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Notat 

 
Dato 29.11.2016  Reference aura 

stud_PULS 2015/2016 
Handleplan for funktionsområderne på 
UC SYD 

Nedenstående fem tabeller beskriver hvordan relevante parter, forholder sig til de dele af stud_PULS un-
dersøgelsen, som de skal forholde sig til og ofte handle på. Den er campusopdelt. 
 

UC SYD 
CAMPUS  
ESBJERG 

Respons fra funktionsområderne 
 

Biblioteket Hvad bliver der gjort:  
• Vi indretter igen en læsesal.  

FCM 
Fysiske miljø 

Hvad er der gjort: 
• Indkøbt et stort antal møblementer til studiefaciliteter på hele campus 
• 4 nye grupperum på gang F i bygning 4 
• Nye studiefaciliteter til gruppearbejde i bygning 2, 6 og 7 
• Undervisningslokaler aflåses ikke, således at disse kan anvendes til 

studiearbejde 
• Undervisningslokalerne i bygning 3 er renoveret 
• Undervisningsmøbler er indkøbt 
• Udendørs idræts- og læringsanlæg 
• Ny kantine og køkken 
• Elevator i svømmehal 
• Nye sportsgulve i begge gym.sale i bygning 1 
• Gulvet i hallen i bygning 1 er renoveret 
• Toiletterne i bygning 2 og 4 er renoveret 
• Ny belysning og akustik i den gamle del af kantine  
• Renoveret gårdhaver i bygning 3 og 4 
• Ventilation er renoveret i bygning 5 og 6 
• Flere parkeringspladser ved Skolebakken samt nye træer er plantet i 

området 
• Forbindelsesgange mellem bygning 2 og 3, 3 og 4 
• Nyt bevægelaboratorie bygning 4 
• Nyt gårdhavemiljø i bygning 3 
• Nyt indgangsparti ved Rundetårn 

Hvad bliver der gjort:  
• Opdateret oversigt over studiefaciliteter og grupperum, som vil være til-

gængelig på Black Board under StudenterFokus samt hos studieadmi-
nistrationen/primo 2017 

• Indkøb af møbler til undervisningslokaler og gruppearbejde samt gård-
haver og terrasser/2016 og løbende fremover 

• Nyt laboratorium til Laborantuddannelsen/2017 
• Solafskærmning på resterende bygninger/2017 
• Renovering af lofter og belysning i undervisningslokaler/løbende 
• Der er fokus på strømstik og ledninger i undervisningslokaler samt hvor 

de efterspørges/kontinuerligt 
• Ønske om mobile tavler tages med i drøftelse om et standard set up for 

undervisningslokaler 
Hvad bliver der ikke gjort: 

• Belysning i bygning 7: der er mørklægning i alle lokaler i byg. 7 som bør 
anvendes. 
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• Der bliver ikke opstillet køleskabe og/eller mikrobølgeovne i undervis-
ningslokaler pga. hygiejniske- og sikkerhedsmæssige årsager. Bespis-
ning bør foregå i kantinen eller fællesarealer, så dårlig luft i undervis-
ningslokaler undgås. 

IT Hvad er der gjort: 
• Information om skemaændringer: den studerende kan få daglige advi-

seringer om skemaændringer via sms på www.ums.ucsyd.dk  
• Internet i lokale 4133 er forbedret. 
• Skærmplacering i 4140 er justeret.  
• IT netværksproblemer i bygning 6 er afhjulpet. 

Hvad bliver der gjort:  
• Black Board: Der arbejdes på standarder ift. til de enkelte uddannelser 

og der er en proces i gang som forventes at blive endnu bedre i løbet af 
2017 

• Booking af grupperum: projekt om generel booking startes op medio 
2017 

Studieadministration Hvad bliver der gjort:  
• Der vil være et særligt fokus på, at alle studerende føler sig vel modta-

get i studieadministrationen. 
Sociale aktiviteter Hvad er der gjort og hvad gøres der: 

• Der orienteres om Stuens aktiviteter på Black Board ligesom der orien-
teres om Studiebyen Esbjergs aktiviteter (www.studiebyenesbjerg.dk).  

