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Udpegning af fysiske mulighedsrum, startede 

brugere (medarbejdere og studerende fra 

af arbejdsgruppen, rådgivere og på en innova-

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. 

De fysiske mulighedsrum er beskrevet på de 
næste sider, og listet i ikke prioriteret række- 
følge. 

Campusudviklingen er foranlediget af, at AU 
afstår lejemålet i Bygning C, Kantinen samt un-
dervisningslokalet C001. Det er derfor vigtigt, at 
etablering af en ny kantine sker relativ hurtigt, 
og at denne prioriteres højest. Det er samtidig 
væsentligt, at udviklingen af campus bliver 
synliggjort, og da etablering af en ny kantine er 
en længerevarende proces, peger indstillingen 
samtidig også på en parallel proces, hvor andre 
projekter realiseres sideløbende. 

Udvikling af fysiske mulighedsrum på Campus Emdrup
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Fremtidig udvikling af Campus Emdrup   

VISIONER
September 2018

VISION CAMPUS EMDRUP

Udviklingen af Campus Emdrup skal være i overensstemmelse med 
campus-visionen og de fire udviklingsprincipper. Campus Emdrups 
aktører skal inkluderes i den fremadrettede 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: 

Inviterende: Campus Emdrup skal fremstå 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 besø-
gende 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 understøtter 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 hold-
barhed og æstetik. Det betyder også at indkøb og investeringer såvidt 
muligt skal tage afsæt i stedets iboende kvaliteter og ressourcer. 

 4 UDVIKLINGSPRINCIPPER

Fundamentet for udvikling af Cam-
pus Emdrup skal tage afsæt i strat-
egier, mål, visioner og anbefalinger 
fra: Aarhus Universitet, Danmarks 
institut for Pædagogik og Uddan-
nelse og  
Administrationscenter Arts (ACA). 

Det er altså vigtigt, at de studerende, 
medarbejderne og omverdenen kan 
se at Campus Emdrup er en del af 
Aarhus Universitet - men at cam-
pussen samtidig også har sin egen 
stærke fortælling hvor udviklingen 
bygger videre på Campus Emdrups 

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

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

Aldrig løses man af lære
Campus Emdrup skal understøtte  

læring i organisationen, i forskningen  
og i undervisningen

 3 INDSATSOMRÅDER

“Aldrig løses mand af lære” står der på en gammel 
talerstol på Campus Emdrup – en vision fra Danmarks 
Lærerhøjskole. Allerede i midten af 1800-tallet, blev 

det et mål løfte kvaliteten i den danske folkeskole gennem eft-
er- og videreuddannelse af folkeskolelærerne. I 1948 flyttede 
Danmarks Lærerhøjskole ind på Emdrupborg, og hedder i dag 

Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, under Aarhus 
Universitet. 

Den mere moderne udgave ”Aldrig løses man af lære” det sig-
nalerer; den altid lærerende organisation, læring i forskning og 

praksis, læring i mødet mellem mennesker og i individets reflek-
sion. Visionen danner sammen med de fire udviklingsprincipper 

afsæt for den videre udvikling af Campus Emdrup. 

I den indledende proces tilbage i 2017 
besluttede udvalget at hovedvægten i den 
videre campusudvikling skulle lægges på 
følgende tre indsatsområder. 

• SpiseStedet
• Studiemiljø og læringsmiljø
• Arbejdspladser og arbejdsmiljø
 
Der blev derfor iværksat en analyse og en 
brugerproces af og på Campus Emdrup.

iboende kvaliteter og at der er en 
strategi for at skrive campus ind i 
den lokale bydelsudvikling.

Til at sikre dette, skal Campus Em-
drup udvikles i tråd med visionen for 
Campus Emdrup og de fire udvikling-
sprincipper.

Der sættes i første omgang fokus på 
tre indsatsområder i campusudviklin-
gen. Indsatsområderne kan revideres 
eller suppleres i takt med at udviklin-
gen skrider frem. 

Analysen af Campus Emdrup startede 
med fokusgruppeinterview, hvor brugerne 
udpegede hvilke områder de så mulighe-
der og udfordringer i. 
 
De udpegede områder er herefter blevet 
kvalificeret af arbejdsgruppen, rådgivere 
og i forbindelse med innovationsworks-
hoppen.

De udvalgte mulighedsrum skal ses som 
områder, hvor der er et potentiale for at 
gøre en forskel i dagligdagen på Campus 
Emdrup, og som vigtige nedslagspunkter, 
der kan være med til at skabe en ny stem-
ning på campus.

