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 Undervisningsmiljøvurdering Handleplan 
 

 Kortlægning af 
undervisningsmiljø 
 
- Angiv og beskriv kort de 

vigtigste/ prioriterede 
fokusområder  

 

Beskrivelse af indsatser, der 
skal forbedre 
undervisningsmiljøet: 

Mål for 
indsatserne: 

Hvordan følges der løbende 
op på indsatsen, og hvordan 
evalueres der på indsatsen 
(herunder tidsangivelser)? 

Aktører: 
 
- Ansvarlige/ 

tovholdere/ 
tværgående 
samarbejde, 
mv-  

Psykisk 
undervisningsmiljø 
 

2, 8 % oplever stødende, grove 
eller nedladende 
kommentarer fra undervisere 
 
2,4 % oplever at blive 
ignoreret eller udelukket fra 
studiefællesskabet af 
undervisere 
 
0,8 % oplever sig udsat for 
uønsket seksuel 
opmærksomhed fra 
undervisere 
 
7,6 % oplever sig 
forskelsbehandlet af 
underviserne 
 
1,7 % oplever at udseende 
eller køn er blevet 
kommenteret på en måde, 

 
 
UM-gruppen er enig i, at 
undersøgelsesresultatet af det 
psykiske undervisningsmiljø 
overordnet er tilfredsstillende.  
Dog oplever 7,6 % af de 
studerende forskelsbehandling 
fra af underviserne. 
 
Det besluttes derfor at 
fokusere indsatsen til dette 
område. 
 
 

 
 0 % for alle 
målinger 

 
Der etableres et forum for 
mentorere, hvor de 
studerendes oplevelse 
italesættes og drøftes.  
 
Herefter orienterer hver 
mentor den øvrige 
undervisergruppe om 
undersøgelsesresultatet og 
opfølgning på 
semestertrinnet med henblik 
på en fælles indsats mod 
forskelsbehandling.  
 

Udd.chef.  
Troels Breindal 



man fandt ubehagelig eller 
stødende. 
 
O,3 % oplever sig rørt ved, 
omfavnet eller kysset på en 
måde, man ikke ønskede 
 
Trivsel, studiemiljø har opnået 
en score på ca. 4 ud af 5. 
 
Ca. 75% er klar over, hvor man 
kan få vejledning, hvis man 
ikke trives 
 

Fysisk 
undervisningsmiljø 
 
 

 
Indeklima opnået en score på ca. 
3,5 ud af 5. 

 
 
 

Der forestår en fysisk omplacering af de berørte uddannelser pr 1. august 2021, hvilket betyder, at 
der i foråret 2021 pågår en ombygning af lokaler/lokationer på alle af KEAs adresser. Derfor 
fremlægges der ikke konkrete indsatser på det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø i nærværende 
handlingsplan.  
 
KEA IT & Facility vil dog med baggrund i resultaterne af det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø 
og den kortlægning der fremgår i kolonnen til venstre tage højde for dette i den videre proces for 
ombygningen. 
 
 
 

Æstetisk 
undervisningsmiljø 
 

 
 

 

 


