sendt: 9. oktober 2018 10:53 
Til: Anne Mette Kjeldsen <Annemette@ps.au.dk> 
Emne: Campus 2.0 
 
Kære Anne Mette 
 
Som nævnt vendte jeg lige spørgsmålet om ønsker til nyt campus på mit FMOL-hold. Der kom 
følgende input: 
 

1) Transportmuligheder og især mulighed for parkering er vigtigt 
2) Lokalerne skal passe til forskellige holdstørrelser, og der skal være grupperum tilgængelige 
3) Der skal være styr på spørgsmål som akustik, temperatur og strømstik 
4) Indretningen må gerne være fleksibel fx med runde borde til gruppearbejde 
5) Lokalerne må gerne være lidt mindre institutionsagtige  

 
Der er jo nok ikke så meget overraskende idet, men nu kan du i hvert fald sige, at de studerende har 
været inddraget  Da jeg nævnte dit/jeres forslag om hotel samt bar var de også meget 
begejstrede.. 
 
Bh. Anne 
 
………………………………………………………… 
 
Anne Skorkjær Binderkrantz 
Study Director; Professor, PhD 
Department of Political Science 
Aarhus University 
Phone: +45 87 16 57 06 
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Fra: Barbara Bøgh <barbara.boegh@gmail.com>  
Sendt: 23. oktober 2018 19:56 
Til: Ny Campus, Aarhus BSS <nycampus.bss@au.dk> 
Emne: Campus 2.0 - fokus på inklusion og tilgængelighed 

 

Hej! 

 

Eva Naur har i dag gjort os opmærksomme på arbejdet med henblik på de nye faciliteter, der 

skal skabes på BSS og universitetet. 

 

Jeg henvender mig, fordi jeg synes det er rigtig vigtigt, at der helt lavpraktisk er god 

tilgængelighed på de nye områder.  

 

Som nystartet jurastuderende og samtidig kørestolsbruger oplever jeg hver dag 

begrænsninger i tilgængeligheden på universitet. Jeg ved fra pedellerne, at der er blevet 

arbejdet netop på dette i løbet af de sidste år, og fra mit synspunkt skal dette fokus tages med 

videre, når der laves nyt campus.  

 

Jeg tænker specielt på niveaufri indgange til undervisningslokaler og nem adgang til toiletter 

men også ift. inklusion. Det betyder enormt meget i et læringsmiljø, at der for alle studerende 

er et lige udgangspunkt. 

Søauditorierne er et eksempel: Som kørestolsbruger kan man kun sidde allerbagerst i 

auditoriet ved et klapbord. Man sidder afskåret fra de andre studerende, og der er en helt 

fysisk mur imellem, hvilket gør sparring mellem hinanden næsten umulig 

 

I Danmark er det stadig en udfordring for folk, der har en form for funktionsnedsættelse, at 

tage en uddannelse - ofte også fordi man bøvler med mange ting ved siden af, som ens 

medstuderende ikke nødvendigvis også skal se til. Hvis alt det lavpraktiske er på plads, er der 

mere overskud til at fokusere på og fordybe sig i sit studie. 

 

Jeg har ofte oplevet, at tilgængelighed ikke er tænkt ind i ombygninger, flytninger og 

renoveringer fra start, hvorfor resultaterne i sidste ende er blevet dårligere og dyrere, så jeg 

håber, at dette er med i jeres overvejelser. 

 

Jeg håber, at jeg henvender mig på det rigtige tidspunkt i processen, og at dette input kan 

bruges. Jeg står meget gerne til rådighed - både nu og senere - hvis der er behov for dette. Jeg 

kender flere mennesker med funktionsnedsættelser der har arbejdet arkitektur, tilgængelighed 

og indretning, hvis denne viden bliver nødvendig. 

 

Mvh. Barbara Bøgh 

(+45) 29 25 76 11 

barbara.boegh@gmail.com 

Studie nr.:  
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Fra: Pauline Holm <ophelina-2@hotmail.com>  
Sendt: 23. oktober 2018 15:22 
Til: Ny Campus, Aarhus BSS <nycampus.bss@au.dk> 
Emne: Hvad der skal til for at gøre et lokale velegnet til undervisning og læring 

 

Hejsa,  
jeg skriver simpelthen lige i overskuelig punktform:  

1. stikkontakter!!! Af den slags, som gængse computeropladere passer til, dvs. ikke 
med skrå udtag. I mange lokaler er der kun stikkontakter, hvor hullerne er skrå, hvor 
langt de fleste studerende derfor ikke kan tilslutte en oplader, hvis computeren løber 
tør i timen, og der ikke er mulighed for at bakse med forlængerledninger eller at 
flytte til den anden ende af lokalet.  

2. en temperatur, som ikke er for kold og ikke for varm (kommer fra en meget kuldskær 
studerende ;) ), dvs. radiatorer og vinduer, der kan åbnes/lukkes.  

3. behagelige stole, dvs. ikke for hårde, og ikke for svære at "sætte op"/hive ned fra 
bordet.  

4. en elektronisk tavle til powerpoints/andet digitalt læringsmateriale, og så en god 
gammeldags sort tavle med kridt eller hvid tavle til tusser, som læreren kan bruge til 
at illustrere/tegne noget, fx gennem diagrammer/tidslinjer/boopgørelser etc.  

5. godt lys (både elektrisk gennem loftslamper, og meget gerne også gennem store 
vinduer, hvor gardinerne kan trækkes fra)  

6. rummelighed, så man ikke sidder for trangt, men heller ikke for stort hvad angår 
lokaler til holdundervisning/instruktortimer - noget hygge skal bevares ;)  

7. som tavle-punktet er et godt eksempel på: en god blanding af moderne teknologi og 
old-school klasselokale-stemning 

8. adgang til gratis, skoldhed og friskbrygget kaffe ( 😉 ) 

Venlig hilsen  
Pauline Holm 

au618760 
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Fra: Natasha Sch?ffner <Natashas@live.dk>  
Sendt: 24. oktober 2018 08:32 
Til: Ny Campus, Aarhus BSS <nycampus.bss@au.dk> 
Emne: Input til lokale  

 

Vores forslag til det nye campus.  

 Flere arbejdspladser uden for lokalerne, hvor man kan læse og studere ved 
almindelige borde og stole 

 Der må gerne være flere stikkontakter - Gerne nogle der er sat fast under bordene. 
 Justerbare og ordentlige stole, som passer til bordet. 
 Aircondition og radiatorer 
 God belysning - samt gardiner til de solrige dage.  
 Vandhane der er tilgængelig i lokalet 
 Justerbar projektor  
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