BIBLIOTEK
Fine lokaler, kan deles op i flere sektioner. 
Gode og populære studiepladser af 
varierende typer mellem reolerne. 
Mange hyldemeter med bøger - kan 
muligvis begrænses.

AULA
Smukt rum. Godt lys. Centralt beliggende 
og et naturligt mødested. En rigtig 
god mulighed for at opkvalificere og 
forstærke de gode muligheder, som 
allerede ligger potentielt i rummet.

BALKON OMKRING AULA (1. OG 2. SAL)
Svalegangene omkring Aulaén er brede og 
rummelige.
Det kan blive nogle fine studiepladser, 
hvor man kan sidde langs rækværket 
- tilbagetrukket og dog være en del af 
Aulaéns liv.

GRØNNEGÅRDEN
Et dejligt, solrigt gårdrum, der ligger 
afskærmet. Med en mere nuanceret 
møblering kan det blive et attraktivt 
samlingspunkt, spiseplads eller bare et 
tiltrængt pauserum. 

AMFITRAPPE/SOLGÅRD
Centralt beliggende i parkrummet. Meget 
solrig og afskærmet for vind. Karakteristisk 
rum. 
Trappe og gårdrum er belagt med lyse 
natursten, pga. genskin er det svært at 
opholde sig i rummet de dage hvor solen 
skinner. Godt samlingspunkt til formelle og 
uformelle møder. Kan bruges til udendørs 
undervisningsrum, performance el. andre 
aktiviteter.
Ligger godt placeret i forhold til en ny 
placering af SpiseStedet.

PARK
Dejligt grønt område med store træer.
Parken kan blive et attraktivt opholdssted, 
hvis det indrettes med urbane møbler. 

BYGNING 
Bygning D har sin egen atriumgård, om 
hvilken der et fint aktivt liv i dagstimerne.
Atriumgården kan udnyttes bedre med en 
mere differentieret møblering.
Bygning D trænger generelt til et løft i 
indretning af læringsmiljøet.

BIBLIOTEK - NY INDGANG
Ind- og udlån samt studieplads ved 
fast computer foregår i Bibliotekets 
hovedindgang, som grænser op til 
Krydsfeltet. Biblioteksskranken er 
bemandet og opfattes af mange som 
reception. Funktionerne bør gentænkes, så 
området bliver mere aktivt.

AFDELINGSKØKKENER
Hvert afdeling har sit eget køkken.
Her er der mulighed for at opgradere 
området til et også at være sted for 
uformelle møder og vidensdeling.

KRYDSFELTET
Den nye mellembygning blev opført 
mellem byg A og byg C for at etablere et 
naturligt midtpunkt i Campus Emdrup. 
Oprindeligt lå receptionen her, i dag er 
den lukket, og derfor møder campus-
gæsten en relativ tom og ubenyttet 
hovedindgang uden værtsskab. 

HOVEDINDGANGEN
Hovedindgangen fremstår for 
underspillet og bør være tydelig markeret 
og indbydende.

INFORMATION OG WAYFINDING
Det er lidt af et detektivarbejde for 
besøgende idag at finde rundt på Campus 
Emdrup. Endvidere er det svært at tilgå 
den viden som findes på DPU - og hvilke 
aktiviteter der foregår. 

BASELINE / FREMTIDENS CAMPUS EMDRUP / 6. AUGUST 2018 /                 12

Angivet i uprioriteret rækkefølge

UDVALGTE MULIGHEDSRUM

GRØNNEGÅRDEN
Grønnegården er allerede en oase, der er dog 
mulighed for at bringe den mere i spil, hvis der 
etableres en stærkere forbindelse til aulaen 
gennem den nuværende bar - der eventuel kan 
gentænkes til orangeri. 

SKILTNING OG WAYFINDING
Det er svært at finde rundt på campus i dag, 
og i forbindelse med en omrokering af faci-
liteterne på campus skal skiltning og wayfinding 
gentænkes. Det skal være meget nemmere at 
finde rundt.

HOVEDINDGANG
Den nuværende hovedindgang skal tydeliggøres 
og ankomsten løftes. På området ud mod 
Tuborgvej skal der ligeledes etableres miljøer til 
arbejde og fritid, der afspejler Campus aktivite- 
terne og som styrker forbindelsen til Emdrup Sø. 

