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Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet 
 

  

Vi har på studierådsmøde og i uddannelsens ledelsesteam gennemgået data som grundlag for undervisningsmiljøvurdering. Dataene som grundlag for 
vurderingen er indsamlet i forbindelse med Uddannelseszoom 2020 og Læringsbarometerundersøgelse i 2021.  

På Ernæring og sundhedsuddannelsen har 561 (84,8%) deltaget i undersøgelsen 2021 til forskel fra 264 i 2018 (38,9%) 
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Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen 
 

Undersøgelsens resultater skitserer et overvejende positivt psykisk og fysisk undervisningsmiljø.  
 
Der opleves overvejende gode muligheder for at indgå i sociale miljøer og det opretholder motivation for at være en del af fællesskabet og studiet. Der 
opleves både godt fagligt og socialt miljø og det munder ud i at langt størstedelen føler sig godt tilpas på uddannelsen (63% er meget enig eller enig).  
 
Data illustrerer at lidt under halvdelen oplever stressende situationer på deres studie (mean 3,51, hvor 5 er aldrig) og lidt flere gør dette i forbindelse med 
eksamen (mean 2,82, hvor 5 er aldrig). Der er ligeledes en data der viser at 12,3% ofte føler sig ensomme og modsat at 56% aldrig eller sjældent føler sig 
ensomme. 
 
I Studierådet har vi diskuteret undervisningsmiljøet og med en særlig opmærksom på de seneste to år med corona. Vi har sammen vurderet at der er behov 
for øget fokus på tilhørsforhold og tilknytning til hinanden og til studiet. Vi har ligeledes drøftet hvad der kendetegner at være studerende og hvordan det kan 
være at nogle føler sig ensommme og studietiden typisk er en overgangsfase i ens liv som kan være præget af en vis grad af ensomhed. 
 
Vi har i studierådet besluttet at handlingerne omkring undervisningsmiljøet skal være med afsæt i forebyggelse og fremme at godt studie- og 
undervisningsmiljø, frem for behandling at enkelte nedslag.   
 
Data for fysisk fysiske undervisningsmiljø refererer tilbage til 2018. Der er heri opmærksomhedspunkter omkring lokaler, med særlig vægt på luftkvaliteten i 
lokalerne. 
Rengøring og toiletfaciliteter er overordnet tilfredsstillende.  
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Vi kan konstatere følgende positive og negative sider ved undervisningsmiljøet 

Dét er positivt Dét kan vi forbedre (eventuelle undervisningsmiljøproblemer) 

Det er et positiv socialt og fagligt studiemiljø som øger motivation for at være 
studerende på uddannelsen  

Der er 12,3% der ofte føler sig ensomme på studiet. Det vil vi øge 
opmærksomheden på gennem studieaktiviteter der inddrager sociale aspekter, 
hvor man i endnu højere grad kan lære hinanden at kende 

Der er generelt en oplevelse af at føle sig godt tilpas på uddannelsen Opfølgning på corona og det at komme tilbage eller starte fysisk på studie igen 
med en endnu en tilpasning i adfærd 

De fleste føler sig aldrig eller sjældent ensomme  

  

 
 

  

  

http://www.dcum.dk/


Side 5 af 8 

www.dcum.dk Få tjek på undervisningsmiljøet 

 

 

 

 
 
 
 
 

Resultaterne er behandlet og drøftet i ESU lederteam og på studierådet.  

 

Resultaterne fra uddannelseszoom med særlig vægt på de datapunkter der angår undervisningsmiljø blev drøftet på studierådsmøde d. 8. februar 2022 og 
lederteamsmøde d. 15. februar 2022. Der blev drøftet mulige handlinger for at holde fast i gode elementer i undervisningsmiljøet og styrke de områder hvor 
der ses problematikker.  
 
Undervisningsmiljø og nærværende handleplan bliver drøftet løbende på uddannelsens studieråd og lederteamet samler op herpå.  

 

 

http://www.dcum.dk/
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Fase 3: Handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet 
 
 

Opgaver, som vi har valgt at arbejde videre med 

Opgave/ tiltag Ønsket mål Start/slut Ansvarlig 

Vi har besluttet et fortsat fokus på at understøtte aktiviteter i ESU+ 
som extracurriculære aktiviteter på uddannelsen. ESU+ opleves 
generelt i studierådet som gode tiltag der skaber fællesskab 

At flere studerende får mulighed for at deltage i 
sociale aktiviteter i og uden for studietiden, 
hvor man kan lære hinanden endnu bedre at 
kende. Vi vil have fokus på aktiviteter der 
rammer bredden af interesser blandt 
studerende inden for den faglighed vi er 
sammen om i ernæring og sundhed 

Februar 2022 Lektor Morten 
Villadsen 

(ledelsesophæn
g Kirstine 
Hartvig Mahler) 

Vi har besluttet at holdvejlederne på 1.-3. semester i undervisningen 
inddrager aktiviteter der fordrer sociale fællesskaber og hvor man kan 
lære hinanden at kende. Det er en del af skemalagte holdvejledninger.  

At facilitere sense of belonging til studiet og 
studiekammerater gennem faglige aktiviteter i 
holdvejledning hvor sociale interaktioner 
medinddrages  

September 2022 Adjunktvikar Signe 
Krogshede Barslund 
(ledelsesophæng 
Lasse Kristian Suhr) 

Opfølgningsaktiviteter efter corona med fokus på teambuilding og 
genvinding af sociale fællesskaber  

At studerende får genskabt sociale relationer 
som kan være til gavn i faglige fællesskaber 

Marts 2022 Adjunktvikar Gitte 
Abrahamsen 
(ledelsesophæng 
Lasse Kristian Suhr) 

http://www.dcum.dk/
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Fase 4: Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen 
 
 

Vores retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen 

Opgave 
Hvem står for op- 

følgning? 
Hvornår? Hvordan? 

Studiemiljø med fokus på trivsel, sociale 
fællesskaber - ESU+ 

Kirstine Hartvig 
Mahler 

Juni 2022 Overblik over aktiviteter i ESU+, antal deltagere og et 
fokusgruppeinterview med deltagere fra ESU+’s 
arrangementer faciliteter af en underviser 

Sense of belonging igennem holdvejledning på 1.-3. 
semester 

Lasse Kristian Suhr 
Januar 2023 Opfølgningsmøde med holdvejledere samt 

fokusgruppeinterview med en gruppe studerende 

faciliteret af en underviser 

Opfølgningsaktiviteter på coronanedlukning Lasse Kristian Suhr December 2022 Opfølgning på gennemførte arrangementer med Gitte og 
overordnet betragtninger på effekt 

Handlingsplanen er udarbejdet af uddannelsens studieråd og lederteam 

 

Handlingsplanen er udarbejdet på baggrund af en prioritering af data og indsatsområder 
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Vi vil påbegynde arbejdet med vores næste UMV den_
Forår 2022

 

Uddannelsesledelsen har udpeget særlige fokuspunkter på baggrund af undervisningsmiljøundersøgelsens resultater i en tæt dialog med studieråd og 
medarbejdere. Handleplanen skal betragtes som en delmængde af uddannelsens mange strategiske tiltag for at styrke trivsel og fastholdelse. 
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