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En campusstrategi handler om meget mere end bygninger.
Der er ikke noget så forjættende som nye bygninger, der rejser sig som et løfte om
nysyn og fremtid. Ja, så fascinerende, at nye bygninger ofte bliver til et mål i sig
selv; et symbol på den strategi, der ikke var der. Sådan er det ikke, og sådan skal
det ikke være på Metropol. Derfor kommer campusstrategien først efter den ny
organisation, efter strategien, og ikke før. Organiseringen af vores bygningsmasse,
design, brug og indretning af rum og arealer skal understøtte de fælles mål. Ikke
omvendt. Derfor handler campusstrategien om meget mere end matrikler, lokaler
og kvadratmeterpriser.
Det handler i særdeleshed om det studenterliv, som bygninger kan stimulere til
– både via nytænkende læringsrum og involverende sociale miljøer. Det handler
også om rumindretning, der indbyder til møde mellem forskellige grupper af medarbejdere og dermed danner afsæt for ideudveksling, kompetenceudvikling og et
dynamisk arbejdsmiljø. Eller hvordan campusmiljøer med høj æstetisk kvalitet og
rummelighed gør, at vi fortsat tiltrækker de bedste studerende og medarbejdere.
Endelig handler det i høj grad om at tydeliggøre og fæstne Metropol i lokale
områder og medvirke til, at vi spiller sammen med den praksis, vi er en del af og
uddanner til. Metropol skal åbne sig mod sin omverden, og lade den komme ind.
Jeg har, med en mindre underdrivelse, fulgt arbejdet med campusstrategien på
sidelinjen og er opløftet over de mange inspirerende og velbegrundede forslag
til byggefysiske tiltag, som er fremkommet. Jeg synes, at der er en god balance
mellem det nytænkende og det langtidsholdbare, og jeg tror på, at et koncentreret arbejde med at udvælge, forberede og iværksætte disse tiltag vil betyde, at de
fysiske rammer på Metropol fremover vil være en rigtig stærk faktor i vores fælles
professionelle liv og ambitioner.
Stefan Hermann
Rektor
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formål I indledning I 02
Hvorfor campusstrategi?

Processen

De fysiske rammer er altafgørende for de arbejdsvilkår og
videns- og læringsmiljøer, Metropol kan tilbyde medarbejdere og studerende nu og i fremtiden. Derfor har
bestyrelsen og direktion ønsket at undersøge kvaliteten
og udviklingsmulighederne i de nuværende fysiske
rammer. Campusstrategien er således en strategi for alle
uddannelser og vidensmiljøer på Metropol.

Arbejdet med campusstrategien har været en åben og
inddragende proces, som har inviteret studerende og
medarbejdere med i arbejdet. Strategien baserer sig på
de input og ideer, der er kommet fra deltagerne undervejs samt nøgletal og andet datamateriale. Arbejdet med
campusstrategien baserer sig således på fire faser, som er
gennemført i efteråret 2009:

Omdrejningspunktet for campusstrategien er forestillingen om, at en rigtig prioritering og indretning af
de fysiske rum er vejen til at styrke studiemiljøerne og
fremme centrale mål, videndeling og sammenhæng i
organisationen. Målet med campusstrategien er derfor,
at de fysiske rum understøtter og forstærker de daglige
aktiviteter og strategiske initiativer indenfor Metropols
kerneydelser: undervisning, udviklingsaktiviteter og
vidensproduktion nu og i fremtiden. Strategien tager
således afsæt i en undersøgelse af, hvordan de fysiske
rum spiller ind på vores adfærd og trivsel, hvordan vi
studere, hvordan vi tilrettelægger og løser vores arbejdsopgaver, og hvordan vi samarbejder og videndeler.
Med udgangspunkt i ovenstående er campusstrategien
et redskab til at:
•
•
•

Fastlægge de overordnede mål for Metropols fysiske
miljøer
Anvise hvordan de fysiske miljøer kan udmøntes og
inspirere til det videre arbejde med at skabe attraktive
studie-, arbejds- og vidensmiljøer
Fungere som udgangspunkt for væsentlige prioriteringer på bygningsområdet og andre aspekter af de
fysiske rammer.

