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Udvikling af Campus Emdrup

BASELINE
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I foråret 2017 nedsatte Dekanen for Arts  
Udvalget for Udvikling af Campus Emdrup. 
AU’s planer om laboratoriebyggeri på Campus 
Emdrup var opgivet. Der var et ønske om, at 
bygning C blev rømmet. Bygning C står idag 
delvist tomt, men indeholder en kantine, et 
stort undervisningslokale og kontorfaciliteter, 
som der skulle findes erstatning for. Udvalget 
ønskede at finde visionen for Campus Emdrup 
og tænke i nye løsninger.

Campus Emdrup ligger ud til Turborgvej i 
København Nordvest, og er en del af Aarhus 
Universitet. Her holder primært DPU (Danmarks 
Institut for Pædagogik og Uddannelse) samt 
andre administrative funktioner under AU til. 
Sygepleje (Health) har i dag også kontoer og 
undervisning mens Science and Technology 
planlægger nye uddannelser på Campus.

Da Campus Emdrup er en satellit under Aarhus 
Universitet beliggende i København, er det 
vigtigt at campusudviklingen både foregår i tråd 
med AU’s principper for campusudvikling  
(Campus 2.0) såvel som at Campus Emdrup 
også har og hviler i sin egen identitet. 

Udviklingen af den gode campus er særlig 
væsentlig i forhold til at tilbyde et godt studie- 
og arbejdsmiljø for såvel medarbejder som 
studerende, og en opgradering af disse  
faciliteter efterspørges bl.a. i undersøgelserne 
af studie- og arbejdspladsmiljøet blandt  
studerende og medarbejdere. 

Derfor er det også et mål, at fremtidens Campus 
understøtter det faglige møde på forskellige 
niveauer:
• udveksling indbyrdes mellem medarbejdere 
• mødet mellem VIP’erne og de studerende
• udveksling(en) mellem studerende

Baseline, som trækkes op i dette notat, er en 
opsummering af de grundliggende forhold der 
skal vægtes i udviklingen af Campus Emdrup, 
og danner således grundlag for indstillingen til 
(fakultetet og) dekanatet på Arts, men bør  
ligeledes ses i relation til øvrige materialer  
udarbejdet i processen.

Baselinen indeholder en beskrivelse af  
fundamentet - dvs. campus-visionen, de fire 
udviklingsprincipper samt brugernes behov og 
perspektiver. Processen som ligger til grund for 
de udarbejdede materialer, har taget udgangs- 
punkt i følgende tre indsatsområder: 
• Arbejdspladser og arbejdsmiljø 
• SpiseStedet (kantine)
• Studiemiljø og læringsmiljø

Hvordan det generelle studie- og arbejdsmiljø 
forbedres, kvalificeres i næste etape. Her er det 
væsentligt, at viden fra andre relevante  
undersøgelser og afprøvninger inddrages. 

I tillæg indstillingen, er der foruden baseline 
(bilag 1) udarbejdet to mapper: Anbefalinger  
(bilag 2) og brugerinddragelse, proces og inspi-
ration (bilag 3). 
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Fundamentet for udvikling af Campus Emdrup 
skal tage afsæt i strategier, mål, visioner og 
anbefalinger fra: Aarhus Universitet, Danmarks 
Institut for Pædagogik og Uddannelse og  
Administrationscenter Arts (ACA). 

Det er altså vigtigt, at de studerende, medar-
bejderne og omverdenen kan se at Campus 
Emdrup er en del af Aarhus Universitet - men at 
campussen samtidig også har sin egen stærke 
fortælling hvor udviklingen bygger videre på 
Campus Emdrups iboende kvaliteter og at der er 
en strategi for at skrive campus ind i den lokale 
bydelsudvikling.

Til at sikre dette, skal Campus Emdrup udvikles 
i tråd med visionen for Campus Emdrup og de 
fire udviklingsprincipper som præsenteres på 
side 5. 

