Opfølgning på gennemført Undervisningsmiljøvurdering 2019
Undervisningsmiljøvurderingen blev gennemført i foråret 2019 på hele DJM. Opgaven
ligger i regi af arbejdsmiljøudvalget, der ligeledes havde inddraget andre relevante organer bla. SU og Uddannelsesrådet samt en gruppe studerende fra henholdsvis K-råd, Udvalget for Mangfoldighed og repræsentanter fra studenterrådet til at kvalificere spørgeskemaet samt processen omkring indsamling af data.
Samlet set var resultaterne for hele UMVen meget tilfredsstillende, og der var flere markante forbedringer fra den foregående UMV. Arbejdsmiljøudvalget drøftede på mødet i
maj 2019 hele undersøgelsen, som efterfølgende er formidlet til det øvrige konservatorie
og blev tilgængeligt på den nye hjemmeside september 2019. Der vil i løbet af 2019 og
2020 blive igangsat flere konkrete initiativer, som der følges op i AMU maj 2020.
Opfølgningspunkter
Den gamle hjemmeside:
generelt har vores hjemmesiden fået rigtigt mange negative kommentarer. Heldigvis er vi gang med at få lavet en ny hjemmeside, som bliver lanceret efter sommerferien. Ligeledes bliver der arbejdet med et opdateret intranet, som forventes i luften
foråret 2020. Således skulle dette punkt gerne være markant anderledes ved næste
UMV.
Omgivelserne:
den laveste score er på ”inspirerende omgivelser” – som dog er bedre end sidste undersøgelse, hvor der siden undersøgelsen er igangsat en målrettet indsats på området i Aalborg. I forlængelse af en ekstern fondsbevilling er der mulighed for at få gjort
afdelingen i Aalborg lidt mere inspirerende, et arbejde der påbegyndes sommeren
2019.
AMU drøftede om, det i øvrigt er relevant at de studerende, skal forholde sig til at besvare, hvorvidt konservatoriets omgivelser er inspirerende, dette var nyt i forhold til til
de foregående og kan give anledning til misforståelser om, da det er undervisningsopgaven, som er den primære for konservatoriet.
Undervisningens indhold og evaluering af uddannelserne
Opfølgningen på dette område følger praksis fra 2018, hvor materialet drøftes med
undervisere og de studerende på de områder, der kalder på en særlig indsats. Endvidere vil materialet indgå i de specifikke uddannelsesanalyser, der gennemføres i efteråret 2019 og videre frem.

Opfølgningspunkter

Afdelingen Aalborg:
Svarprocenten er tæt på 50, hvilket er højt for en uddannelsesinstitution.
 Adgang til relevant information – øget tilfredshed.
 Sociale studiemiljø – meget tilfredse – det var de også sidst.
 Mobning – ligger meget lavt – 2% har svaret ja. 2% har ikke ønsket at svare.
 Seksuel chikane – ingen har svaret, at de har været udsat for seksuel chikane.
 Fysiske rammer – øget tilfredshed
 Fysiske rammer – få problemer med træk, lugt, rod og rengøring.
 Generel bedømmelse – faldet en lille smule.
Afdelingen Aarhus
155 besvarelser – flot svarprocent














Generelt tilfredshed med omgivelser, men de er ikke inspirerende.
Adgang til relevant information – øget tilfredshed
Sociale studiemiljø – øget tilfredshed
Stor ros til udlånsdepotet.
Omgangstonen – generelt god, men der er kommentarer fra nogen studerende som mener tonen ikke altid er god især blandt de studerende imellem
Dette vil blive drøftet med studenterrådet og der vil blive igangsat nogle initiativer til håndtering af dette.
Mobning – hyppigheden er forsvundet. Ligger meget lavt gælder både medstuderende og øvrige ansatte
Seksuel chikane – der er få personer, som har været udsat for seksuel chikane.
Vil blive drøftet i rektoratet og med studielederne m.fl. Dette førte til, at der
blev udfærdiget rapport på de specifikke studielederområder i Aarhus for at
kunne identificere på hvilket område, der har været besvarelser om seksuel
chikane. Umiddelbart var konklusionen, at der kunne være tale om hændelser,
der var foregået udenfor konservatoriet og/i samarbejdsprojekter med eksterne. Der skal næste gang spørges til, om der er hændelser udenfor konservatoriets eget regi eks. i samarbejdsprojekter med eksterne aktører, hvilket der
er en formodning om, gælder denne besvarelse.
Fysiske rammer – generel øget tilfredshed. De studerende er meget glade for
de hyggelige miljøer i biblioteket.
Fysiske miljø – færre har problemer med træk
Fysiske miljø – temperaturstyringen er der problemer med, der er en udfordringer i hele Musikhuset i Aarhus og nok vanskeligt at komme helt i mål med
Generelle vurdering – ligger konstant sammenlignet med sidste undersøgelse

Særlig indsats omkring seksuel chikane:
Der er i efteråret 2019 igangsat et samarbejde med Studenterrådgivningen i Aarhus
med henblik på at styrke indsatsen omkring forebyggelse og håndtering af krænkende
adfærd. Dette blev fulgt op af en tydelig indsats fra ledelsens side til de studerende og
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ansatte, at seksuelle krænkelser er et område, som man tager meget stærkt afstand fra
og ikke tolerer på konservatoriet.
Dette førte endvidere til en temadag for undervisere og øvrige ansatte omkring sårbare
unge, således at denne problematik ligeledes blev italesat.
Efterfølgende er der på møde i Mangfoldighedsudvalget 5.2.2020 været fornyet fokus og
forslag til kommende UVM er:
* I hvor høj grad føler du at dit kunstneriske udtryk skal justeres?
* Oplever du en jargon blandt dine medstuderende som virker udelukkende for dig?
Notat oprettet maj 2019 - sidst revideret marts 2020: Maria Ammitzbøll
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