FASE 1: Kortlægning af eksisterende
fysiske miljøer ved hjælp af observationer,
fokusgrupper, nøgletal mv.
FASE 2: Brugerundersøgelse af efterog videreuddannelserne (kursister og
medarbejdere)
FASE 3: Visionsworkshops om temaerne
studiemiljø, arbejdsmiljø og
vidensmiljø
FASE 4: Udarbejdelse af centrale visioner
med udgangspunkt i materialet fra de
foregående tre faser
Strategien bygger på det på tidspunktet bedst mulige
datagrundlag. Materialet er undervejs blevet kvalificeret
og afprøvet med henblik på validering af data. I det
fremtidige arbejde med campusstrategien vil der dog
være behov for at undersøge nogle af de foreslåede tiltag
yderlig, før end der træffes beslutning om igangsættelse
af tiltagene.
Arbejdet er udført i samarbejde med arkitektfirmaet
SIGNAL, som er specialiseret i, hvordan rum kan
bruges som strategisk redskab for at nå organisations
mål. Derudover er der nedsat en styregruppe bestående
af repræsentanter fra ledelse og medarbejdere, hvis
primære rolle har været at bistå analysen af data, sikre
koblingen til Metropols strategi og dermed prioritere
forslag til tiltag i campusstrategien.

principper I indledning I 03
Principper for campusstrategien

Campusstrategiens indhold

Et vigtigt parameter for campusstrategien har været, at
den har en tæt kobling til de øvrige strategier og initiativer, som iværksættes på Metropol. Fx er det naturligt, at
visioner, anbefalinger og initiativer til fysiske ændringer/
forbedringer understøtter arbejdet med at forbedre
studiemiljøerne, den kommende forsknings- og udviklingspolitik, biblioteksstrategi og andre strategiske
initiativer. Derfor har en væsentlig rolle for styregruppen
været at udforme en række styrende principper for
arbejdet med campusstrategien. Principperne er således
en konkretisering og præcisering af målene for
campusstrategien og har været retningsgivende for
anbefalingerne i strategiarbejdet.

Undervejs er principperne løbende blevet drøftet og
afprøvet i forhold til indsamlet datamateriale, analyser og
hypoteser. Principperne har på den måde fungeret som
en ramme for arbejdet, men er samtidig blevet udfordret
undervejs af medarbejdernes og de studerendes ideer og
forestillinger.

Med afsæt i SIGNALs analyse og styregruppens
principper, så indeholder campusstrategien:
•

Fire visioner for de fremtidige campusmiljøer, som
giver fire overordnede svar på, hvordan Metropols
mål (principperne) for campusmiljøerne kan indfries

Udover principperne pegede styregruppen på følgende
fem præmisser, som grundlæggende udgangspunkter
for strategien og de indsatser, der iværksættes som et led
i strategien:

•

Styregruppens prioriterede principper:

•

Et idekatalog af tiltag fordelt på kort-, mellem og
lang sigt, hvor tidsintervallerne signalerer, hvad
der bør tages action på nu, hvad vi bør undersøge
nærmere og planlægge igangsætning af. Tiltagene
er således midlerne til at opnår de fire visioner og
fungerer, som et fremtidigt inspirationskatalog for
Metropols campusarbejde

•

Styregruppens anbefalinger af Metropols fremtidige
bygningsfysiske dispositioner, og af hvilke tiltag fra
idekataloget, som bør prioriteres først.

•

En oversigt over Metropols fremtidige bygningsfysiske dispositioner med beskrivelse af de enkelte
bygningers potentialer og udfordringer, som er
fremkommet i undersøgelsen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Campusmiljøerne skal understøtte valg og udvikling
i pædagogik og didaktik.
Campusmiljøerne skal stimulere til videns-kredsløb
såvel horisontalt og vertikalt, som internt på den
enkelte uddannelse/enhed.
Campusmiljøerne skal øge synliggørelsen af EVUområdet som forretningsområde.
Campusmiljøerne skal fremme kulturel rummelighed, mangfoldighed og skal appellere til forskellige
typer af studerende.
Campusmiljøerne skal styrke et socialt studiemiljø.
Campusmiljøerne skal fremme og synliggøre de
enkelte uddannelsers identitet og vidensproduktion
og herigennem bidrage til at styrke Metropols
identitet.

•

•
•
•

Bedre og mere effektiv udnyttelse af bygningsmassen og faciliteter.
Campusmiljøerne skal være grønne og CO2bevidste, bæredygtighed vægtes højt og indgår i alle
beslutninger.
Æstetisk fremtoning vægtes højt og indgår i alle
beslutninger.
Campusmiljøerne skal invitere til interaktion med
aftagere, erhvervsliv, andre uddannelsesinstitutioner,
lokalområderne og øvrige samarbejdspartnere.
Campusmiljøerne skal være fleksible og multifunktionelle i anvendelse.
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hovedtendenser fra behovsundersøgelsen I processen I 04
fase I

fase II

fase III

september

september-oktober

september-oktober

Kortlægning af den nuværende bygningsfysiske
situation

metode:

Nøgletal

Opgørelse af antal medarbejdere og studerende på
grunduddannelserne på de
enkelte lokationer

Lokalebookinger

Datamateriale indhentedes
fra hver lokation i studiestart
uge samt uge 39/40

Kortlægning af efter- og
videreuddannelsesområdet

Telefoninterviews

Studiekoordinatorer, projektchefer, teamledere etc.
telefoninterviewes med
henblik på at skabe overblik
over sammensætningen af
studerende og uddannelser
på EVU området.