Der sættes i første omgang fokus på tre ind-
satsområder i campusudviklingen. Indsatsom-
råderne kan revideres eller suppleres i takt med 
at udviklingen skrider frem. 

4 UDVIKLINGSPRINCIPPER

3 INDSATSOMRÅDER

VISION FOR CAMPUS EMDRUP

FREMTIDENS
CAMPUS EMDRUP

PEJLEMÆRKER FOR DPU

ACA UDVIKLING

MÅL FOR UDVIKLING AF 
CAMPUS EMDRUP

7 ANBEFALINGER TIL 
ET GODT STUDIEMILJØ

DPU’S STRATEGI

CAMPUS 2.0
AU

FUNDAMENT FOR UDVIKLING AF CAMPUS EMDRUP
Sammenhæng mellem strategi og praksis anvendelse
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Sammenhæng mellem strategi og fysiske rammer

FRA VISION TIL CAMPUSUDVIKLING

På en gammel talerstol på Campus Emdrup 
står visionen “Aldrig løses mand af lære”. Det 
er visionen fra Danmarks Lærerhøjskole (1959-
1977). Visionen ligger ikke langt fra den mere 
moderne “Livslang læring” og flugter med en 
række af DPU’s strategiske målsætninger.

“Aldrig løses mand af lære” signalerer; den altid 
lærerende organisation, læring i forskning og 
praksis, læring i mødet mellem mennesker og i 
individets refleksion. Visionen danner sammen 
med de fire udviklingsprincipper afsæt for den 
videre udvikling af Campus Emdrup. 

Følgende tre indsatsområder er herefter valgt 
som indsatsområder i campusudviklingen:
• SpiseStedet
• Arbejdspladser og arbejdsmiljø
• Studiemiljø og læringsmiljø

De tre indsatsområder er beskrevet yderligere 
i bilag 2 og 3, i form af processens delkonklus-
sioner samt anbefalingerne for den videre 
udvikling af Campus Emdrup. 

Processen har udmøntet sig i en beskrivelse 
af, hvordan de tre indsatsområder kan løftes 
gennem en række initiativer - projekter og ak-
tiviteter. Projekterne er endvidere prioriteret ift 
tid og sammenhæng/synergi mhp. realisering i 
indstillingen. (se bilag 2).
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Udviklingen af Campus Emdrup skal være i overensstemmelse med campus-visionen og neden-
stående fire udviklingsprincipper. Campus Emdrups aktører skal ligeledes inkluderes i den fremadret-
tede udvikling - både ift. strategisk udvikling og praksisanvendelse. Principperne sætter Campus 
Emdrup i relation til brugerne, hvad enten det er lokalt på campus eller i udveksling med omverdenen. 

Campus Emdrup skal være: 

4 UDVIKLINGSPRINCIPPER
Principper for udvikling af Campus Emdrup

Inviterende: Campus Emdrup skal fremstå mere 
markant og indbydende. 

> Det betyder at DPU i fremtiden, i højere grad 
end hvad instituttet er kendt for i dag, skal åbne 
mere op mod omverdenen og invitere både 
eksperter og brugere tættere på forskning og 
praksisanvendelse. 

Inspirerende: Besøgende skal få styrket deres 
viden om pædagogik og uddannelse (i bredelse 
forstand).  

> I fremtiden skal forskningen være endnu mere 
tilgængelig for besøgende på Campus Emdrup. 
Det skal være nemmere at få indsigt i de faglige 
diskussioner og resultater, således at besøgende 
kan tilgå teori og praksis - og anvende det i egen 
praksis. 

Aktiverende: Campus skal vise, at den understøt-
ter forskellige veje til bedre læring og udvikling 
- gennem iterative processer. 

> Campus skal både med sine fysiske rammer og 
anvendelsen af disse, vise diversitet i praksiser 
indenfor feltet. Der skal være rammer til at  
eksperimentere og udvikle metoder og teoretiske 
modeller.