• UC SYD Esbjerg har en idrætsforening med mulighed for styrketræ-
ning, badminton, svømning, klatrevæg, floorball, volleyball og fodbold – 
information kan fås i Informationen og på Black Board. 

• Er du studenterpolitisk interesseret (emner som offentlig transport, stu-
diemiljø og tværfaglighed) kan du kontakte dit lokale studieråd. 

• Har du ønsker til dit studiemiljø, kan du henvende dig til Consilium 
comsiliumucsyd@gmail.com  

• Der er årlige sociale arrangementer: Kongekampen, Stafet for livet, 
Vestkystløbet, Not Big Båt Band og Den gyldne volley. 

 
  

http://www.ums.ucsyd.dk/
http://www.studiebyenesbjerg.dk/
mailto:comsiliumucsyd@gmail.com


 

3 / 7 

UC SYD 
CAMPUS KOLDING 

Respons fra funktionsområderne 
 

Biblioteket Hvad er der gjort: 
• Der er åbent i hele campus’ åbningstid - selvbetjening 

FCM 
Fysiske miljø 

Hvad er der gjort: 
• Der er etableret flere studiepladser (foyeren, gangen, foran biblioteket 

og på biblioteket, to nye undervisningslokaler), med ny ventilation og 
akustiklofter samt et glasbur som et studielokale 

• 3-4 klasselokaler er udskiftet med nye møbler 
• Kantine er forbedret – indretning, møblement, buffetområde og akustik 
• Rygeskure er flyttet hensigtsmæssigt med brug af nudging 
• Udearealer har fået nyt terrasseområde  
• Der er afskærmet i kantinen 
• Forbedring af belysningsforhold i undervisningslokaler, og det vil fort-

sætte 
• Gardiner er opsat, og det vil fortsætte 

Hvad bliver der gjort:  
• Toiletter skiftes og males/2017 
• Gulvbelægninger specielt ved gangarealer udskiftes løbende/2018 
• Udearealer opryddes/2016 
• Det undersøges om der kan monteres akustikplader/2017 
• Nye radiatorer, ny sanitet, loft og belysning, maling/2017 
• Der laves et oplæg ift. undervisningslokaler/2017 
• Der udskiftes et antal vinduer, så der skabes udluftningsmulighe-

der/2017 
• Solafskærmning på Sydfløjen, indhentes der tilbud på og medtages i 

budgetønske/2017-2018 
• Forbedringer i Foredragssalen mht. lys, ventilation og varme indhentes 

der tilbud på og medtages i budgetønske/2017-2018 
• Akustikregulering i glashuset, vil det blive undersøgt om der kan monte-

res akustikplader/2017 
• Omklædningsrum forbedres med nye radiatorer, ny sanitet, loft og be-

lysning, maling/2017 
Hvad bliver der ikke gjort: 

• Ventilationsanlægget opjusteres ikke yderligere, ud over solafskærm-
ning 

IT Hvad er der gjort: 
• Informationen omkring printkort er tilgængeliggjort fra aug. 2016 
• Rod på Black Board: er samlet i Black Board på logisk måde fra 

aug. 2016 
• IT netværksproblemer er afhjulpet 

Hvad bliver der gjort:  
• Black Board appen: følges tæt af AIT og Black Board forventes at blive 

tilgængeliggjort i responsivt design 
• Intro til Black Board: Det drøftes hvordan kan give en bedre intro/AIT 
•    IT faciliteterne er mangelfulde, hvad angår tilslutningssystemer: Dia-

log tages med den campusansvarlige 
• Printerproblemer: bliver diskuteret i Print-Gruppen om det kan gøres 

simplere  
Hvad bliver der ikke gjort: 

• Mangelfuld udstyr fx højtaler mm: vi efterser løbende vores installatio-
ner. Send en mail til servicedesk@ucsyd.dk når noget ikke virker 

• Computere til rådighed: UC SYDs politik er bring your own device 
• Pris for print: priser er ens for alle studerende og dække de reelle om-

kostninger 
 Studieadministra-
tion 

Hvad bliver der gjort:  
• I Kolding vil den studieadministrative leder tage kontakt til uddannelsen 

ift. at vurdere, om der kan gøres noget for at de studerende får en 
endnu bedre information i forbindelse med eksamen. 