Telefoninterviews

Bygningsmedarbejderne
registrerede formel og
uformel aktivitet på hver
lokation kl 10, 13 og 15 over
to dage i uge 38/39

EVU-stud. på korte og lange
uddannelser på de enkelte
lokationer interviewes
omkring overordnede
faktorer som motiverer valg
af kursussted. 14 studerende
interviewedes.

Kvalitative observationer

Workshop:

Egenobservationer

SIGNAL arkitekter
registrerede og evaluerede
bygningsfysikken på hver
lokation i ugerne 38 og 39

Fokusgruppeinterviews

I uge 38 gennemføres en
række fokusgruppeinterviews
med studerende, TAP’ere,
undervisere og konsulenter.
47 personer deltog i disse
interviews.

Der blev gennemført en
visionsworkshop for EVUområdet med deltagelse
af TAP’ere, undervisere og
konsulenter.

Tre visionsworkshops omkring fremtidens
•
•
•

arbejdsmiljø
studiemiljø
vidensmiljø

3 workshops:

Der blev gennemført tre
visionsworkshops.
På workshoppen om det
attraktive og udviklende
arbejdsmiljø deltog undervisere, TAP’ere samt vidensmedarbejdere
På workshoppen om det
engagerende og udfordrende
studiemiljø deltog undervisere, studerende, studievejledere samt studieadministrativt personale
På workshoppen om det
dynamiske og synlige
vidensmiljø deltog bibliotekarer (særskilt workshop)
undervisere, konsulenter.
ledere samt medarbejdere fra
centre/enheder

Hovedtendenser på tværs af de tre faser:
De bygningsfysiske rammer

Flere lokationer lider under bygningsfysiske mangler. LV og RA
er gamle kontorhuse, som ikke har potentialer, der lever op til
undervisningens kvalitet. TV er nedslidt og har alvorlige indeklimatiske problemer mens TA ikke lever op til det pædagogiske
sigte i undervisningen. RM, KSV, NV samt HA er lokationer med
betydelige bygningsfysiske kvaliteter og potentialer.

Diversitet, fleksibilitet og multifunktionalitet

Diversitet i rum, indretninger og funktionalitet efterspørges på
tværs af lokationerne. Der efterspørges både formelle/uformelle
rum, små rum til alene- og gruppearbejde, store rum til samarbejde og undervisning samt rum til social og faglig aktivitet
udendørs. lokalebookinger og bygningsmearbejdernes observationer viser, at der er lavest belægning på de monofaglige/monofunktionelle lokaler. Der efterspørges en koordineret, varieret
inventarløsning, som lever op til ønsket om forskellige miljøer til
faglig og social udfoldelse.

Synlighed og fremtoning

Der efterspørges åbne, indbydende, levende og tilgængelige
campusmiljøer med gode og tydelige ankomstarealer samt
bygninger med synlige aktiviteter over døgnet. Lokalbefolkningen og aftagere ønskes inviteret indenfor.

Integration

Både ansatte og kursister på efter- og videreuddannelserne har
svært ved at relatere sig til grunduddannelserne. En stor del af
EVU aktiviteten foregår på særskilte kursuslokationer og den resterende del er ringe intergreret med grunduddannelserne. På RM
er der desuden ringe integration mellem de enkelte uddannelser.
Generelt er der begrænset interaktion på tværs af faggrupper.

Optimeringspotentialer

Observationer og udtræk fra bookingsystemerne peger på et
stort potentiale for optimering af eksisterende rammer. De monofunktionelle lokaler benyttes i for ringe grad. På RM er der et stort
potentiale for placering af flere funktioner/studerende. Specielt
NV og CC er pressede på pladsen, og det vil kræve en omdisponering at få plads til ønskede rum og faciliteter.

Faglig og social udfoldelse

NV er kendetegnet ved stor social aktivitet men savner faciliteter
til den faglige udfoldelse. KSV befinder sig i den anden ende af
skalaen, og der er generelt et stort ønske om facilitering af social
aktivitet over en større del af døgnet.