Bæredygtig: Campus skal være bæredygtig og 
opfordre til en sådan adfærd. 

> Campus skal driftes og udvikles bæredygtigt, 
med fokus på holdbarhed og æstetik. Det betyder 
også at indkøb og investeringer såvidt muligt skal 
tage afsæt i stedets iboende kvaliteter og res-
sourcer. 
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Udviklingen af Campus Emdrup skal ses i såvel 
et lokalt som et internationalt perspektiv. 

Campus Emdrup ligger i København Nordvest - 
en bydel der endnu ikke har været igennem den 
store transformation som de øvrige brokvarterer.  
I bydelen omkring Campus Emdrup er der en 
svag bystruktur og et manglende hieraki. Der er 
mangel på stærke destinationer, som tiltrækker 
gæster - københavnere, turister m.fl. udefra. 
Dette ‘gab’, efterlader omvendt et spillerum for 
Campus Emdrup, der har mulighed for at indtage 
en vigtig position i denne udviklingsproces. 

Campus Emdrup vil, i tråd med de fire udviklings- 
principper, gerne være vært for det faglige felt, 
bydelen og byen - og vil derfor udvikle en ramme 
for alle tre niveauer. Det skal fordre at de forskel-
lige brugere kan mødes og det skal være et sted 
hvor der både kan leges, læres og udveksles. 

Principperne for udvikling af Campus Emdrup, 
er derfor bredt favnende, de spænder fra det 
praksisnære til det omverdensfavnende. Hvor det 
nære handler om at være, bruge, gøre sig nye 
erfaringer og mødes - handler omverdens pers-
pektivet om at være toneangivende, inspirerende 
og udviklende. Campus Emdrup skal være et 
sted hvor udviklingen er drevet i mødet mellem 
forskellige aktører - aktører der kommer udefra 
og indefra - oppefra og nedefra. 

> Indefra er interne 
aktører på Campus 
Emdrup og udefra 
er eksterne aktører 
- det er eksempelvis 
samarbejdspartnere. 
Oppefra er de for-
maliserede organisa-
tioner mens nedefra 
er de “frie aktører”. 

Udvikling af Campus Emdrup 

ORIENTERING OG INVOLVERING
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UDDANNELSESMINISTERIET

AARHUS UNIVERSITET

FAKULTETET ARTS

AFDELINGERNE PÅ DPU

STUDERENDE

KONFERENCEGÆSTER
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BRUGERE

LOKALE SKOLER M.FL
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BIBLIOTEKET

ADM. CENTER ARTS
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Fremtidens Campus Emdrup skal tilgodese en 
lidt bredere brugergruppe end tilfældet i dag; 
medarbejdere, forskere og teknisk administra-
tivt personale, studerende, brugere af folkeuni-
versitetet, konferencegæster, faglige samarbe-
jdspartnere og i et vist omfang også naboer til 
Campus. 

I figuren1) til højre, er brugernes behov struktur-
eret efter faglige og personlige behov og inter-
esser samt individuelle behov overfor campus. 
I modellens øverste venstre hjørne er de indivi-
duelle personlige behov angivet, mens de indi-
viduelle faglige behov angivet under X-aksen. I 
modellens højre side er behov der relaterer sig 
til campus beskrevet, det vil sige de mere fæl-
lesskabsorienterede behov - hvad enten de er 
personlige (fritidspræget) eller om de er faglige. 

Der er mange forskellige brugere og mange for-
skellige typer af behov. Som det også fremgår 
af figuren til højre, skal der indenfor arbejds- 
miljø og arbejdspladser, SpiseStedet samt 
Studiemiljø og læringsmiljø arbejdes med en 
bred diversitet i tilbuddene i de fysiske rammer. 
Men dertil er det vigtigt, at de fysiske rammer 
aktiviteres. Hermed kan de blive en løftestang 
for at fremme en ønsket campus kultur - og 
det er vigtigt at huske, at det ikke alene er de  
fysiske rammer, der skaber den gode campus. 

