
Notat  

Fælles studiemiljø på Absalon Slagelse og SDU Slagelse 

 

 

Arbejdsgruppen består af: 

Tovholder: Kirsten Lambert (kirsten@sdu.dk, tlf. 6550 9114, mobil 2554 8290) 

Absalon:  Birgitte Lunden Poulsen, Margit Mikkelsen og studerende fra DSR 
(Mille Nielsen, Henrik Hjaltelin og Louise Frederiksen) 

SDU:  Bjarne Kay, Astrid Jensen, Heidi Hansen, Mads Nedergård Qwist og Kirsten Lambert 
(Nina D. Legind, Karen Buchgraitz, Martin Hansen og Thomas Kaarsted) 
 

Arbejdsgruppens opgave er: 

• Identificere oplagte samarbejdsflader 
• Udarbejde konkrete bud på handling og tiltag 
• Give forslag til eventuel inddragelse af ressourcepersoner 
• Udarbejde en proces- og tidsplan, herunder definere relevante milepæle 
• Samle resultaterne i et notat, som skal indgå i en fælles hvidbog 

Målgruppe er defineret til: 

• Heltidsstuderende på grunduddannelser 
• Deltidsstuderende på efter-/videreuddannelse 
• Ansatte (TAP – VIP – deltidsundervisere) 

 

 

Arbejdsgruppen har identificeret en række opmærksomhedspunkter i forbindelse med:  

• Fysiske rammer inde 
• Fysiske rammer ude 
• Kultur og fællesskab 
• Gør det nemt at samarbejde fremover 

Opmærksomhedspunkterne er noteret i bilag 1, som findes bagest i notatet. 

Indstilling om ny arbejdsgruppe og udvidelse af eksisterende arbejdsgruppe 

Arbejdsgruppen om fælles studiemiljø har i sit arbejde identificeret behov for etablering af en yderligere 
arbejdsgruppe samt udvidelse af en eksisterende arbejdsgruppe: 

• En ny arbejdsgruppe, som kigger nærmere på fælles samarbejdsflader inden for uddannelse og 
forskning 

• Arbejdsgruppen om Fælles Fredagsbar bør også undersøge, om der er behov for fælles nye 
studenterorganisationer, eller et behov for tæt samarbejde mellem eksisterende 
studenterorganisationer. 
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I det følgende gennemgås relevante opmærksomhedspunkter/dele af opmærksomhedspunkterne: 

 

Fysiske rammer inde 

De identificerede opmærksomhedspunkter bør videregives til driftsorganisationen på Absalon og SDU. Det 
skal særlig bemærkes, at indeklimaet i Videnstationen på SDU er særdeles dårligt og bør forbedres ved en 
eventuel ombygning. 

 

Fysiske rammer ude, Forbindelsesbro og Campustorv 

Opmærksomhedspunkterne bør tilgå den arbejdsgruppe, som kigger på Forbindelsesbro, Trappetårn, 
Campustorv og Bevægelsesåre. Gruppen holder løbende møder med Slagelse Kommune. 

Ved etablering af udemiljøet bør særligt indtænkes: 

• bæredygtige materialer og belysning 
• grøn beplantning, som viser årstiderne i løv, farver og frugt 
• behov for sol, læ og skygge 

 

Kultur og Fællesskab 

Det er yderst vigtigt, at hver institution bevarer sin egen identitet og kultur, men der bør også etableres en 
fælles identitet og kultur, som kan herske i vores fremtidige samarbejde og fælles aktiviteter:  

 

Studerende - fredagsbar 

Vi foreslår, at de to nuværende fredagsbarer mødes i nærmeste fremtid, så de kan drøfte muligheden for et 
fremtidigt samarbejde og måske én fælles fredagsbar.  

På Absalon etableres en studenterlounge, som vil kunne fungere som fredagsbar, enten for Absalons 
studerende eller for både Absalons og SDUs studerende. På SDU er allerede en fredagsbar, Kutteren, som 
har et mindre lokale til rådighed. Det vurderes ikke, at det eksisterende lokale kan bruges til en fælles 
fredagsbar, men i forbindelse med omrokering/ombygning af lokaler på SDU vil der formentlig kunne 
indtænkes areal til en fælles fredagsbar (fx nedlægges kantinen på SDU, der er planer om at ombygge 
Videnstationen og Studiekupéen, Biblioteket bliver fælles for de to institutioner osv.). 

Vi har drøftet behovet for en studentercafé som et alternativ til den traditionelle fredagsbar. Mange 
studerende ønsker ikke at mødes med alkohol og fest men har brug for rammer, hvor de blandt andet kan 
hygge og drikke kaffe. Caféen kan fx indeholde andre alkoholfrie tilbud som brætspil, film, musikjam, 
bogklub osv.  

Ovenstående input bør viderebringes til arbejdsgruppen om Fælles Fredagsbar. 

 

Studerende – øvrige aktiviteter 

Vi foreslår, at Student Forum på SDU Slagelse og Studenterrådet på Absalon mødes i nærmeste fremtid for 
at drøfte et fremtidigt samarbejde.  

 



Forslaget omfatter desuden, at der oprettes et fælles studenterforum StudieMiljøSamarbejde (SMS), som 
afholder 2 årlige møder. SMS kan bestå af relevante personer fra Student Forum og Studenterrådet. Hertil 
kan medstuderende, studenterforeninger, studieledelse og øvrige ansatte komme med input, som det 
fælles SMS drøfter. 

En lang række aktiviteter er foreslået, fx afholdelse af en fælles gallafest, som vurderes at kunne skabe stor 
fælles identitet. Se oversigten bagest i notatet. 