BYGNING D
Bygning D har sin egen atriumgård, der er rime-
lig benyttet i dag. Dog er der områder i gården, 
som både er nedslidte og har dårligt klima 
(koldt). Atriumgården kan udnyttes bedre med 
en mere varieret møblering.

BALKON OMKRING AULA (1. OG 2. SAL)
Studiepladserne på de brede svalegange om-
kring aulaen skal opgraderes, og sammenhæn-
gen til stueetagen skal styrkes. Det er oplagt, 
at forbedre de eksisterende studiepladser langs 
rækværket i forskellige niveauer og karaktérer. 

AFDELINGSKØKKEN
Typisk har hver enhed/afdeling har sit eget 
tekøkken, som primært anvendes i frokostpaus-
en. Køkkenerne kan med fordel gentænkes, så 
et tekøkken samtænkes med rum for uformelle 
møder, læsepladser og videndeling. 
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Angivet i uprioriteret rækkefølge
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BIBLIOTEK - ‘FAB LAB’
I den sydlige ende af bygning B, råder bib-
lioteket i dag over nogle rumlige attraktive 
rammer. Arealet ligger ud til parken og har 
egen indgang herfra. Endvidere er det muligt at 
lukke mellem dette areal og det øvrige bibli-
otek i bygning B, hvilket betyder, at arealet kan 
anvendes udenfor bibliotekets åbningstid. I 
dag er rummet fyldt med reoler og bøger, men 
biblioteket har mulighed for at indskrænke de 
mange hyldemeter. De mange søjler i rummene 
begrænser mulighederne for indretning til et 
mere klassisk undervsining/forelæsning format.

Vi anbefaler, at rummet gentænkes og indrettes 
mere værkstedsagtigt. Rummet skal både 
kunne anvendes til kortere forelæsninger såvel 
som projektrum og workshop-lokale. Præcist 
hvilke undervisningsmetoder der skal under-
støttes skal defineres nærmere. (Et FAB LAB er 
et digitalt værksted.)

AMFITEATER
I forlængelse af krydsfeltet og centralt be-
liggende i parken findes denne solgård med 
amfitrappe. Kombinationen af de lyse overflad-
er, glaspartierne, spejlskulpturen og sollys giver 
en blænding, der gør rummet svært at opholde 
sig i, og som giver et ringere indeklima inde i 
krydsfeltet. 

Vi anbefaler, at der plantes et par store træer 
i bunden af solgården for at danne skygge. 
Der kan ligeledes arbejdes med flytbar solaf-
skærmning foran glaspartiet. Da placeringen 
er rigtig god i forhold til det kommende Spise-
Sted, anbefaler vi ligeledes, at rummet mø-
bleres således at ophold ude kan supplere de 
indendørs miljøer. 

CAMPUSPARKEN
Den gamle park er et dejligt grønt rum med 
store træer og herlighedsværdi. Parken  er 
påskønnet af brugerne i dag, men der er be-
grænset med opholdsmuligheder. Parken er 
relativ ukendt for lokalområdet, på trods af sin 
ellers gode placering. 
Løbebane og allé står tydeligst frem i dag, men 
tidligere har parken også rummet andre idræts-
faciliteter. Da den tyske skole blev konverteret 
til Danmarks Lærerhøjsskole, er parken genteg-
net af C. Th. Sørensen. 

Vi anbefaler, at der tages fat i de gamle tanker 
fra C. Th. Sørensens tid, og at parken gen-
fortælles med henblik på at skabe et udendørs 
miljø som spejler de aktiviteter der udføres på 
Campus, så uderummet i højere grad bliver et 
aktivt læringsrum. Parken skal fordre eksperi-
menter og udvikling og skal kunne bruges både 
i faglige og sociale sammenhænge - af studer-
ende, medarbejdere og gæster. 

D FE
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Angivet i uprioriteret rækkefølge
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BIBLIOTEK - NY INDGANG
Biblioteket ligger i dag i den sydlige ende af 
bygning B og grænser op til Krydsfeltet samt 
har en nær forbindelse til Aulaen. Denne 
forbindelse anvendes i dag, men er dog ikke let 
tilgængelig for førstegangsbesøgende. 
Campus Emdrups mest attraktive studiepladser 
finder man i dag i biblioteket, hvor man både 
kan arbejde i grupper, individuelt sammen med 
andre og individuelt i stillezone. Der er dog et 
begrænset antal pladser. Endvidere er det også 
i tilknytning til biblioteket, at man finder det 
brugerstyrede køkken. Her kan de studeren-
de tilberede og indtage mad. Køkkenet er et 
naturligt “vandhul” i dag, og mange studerende 
kommer forbi, når de befinder sig på campus - 
og omtaler det iøvrigt som et af de mest velfun-
gerende steder på Campus Emdrup. 