Sociale aktiviteter Hvad er der gjort og hvad gøres der: 
• Der er iværksat adskillelige sociale aktiviteter såsom kor, Qi gong, mob-

befrie fællesskaber, Pokémon GO medieleg, kano/kajak aktivitet, Idela-
boratorium mm. 

• Fredagssamling  
 
  

mailto:servicedesk@ucsyd.dk
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UC SYD 
CAMPUS  
HADERSLEV 

Respons fra funktionsområderne 
 

Biblioteket Hvad er der gjort: 
• Der er allerede blevet givet adgang til biblioteket uden for åbningstiden 

– med kode. 
Hvad bliver der gjort:  

• Netop Grafisk Kommunikation samt Erhvervssprog og IT er biblioteket 
nu i dialog med – og der laves nu introduktioner der. 

FCM 
Fysiske miljø 

Hvad er der gjort: 
• Torvet foran kantinen er indrettet med nye møbler 
• Nyt ventilationsanlæg i bygning C og G og Haderslev hallen 
• Mekanisk ventilation er foretaget på 3. sal. 
• Vinduesrenovering foretaget i bygning A + B 
• Solafskærmning i bygning C 
• Mere end 40 nye parkeringspladser Lembckesvej 
• Renovering af parkeringspladsen øst for hallen 
• Festsalen er renoveret 
• Totalrenovering af bygning F 
• Borde (hævet med 3 cm.) og stole er skiftet, undervisningsmøb-

ler er indkøbt 
• Ift. grupperum kan Biblioteket anvendes som læsesal + 10 grupperum i 

kælderen i bygning E + grupperumsoversigt + klasselokalerne kan an-
vendes + Fredagscafeen bevares åben 

• Indgang på campus kan studiekort anvendes og chip lejes i reception 
(100 kr.). 

• Lokaler skal anvendes hensigtsmæssigt. B17 bevares som et lo-
kale bl.a. til udefrakommende 

• Støjgener er uomgåeligt i en hal. Der er foretaget renovering 
med nye akustiklofter og belysning. 

Hvad bliver der gjort:  
• Standardbordene der indkøbes fremover er hævet med 3 cm. 
• Åbningstider skal informeres (bl.a. bibliotek) 
• Renoveringsplan på vej (lokale 205+206). 
• Tanker om at have to hæve-sænkeborde i hvert klasselokale (ideer fra 

workshop). 
• Værksted: behov og muligheder afdækkes. 
• Pilotordninger på indretning. 
• Overvejelser om strøm-tromler. 
• Planer om renovering af gymnastiksalen. 
• Planer om kantine forbedring. 
• Ift. sikkerhed bør undervisere informere nye studerende om de sikker-

hedsmæssige regler. Og Black Board informerer herom. 
Hvad bliver der ikke gjort: 

• Der bliver ikke opstillet køleskabe og/eller mikrobølgeovne i undervis-
ningslokaler pga. hygiejniske- og sikkerhedsmæssige årsager. Bespis-
ning bør foregå i kantinen eller fællesarealer, så dårlig luft i undervis-
ningslokaler undgås. 

IT Hvad er der gjort: 
• Problemer med det trådløse netværk: der udbygges løbende på det 

trådløse netværk og der har været investeret kraftigt de foregående 2 år 
Hvad bliver der gjort:  

• Black Board på EITM: AIT har haft kontakt til uddannelsen om anven-
delsen af Black Board, proces er pt gået i stå grundet bemanding på 
EITM 

• Black Board for Lærer: AIT vil meget gerne i tættere dialog med uddan-
nelsen om standardisering og ensartet anvendelse at Black Board 

• Ønske om en billigere, mere autonom computerordning: input tages 
med ind i fremtidigt computer ordninger 

Studieadministration Ingen handlinger 
Sociale aktiviteter Hvad er der gjort og hvad gøres der: 

• U DAY en samling af tilbud i byen, møder andre studerende, 
hyggeligt event.  