Fase 1: Nuværende fysiske rammer I processen I 05
NØGLETAL

BOOKINGER

Faggrupperne er forskelligt repræsenteret på lokationerne:
• RM /CC er repræsenteret ved en bred palet af faggrupper
(mange timelærere på RM)
• LA/RA har overvægt af timelærere/vidensmedarbejdere/
HK’ere
• NV har hovedsageligt fuldtidsundervisere
• Resterende lokationer har fortrinsvis fuldtidsundervisere,
mens de andre faggrupper er repræsenteret i mindre grad.
Indsamlet data peger på, at der er et stort uudnyttet potentiale
ift. meroptag.
• RM og TV er de steder ,hvor udnyttelsesgraden er lavest.
• CC og LA er de steder, hvor udnyttelsesgraden er højest.
• Grupperum er generelt mindre bookede end klasserummene
og de fagspecifikke rum bookes generelt mindst (undtagen
sportsfaciliteter).

OBSERVATIONER
(KVANTITATIVE)

• Overordnet finder der en lavere aktivitet sted ved observationen kl. 15 på samtlige lokationer end kl. 10 og kl. 13.
• Udnyttelsesgraden af de funktionsspecifikke lokaler ligger
konsekvent lavere end den generelle udnyttelsesgrad i de
bygninger, de er tilknyttede.

OBSERVATIONER
(KVALITATIVE)

Evalueringerne af de enkelte lokationer giver et blik på en række
”best practices”:
• Velovervejede inventarløsninger har hos CC skabt attraktive,
fleksible lokaler med stor diversitet.
• Den gode planløsning med gode formelle og uformelle zoner
samt inddragelse af uderummet findes på TV.
• Den stærke sociale identitet findes på NV via åbne, sammenhængende rumforløb i den nye bygning samt på CC
gennem møblering og faglig kobling til den historiske brug af
bygningerne.
• God variation i rumligheder findes i den nye bygning på RM,
hvilket skaber mulighed for en mangfoldig anvendelse af
bygningen ift fagspecifik aktivitet, de helt store forsamlinger,
bred klasseundervisning, gruppearbejde samt en række
uformelle aktiviteter.
• God udnyttelse af bygningspotentialer i eksisterende bygning ses på KSV, hvor en tidligere konfektionsfabrik er konverteret til skole gennem arkitektonisk klar ide, inddragelse af
gårdrum og disponering af planen i formelle og uformelle
zoner.
• Bibliotek og kantine fremhæves som vigtige områder for
uformelle møder ml. studerende, undervisere, vidensmarb.
etc.
• Der efterspørges faciliteter og artefakter, som skaber identitet
• Ønske om lang åbningstid og plads til det sociale
• Modtagelse/ankomst skal signalere ”VELKOMMEN”
• Synlig aktivitet over døgnet/året efterspørges
• Bedre udemiljøer efterspørges
• Der er et stort ønske om fleksibilitet/diversitet i inventaret
• Lokalmiljøet inddrages pt. ikke aktivt i husets brug
• Eksterne brugere har intet ejerskabet til bygningerne.
• Indeklima skal være i top

INTERVIEWS

OPSAMLING
PÅ TVÆRS
AF FASE 1

Brugen af campusmiljøerne
Rummelighed/forskellighed/aktivitet/kreativitet/socialitet:
De ni lokationer er meget forskellige, hvilket kommer til udtryk i
en række best practices knyttet til en enkelt lokation frem for på
tværs af lokationerne.
Integration:
På RM findes der en række uddannelser, som lever side om side
uden den store integration – samling er ikke garanti for integration. I tillæg hertil er de andre lokationer udpræget selvstændige
og fagbegrænsede enheder.
Fleksibilitet/multifunktionalitet/pædagogisk sigte:
Kvalitative observationer samt interviews peger på problemer i
forhold til en begrænset palet af rum med udpræget monofuntionel brug, hvor det pædagogiske sigte ikke er tænkt med. Selv
på RM, der er bygget til læring, er der problemer ift. koblingen
mellem rum og pædagogik.

Synlighed og fremtoning
Åbne, indbydende, levende og tilgængelige campusmiljøer:
Ved gruppeinterviews efterspørges åbne og velkommende
indgange/adgange - modtagelsen på campusområderne er
væsentlig.
Der savnes aktivitet over døgnet/året. Observationer/lokalebookinger understøtter udsagn om den generelt lave aktivitet
(NV og CC fremhæves ved interviews som lokationerne med
mest aktivitet/energi)
Æstetisk fremtoning og synlighed:
LA & RA lider ift. æstetisk fremtoning. TV er en prisbelønnet
bygning, som er nedslidt. RM vinder trods det rå udtryk med
tiden i faggruppernes bevidsted. Undtagen på CC er inventar
forholdsvis gammelt, nedslidt og ukoordineret.

