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Til rådgiver Hanne Johansen.  Fakultetssekretariatet Health.  
  
 
 

Bemærkninger fra akademisk råd Health til de fysiske rammer i det 
fremtidige Campus 2.0.  
 

  Akademisk Råd takker for inddragelsen, herunder muligheden for at komme med kon-
krete forslag til, hvordan de fysiske rammer i det fremtidige Campus 2.0 kan under-
støtte fakultetets fokusområder og de bredere AU visioner. Helt overordnet er akade-
misk råd Health meget tilfreds med at muligheder på eksisterende campus er tænkt 
ind i planerne for det fremtidige campus 2.0 og imponeret over planerne og tegnin-
gerne. Det ser flot ud.  
 
Akademisk råd drøftede det fremtidige Campus 2.0 på rådsmødet d. 20 september og 
har følgende forslag.  
 
1. Et mere fysisk aktivt campus  
 
Det vil være oplagt at tænke idræt ind som en fysisk del af campus og som en sektion 
med relevant og konkret faglighed, der kan bidrage væsentligt til at bringe idræt og be-
vægelse ind i planerne for et mere fysisk aktivt campus, til gavn for alle ansatte og stu-
derende ved AU. 
 
2. Et mere inspirerende studiemiljø  
 
Det er vigtigt at tænke konkrete fysiske rammer for et inspirerende studiemiljø ind i 
planerne for det fremtidige campus. Det gælder, både i de nye bygninger, de eksiste-
rende bygninger og i udendørs områderne. Der har også i nyere byggeri på campus væ-
ret for lidt fokus på det fysiske studiemiljø. Akademisk råd peger på følgende som væ-
sentligt: 
 
• Fysiske rammer der understøtter nærhed mellem forsknings-og undervisnings-

steder. Det understreges, at det skal tænkes ind ikke kun for de røde bygninger, 
der står til renovering, men i høj grad også for de gule bygninger. Særlig skal der 
indtænkes konstruktive løsninger for studier med mange studerende, da antallet i 
sig selv er en særlig udfordring i forhold til kontakt mellem forskere og stude-
rende. 

• Flere inspirerende og fleksible fysiske mødesteder for studerende. (også for de 
mange studerende, der har mellemtider)  

• Innovation hubs/living labs med interessante aktiviteter, hvor studerende kan 
prøve deres ideer af (eks. DTU) 
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3. Et levede campus  
 
At skabe et levende campus kræver, at der kommer mere gas og swung på.  f.eks 
 
• musik spillesteder 
• gourmet restaurant 
• basic og billig mad 
• faculty club 
 
Derudover kunne man med fordel overveje at tænke flere gæsteboliger til udenlandske 
forskere ind i planerne. Det vil klart give et skub i retning af at skabe et mere levende 
campus, hvis man ud over boliger til studerende, også laver boliger til gæsteforskere, 
både til korterevarige ophold og ophold, der strækker sig over flere måneder.   
 
 
Med venlig hilsen 
 
På vegne af Akademisk Råd Health 

 
Helle Prætorius Øhrwald 
 
 
 
 
 