• Stafet for livet er en succes.  
• Damløbet er et orienteringsløb med sjove indslag. 
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• Bjergmarathon i Aabenraa.  
• Derudover mødes tutorer på tværs. Hvis man vil noget i Hader-

slev, er der noget for alle. 
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UC SYD 
CAMPUS  
AABENRAA 

Respons fra funktionsområderne 
 

Biblioteket Generelt meget positive tilbagemeldinger. Ingen handling. 
FCM 
Fysiske miljø 

Hvad er der gjort: 
• Der er indkøbt til afskærmning ift. gruppearbejdspladser/faciliteter  
• Indkøbt bordtennisbord mm. 
• Problemer med toiletforholdene (nær biblioteket) er afhjulpet. 

Hvad bliver der gjort:  
• Ift. hygiejne kommer der på det nye campus berøringsfrie håndvaske 
• Drøftelse af bordopstilling for Socialrådgiver. 
• Opfordrer til at reglementet omkring booking af lokaler overholdes. Bib-

lioteket er et godt studierum/tezt. 
• Der er indkøbt nye møbler til det nye campus, afprøvet bl.a. af stude-

rende. Standardborde vil være 3 cm. højere. 
Det overvejes med et antal hæve/sænkeborde, placeret bagi i loka-
lerne.  
På det nye campus vil der være garderobe uden for lokale 

• På det nye campus vil der blive et stort lokale til studieaktiviteter (fx til 
møder, råd mm.) 

• Det drøftes om samarbejde med muligheder fx svømmehal/tezt 
• Tanker om faglige aktiviteter på tværs  
• Ift. dårligt indeklima opfordres til udluftning undervejs/tezt 

Hvad bliver der ikke gjort: 
• Ikke sprit på toiletterne. Det vil være placeret i kantinen alene. 

IT Hvad er der gjort: 
• Print: skulle være rettet med nyt print system. 
• Langsomt IT: er forbedret 

Hvad bliver der gjort:  
• Black Board: Der arbejdes løbende med informationen; det bør overve-

jes om Kommunikation skal inddrages omkring logik 
• Mange af problemerne løses med indflytning i det nye byggeri. 

 Studieadministration Hvad bliver der gjort:  
• Særligt i forhold til socialrådgiverstuderende i Aabenraa skal der være 

fokus på, at de føler sig velkomne, og at de kan besvaret deres spørgs-
mål, selvom uddannelsen primært betjenes fra Esbjerg. 

Sociale aktiviteter Hvad er der gjort og hvad gøres der: 
• Fredagscafé + sportsfaciliteter opfordres til at blive brugt.  
• På det nye campus vil der blive et stort lokale til studenteraktiviteter (fx 

til møder, råd mm.) 
• Bjergmarathon i Aabenraa.  
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UC SYD 
CAMPUS  
SØNDERBORG 

Respons fra funktionsområderne 
 

Biblioteket Generelt meget positive tilbagemeldinger. Ingen handling. 
FCM 
Fysiske miljø 

Hvad er der gjort: 
• Møbler: Der er indkøbt 5 nye møbelsæt. 
• Indeklima: Der henstilles til at lokalerne kan varmereguleres. 

Hvad bliver der ikke gjort: 
• Der ændres ikke på forlængerledningerne – det vurderes uhensigts-

mæssigt. 
• Grupperum handles der ikke på idet flytningen er nært forestående.   
• Støj i auditoriet handles der ikke på idet flytningen er nært forestående.    

IT Hvad bliver der gjort:  
• IT/printere: der arbejdes løbende med at gøre funktionaliteten bedre 

Studieadministration Ingen handlinger. 
Sociale aktiviteter Hvad bliver der gjort:  

• Sociale aktiviteter annonceres i Semesternyhedsbrev på Black Board 
og der er udarbejdet et årshjul. 

 
 
 