Vi anbefaler, at bibliotekets hovedindgang 
samtænkes med SpiseStedet, samt at forbindel-
sen mellem bibliotek, krydsfelt og aula styrkes.

KRYDSFELTET
Krydsfeltet, bygning X, er en nyere tilbygning, 
der blev etableret med det formål at binde 
bygning A, B og C sammen. Gennem bygning C 
blev der ligeledes etableret et hovedstrøj ned til 
kantinen. Den gamle reception, står i dag tom 
og efterlader ankomstrummet øde, ugæstfri og 
det er svært at finde rette vej herfra videre rundt 
på campus. Samtidig er placeringen central - og 
ideel som forbindelsesled mellem campusfac-
iliteterne. Herfra er der synlig eller relativ tæt 
kontakt til bygning A, B, amfitrappen og parken 
samt nærhed til bibliotek og aula. 

Vi anbefaler, denne placering anvendes til Cam-
pus Emdrups nye kantine - SpiseStedet. I den 
sammenhæng er det også en vigtig kvalitet, at 
krydsfeltet kan aflukkes fra øvrige områder, og 
kan således nemt holdes åben og mere offent-
lig.

AULAEN
Ligger centralt i bygning A. Det er et smukt rum 
med et dejligt ovenlys, men det er også et stort 
og autoritært rum, som er svært at indtage. 
Derfor ser man også, at det primært er yderkan-
terne der indtages i dag - simplelthen fordi de 
er mindre dominerende. Aulaen anvendes i sin 
helhed få gange årligt i forbindelse med store 
konferencer eller arrangementer. 

Vi anbefaler, at aulaen indrettes til MødeStedet, 
hvor brugerne dels kan tilgå forskellige organ-
isationer, services samt store og mindre aktiv-
iteter og arangementer - og dels det primære 
studieområde, hvor man kan studere alene, i 
grupper og afvikle større eller mindre arrange-
menter. Det er væsentligt, at rummet fungerer 
godt i alle sammenhænge, og at det er åbent 
og let tilgængeligt for brugerne. Derfor skal 
forbindelsen mellem krydsfeltet og Aulaen også 
styrkes væsentligt. Forbindelsen til biblioteket 
skal ligeldes forbedres. 

A CB
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Angivet i uprioriteret rækkefølge
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GRØNNEGÅRDEN
Grønnegården er allerede en oase, der er dog 
mulighed for at bringe den mere i spil, hvis der 
etableres en stærkere forbindelse til aulaen 
gennem den nuværende bar - der eventuel kan 
gentænkes til orangeri. 

SKILTNING OG WAYFINDING
Det er svært at finde rundt på campus i dag, 
og i forbindelse med en omrokering af faci-
liteterne på campus skal skiltning og wayfinding 
gentænkes. Det skal være meget nemmere at 
finde rundt.

HOVEDINDGANG
Den nuværende hovedindgang skal tydeliggøres 
og ankomsten løftes. På området ud mod 
Tuborgvej skal der ligeledes etableres miljøer til 
arbejde og fritid, der afspejler Campus aktivite- 
terne og som styrker forbindelsen til Emdrup Sø. 

BYGNING D
Bygning D har sin egen atriumgård, der er rime-
lig benyttet i dag. Dog er der områder i gården, 
som både er nedslidte og har dårligt klima 
(koldt). Atriumgården kan udnyttes bedre med 
en mere varieret møblering.

BALKON OMKRING AULA (1. OG 2. SAL)
Studiepladserne på de brede svalegange om-
kring aulaen skal opgraderes, og sammenhæn-
gen til stueetagen skal styrkes. Det er oplagt, 
at forbedre de eksisterende studiepladser langs 
rækværket i forskellige niveauer og karaktérer. 

AFDELINGSKØKKEN
Typisk har hver enhed/afdeling har sit eget 
tekøkken, som primært anvendes i frokostpaus-
en. Køkkenerne kan med fordel gentænkes, så 
et tekøkken samtænkes med rum for uformelle 
møder, læsepladser og videndeling. 
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