FREMTIDENS BRUGERE
Brugerperspektiver og -behov

PERSONLIG

FAGLIG

INDIVID CAMPUS

• Rum til interessefællesskaber
• Rum til sociale og kulturelle  

arrangementer
• Det gode fælles mødested
• Stærkt værtsskab
• Bæredygtig adfærd
• Levende campus med varierende 

aktiviteter

• God forplejning og ‘god kaffe’
• Fleksible åbningstider
• Let at finde rundt (wayfinding)
• Let at finde folk
• Uformelle rum
• Rum til pause
• Godt indeklima 
• Brugerstyring / -påvirkning
• Natur og åndehuller
• Opbevaring
• Ankomst og parkering

• Studie- og arbejdspladser
• Rum for fordybelse
• Rum til udveksling og  

refleksion
• Komfort og varierende miljøer
• Aktive udemiljøer
• Adgang til faglig viden

• Tydelig identitet
• Tydelig hovedindgang
• Gode undervisningsfaciliteter
• Grupperum og -arbejdspladser
• Samarbejde med andre uddannelses- 

institutioner
• Samarbejde med erhvervsliv
• Videndeling (og videndeling platform)
• Hands-on faciliteter (ude og inde)
• Faglige arrangementer

1) Figuren er udarbejdet pba. fokusgruppeinter-
views samt arbejdsmøder med udvalget.
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Designprincipper for udformning af det fysiske studiemiljø

UDVIKLING AF STUDIEMILJØ

Som resultat af den involverende proces i 
foråret, er studiemiljøets udvikling blevet disku-
teret, og der er en række fokuspunkter som er 
vigtige for den videre udvikling af studiemiljøet 
på Campus Emdrup. 

I dag er det svært at fastholde de studerende 
på Campus, som følge af et for ringe studiemil-
jø. Der er rigeligt med plads, men udbuddet af 
studie- og læsepladser er for dårligt. Endvidere 
er der en tendens til at de studerende ikke ‘find-
er hinanden’, hvilket bunder i at studiemiljøet er 
uhensigtsmæssigt spredt ud over store arealer. 

Derfor skal der i fremtiden arbejdes med et 
mere varierende studiemiljø, som både under-
støtter fordybende som projektorienterende 
aktiviteter samt bedre forhold for sociale og 
faglige samlinger. Det er vigtigt at sidstnævnte 
aktiveres af studerende og medarbejdere. 

I studiemiljøundersøgelsen ønsker de studer-
ende ligeledes at såvel forholdet mellem de 
studerende forbedres som at forholdet mellem 
studerende og VIP’er understøttes i langt  
højere grad end i dag. 

Ikonerne til højre ligger i naturlig forlængelse 
af de 4 overordnede udviklingsprincipper for 
campus, og forholder sig til de designmæssige/
rumlige løsninger. 

Tydeligt værtskab
Det skal være let 

at orientere sig på 
campus - allerede før 

hovedindgangen

Principper for udvikling af det fysiske miljø på Campus Emdrup

Principper for udvikling af studiemiljøet på Campus Emdrup

Individuel fordybelse
læsepladser

studiepladser
reflektionsrum

Samlende centrum
Forstærkning af få 
miljøer skal samle 

brugerne og  
energien

Udveksling og dialog
projektrum  

(længere forløb)
gruppearbejde
(små øvelser)

Variation
Der skal være differ-

entierede miljøer som 
understøtter forskellige 

brug og behov. 

Samlingssteder
faglige mødesteder

uformelle mødesteder
uformellem samlinger 



Emdrup Sø

Utterslev Mose Grundtvigs Kirke

Emdrup Station

Campus Emdrup

> Princip plan over Campus Parkens 
særlige destinationer

> Princip plan for området 
omkring Campus Emdrup.

