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Principper for planlægning af undervisning på Aarhus BSS 

På Aarhus BSS gælder følgende generelle principper for skemalægning:  

1. Efterårssemesteret begynder som udgangspunkt i uge 36, forårssemesteret i uge 5/6. 
2. Undervisningsdagen ligger i udgangspunktet mandag til torsdag kl. 8-18 og fredag kl. 8-16. 
3. Hvis et fag har flere 2 timers-blokke pr. uge, skal sådanne ikke ligge samme dag, og der tilstræ-

bes som udgangspunkt at have min. én dag imellem undervisningsgangene. 
4. Der må for hvert fag kun bookes lokaler til det antal timer, der fremgår af fagbeskrivelsen. 

På Aarhus BSS tilstræber vi at opfylde de studerendes rimelige ønsker om: 

1. at lokalet passer til den givne undervisningsaktivitet, herunder at størrelsen er tilstrækkelig 
til at rumme det antal studerende, der er tilmeldt, og at udstyret er adækvat til den undervis-
ning, der planlægges. 

2. at de studerende har undervisning i nærheden af deres uddannelses ”hjemsted”, og at geogra-
fiske afvigelser i forhold hertil minimeres – og at der, hvis man ikke kan undgå sådanne afvi-
gelser, gives en passende tid til, at man kan bevæge sig fra sted til sted, fx ved at placere så-
danne afvigelser i ydertimerne eller ved at lægge en mellemtime ind mellem de berørte timer. 

3. at de studerende har en jævn arbejdsbelastning over ugerne/at de studerendes arbejdsbelast-
ning er spredt ud over ugen 

4. at skemaet som udgangspunkt er ens hver uge, dvs. at hvert fag foregår i samme lokale og på 
samme tidspunkt hver uge. 

På Aarhus BSS gælder der følgende principper for underviserne i forbindelse med ske-
malægning: 

1. VIP’er står som udgangspunkt til rådighed for undervisning mandag til torsdag kl. 8-18 og 
fredag kl. 8-16. 

2. Det tilstræbes, at VIP’er kan undgå timer efter 16, hvis de har små børn (under 10 år) 
3. Studielederne kan i samråd med institutlederne blokere for et fast tidsrum, hvis der er ugent-

lige institutseminarer eller -møder, som forudsætter VIP’eres deltagelse. 
4. VIP’er kan efter udmeldingen af skemaet eller undervejs i semesteret flytte enkelte undervis-

ningstimer pga. rejser eller møder. 
5. Eksterne undervisere kan have yderligere krav til, hvornår de kan undervise, og disse bør re-

spekteres. 

Der kan fastsættes yderligere specifikke principper på de enkelte institutter og studier.  

 