 

Ansatte 

Vi foreslår, at der oprettes et fælles forum, Samarbejdsforum, hvor input, behov og idéer kan drøftes. 
Samarbejdsforum skal bestå af relevante, lokale personer fra de to institutioner med særlig interesse for 
det fælles campusområde, fx medlemmer af Absalons Campusledelsesmøde og SDUs Campusråd.  

Det foreslås, at medlemmer til Samarbejdsforum udpeges tids nok, så det første møde kan afholdes i 
efteråret 2020. 

Der bør udarbejdes et kommissorium for Samarbejdsforum, som beskriver de rammer, som gruppen skal 
og kan arbejde indenfor. 

 

Nemt at samarbejde 

Arbejdsgruppens input under dette punkt bør gives videre til: 

• Digitale rammer  →  Arbejdsgruppen om Digitale løsninger 
• Overgang mellem uddannelser  →  Arbejdsgruppen om lokaleudnyttelse  
• Overgang mellem uddannelser  →  Den nye Arbejdsgruppen om forskning og uddannelser  
• Tværfagligt samarbejde  →  Studieledelsen på Absalon og SDU Slagelse 

 

Forplejning og kantine 

Alle input under dette punkt bør overgå til Arbejdsgruppen om fælles kantine. 

Det skal særligt bemærkes, at afstanden til den fælles kantine på Absalon kan virke meget lang for SDUs  
studerende og i særdeleshed for de ansatte. Der kan være svært for SDUs undervisere at få frokostpausens 
30 minutter til at række. Der kan således være behov for særlige serviceydelser, fx forlængelse af 
frokostpausen, bestilling og levering på forhånd, flere udleveringssteder osv. 

 

20.09.2019 / Kirsten Lambert 



STUDIEMILJØ og 
ARBEJDSMILJØ 
 

Hvad 
Underpunkter skal foldes ud 

Økonomi 
Fordeling Absalon/SDU 

Hvem skal inddrages 
Afdelinger/navne 

Ansvarlig 
Navn 

 
 
Fysiske rammer inde og ude 
 
Fysiske rammer INDE Strøm    

Møblement    
Varieret udbud i forhold til 
grupperum 

   

Studiezone i Videnstationen    
Køleskabe    
Elkedel    
Mikroovn    
Skraldespande    

Fysiske rammer UDE Grønt – græs, planter og træer    
Rygestationer    
Siddepladser og loungeområde    
Aktivitetsmuligheder 
(bordtennis, skak, motionsting) 

   

Møbler til offentligt rum (faste 
og vejrbestandige) 

   

Nudging til 
gang/runde/motionssti 
Underlaget kan motivere til 
motion 

   

Årstidens farver og planter    
Bæredygtige materialer    

SDU hovedindgang Tættere på Absalon    
  



Forbindelsesbro Studiepladser – individuel og 
gruppe 

   

Almindeligt stolemiljø og 
lounge 

   

Forskudt og ikke bare en lige 
gang 

   

Stikkontakter    
Campustorv Træer og beplantning    

Sikker færdsel og trygt ophold    
Pas på ’gennemtræk’ af vind    
Tænk over belysning fx solceller    
Sol, læ og skygge    
Bæredygtigt – se årstiden via 
farver, planter og træer 

   

 

Kultur, fællesskab og fælles traditioner 

Kultur / Fællesskab 
 

Invitere hinanden til egne 
faglige og sociale aktiviteter 

   

Fælles studieorganisationer    
Fælles løb, fodbold, skak og 
andet 

   

Alumne    
For at komme hinanden ved 
kræves samarbejde og fælles 
aktiviteter 

   

Fælles fredagsbar i Rum 1    
Fælles alkoholfrit tilbud i Rum 2    
Fælles faglig medarbejderdag fx 
pædagogisk dag 

   

Fælles fester fx julefrokost    
Fælles fredagsbar – også for 
ansatte – fx fælles invitation 1 
gang pr. måned så alle føler sig 
velkomne 

   



Fælles temadag, fx klippe-
klister-juledag, halloween med 
græskar, konkurrence om 
bedste ting 

   

Fælles bestyrelser og udvalg Campusråd    
Student Forum    
Kantineudvalg    
Aktivitetsudvalg for ansatte og 
for studerende 

   

Dimission    
Gallafest – ny tradition    

Identitet og kultur SDU-identitet    
Absalon-identitet    
Campus Slagelse-identitet    

 

Nemt at samarbejde 

Digitale rammer Nem og let adgang til 
informationer 

   

Informationsskærme 
individuelle og fælles 

   

Overgang mellem 
uddannelser 

Standard-merit    
Koordinering af deadlines    
Frokostpause og andre pauser    
Undervisning – ferier – 
studiestart osv. 

   

Tværfagligt samarbejde Tværfaglige forløb    
Tværfaglige valgfag    
Frivillige workshops    

Økonomi og ressourcer Nemt at arrangere fælles 
aktiviteter 

   

Fælles studieråd/-
organisationer 

   

Fælles fredagsbar    



Tilsagn om ressourcer fra begge 
institutioner (økonomi og hjælp 
fra personale) 

   

Kort kommunikationsvej    
Repræsentanter fra begge i 
bestyrelser og udvalg 

   

Nye foreninger: idræt, film, 
musik, teater osv. 

   

 

Forplejning og kantine 

Forplejning og kantine Adgang til forplejning hele 
døgnet 

   

Lange åbningstider i kantinen    
Automater med kaffe, snack 
osv. 

   

Tæt på SDU    
Udleveringsstation tæt på    
Mødeforplejning skal være 
nemt og hurtigt 

   

 

 

 

 

 

 