Juggernaut af 
Cronhammar

Reflektor af 
Ebbesen

Folieér

Det legende værksted

Den gamle løbebane m/ allé

Brøndskulptur af Gunnar Westmann

(VandKultur) - findes ikke

C. Th. Sørensens park 
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Emdrup er en bydel uden et særligt centrum 
eller en handelsgade og med få stærke desti-
nationer. Utterslev Mose og Grundtvigs Kirke 
er dog kendte attraktioner, der bruges som 
udflugtsdistinationer og oplevelsesrige steder.

Campus Emdrup ligger lige ved siden af 
Emdrup Station, og S-toget gør det nemt at 
komme til. Det grønne område er oprindeligt 
tegnet til den tyske skole af March, og inde-
holdte på daværende tidspunkt en løbebane 
samt andre sportsfaciliteter. Sidenhen er den 
redesignet af C. Th. Sørensen, som bl.a. tilfø-
jede allén rundt om den oprindelige løbebane. 
Parken er i forbindelse med de seneste æn-
dringer blevet åbnet mere op, men kun få i 
nabolaget kender til parken og benytter den. 
Det grønne område indeholder allerede to 
store markante kunstværker af Ingvar Cron-
hammar og Torben Ebbesen. 

Tidligere var parken indrettet med fokus på 
at undersøtte aktiviteter som atletik og bold-
spil. Nu skal parkens historie genfortælles og 
indrettes med fokus på udendørs faciliteter 
som reelt efterspørges i dag. Der er potentiale 
for at dyrke både de nuværende kvaliteter og 
tilføje nye elementer og møbler, som fordrer 
udvikling og eksperimentering. 

Campus Emdrup Park kan blive den grønne 
oase som tilbyder indblik i hvad der foregår 
inde i bygningerne og hvordan det gode 
udendørs læringsmiljø kan se ud og anvendes 
i praksis.

Der er desuden et potentiale for at styrke 
forbindelsen mellem Campus Emdrup Park og 
Emdrup Sø. Det vil kræve at forbindelsen over 
Tuborgvej styrkes væsentligt. 

Det grønne område som inspirator og attraktor

CAMPUS EMDRUP PARK
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Den videre udvikling af Campus Emdrup er 
både fysisk, organisatorisk, faglig og social - og 
derfor skal udviklingen af studie- og arbejdsmil-
jøer ikke blot ses i en fysisk sammenhæng, men 
ligeledes skal nye steder og muligheder forank-
res organisatorisk og de skal aktiviteres - med 
planlagte og spontane aktiviteter. 

Udpegning af fysiske mulighedsrum, startede 
med fokusgruppeinterviews med udvalgte bru-
gere (medarbejdere og studerende fra Campus 
Emdrup). Disse er efterfølgende kvalificeret af 
arbejdsgruppen, rådgivere og på en  
innovationsworkshop. Herefter er de blevet 
analyseret, vurderet og prioriteret ift. den videre 
udvikling af Campus Emdrup. 

De udvalgte mulighedsrum, angivet på kortet 
til højre, skal ses som steder, der med deres 
funktion og placering er essentielle i den videre 
udvikling af Campus Emdrup - både for udviklin-
gen af arbejds- og studiemiljø samt for at opnå 
Campus bliver mere inviterende, sammenhæn-
gende og tilgængelig. Områderne er beskrevet 
nærmere sidst i bilag 3, og omsat til projekter i 
bilag 2. 

Der henstilles generelt til at udviklingen sker i 
tæt relation til brugernes dagelig anvendelse 
af arealerne, og at løsninger testes  inden de 
realiseres. Dette er også med til at udvikle og 
fremme en ny kultur, hvor brugerne deltager 
i udviklingen og tager ejerskab når nyt tages 
ibrug.  

Udvikling af fysiske mulighedsrum på Campus Emdrup

UDVALGTE MULIGHEDSRUM
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