Udnyttelse af bygningsmassen
RM har et uudnyttet potentiale for flere studerende samt bredere
udnyttelse over døgnet. Specielt de fagspecifikke rum (undtagen
sportsfaciliteterne) lider under lav udnyttelse.
Best practices peger på flere måder at optimere brugen af den
eksisterende bygningsmasse gennem social og professionel
identitet, velovervejede inventarløsninger, god variation af rumligheder samt den gode planløsning.

Fase 2: EVU I processen I 06
TELEFON
INTERVIEWS
NØGLEPRS.

På baggrund af telefoninterviews med projektchefer, teamledere,
studiekoordinatorer etc. deles de EVU-studerende op i fire
kategorier.
• Kursister undervises omtrent på samme facon uanset
kategori.
• Der er store forskelle på krav/forventninger til forplejning
undervejs
• Kursisterne er generelt mere knyttede til deres arbejdsplads
end til deres (efter/videre-)uddannelsessted
• Der er stor forskel på hvilke faciliteter, der er til rådighed på
uddannelsesstederne for lærere og konsulenter. Fastansatte
har normalt en fast arbejdsplads mens timelærere/eksterne
konsulenter må forberede sig hjemmefra

TELEFON
INTERVIEWS
EVU STUD.

I en række telefoninterviews med EVU-studerende fra hver lokation kom følgende til udtryk:
Fordele og ressourcer:
• Kompetente undervisere
• Nuværende it-løsninger dækker kursisternes behov
Ulemper og barrierer:
• De fysiske omgivelser er ikke på niveau med undervisningskvaliteten.
• Kursisterne føler sig ikke som en del af studiemiljøet
• Særligt fællesområderne tilgodeser ikke kursisternes behov

WORKSHOP

Følgende ønker kom til udtryk på workshoppen med medarbejdere på EVU-området:
• Større mangfoldighed af inspirerende miljøer, både til undervisning og administration, samarbejde og fordybelse
• Synlig vidensproduktion, bibliotek og organisation
• IT skal inddrages i forberedelse, undervisning og evaluering
• Redskaber og lokaler bør fungere smidigt og professionelt
• Netværk bør prioriteres frem for bygningsmæssig sammenhæng
• Etablering af EVU-loungen som det samlende rum for
synlige aktiviteter i løbet af dagen
• Udnyttelse af uderummet til en mangfoldighed af aktiviteter

OPSAMLING
PÅ TVÆRS
AF FASE 2

Rummelighed, forskellighed, kreativitet etc.
Der er et stort ønske blandt ansatte og kursister om en mangfoldighed af rumligheder og varierede aktiviteter. Den nuværende
undervisning er tilrettelagt som traditionel klasseundervisning
og gør kun brug af et begrænset antal rumligheder.
Man danner gerne netværksrelationer med sine medkursister,
men det sker alt sammen væk fra uddannelsesstedet.
Kursisterne bliver sjældent på uddannelsesstedet efter endt
undervisning for at læse videre, alene eller sammen med deres
gruppe.
Integration
Både ansatte og EVU-kursister har vanskeligt ved at relatere sig
til grunduddannelserne. Bedst fungerer det blandt underviserne,
hvor flere er tilknyttet både EVU og grunduddannelsen.
Kursisterne derimod oplever minimal synergi ved at være
placeret blandt grunduddannelserne.
Mulige årsager til den manglende integration kan være:
• Traditionel EVU-undervisning foregår i et begrænset antal rum
(typisk begrænset til klasselokale samt grupperum).
• Korte pauser og kaffen bragt op til klasselokalerne gør, at
kursisterne ikke når at komme ud og indtage fællesarealerne.
• Uddannelsesstederne skilter for lidt med deres faglighed. Man
bliver ikke nysgerrig efter at se, hvad der foregår rundt om på
kursusstederne.
• Uddannelsesforløbene er ofte så kortvarige, at man ikke når at
knytte sig til uddannelsesstedet.
Æstetik, interaktion, tilgængelighed
Kursisterne oplever generelt ikke, at bygningerne og aktiviteterne i dem understøtter undervisningens høje standard.
Hovedårsagerne er:
• Uinspirerende og uindbydende omgivelser.
• Stedet er ikke indrettet efter EVU-kursisternes behov, og
kursisterne føler sig presset af grunduddannelsernes
hævdvundne ret til fællesfaciliteterne.
Metropol bruger ikke rum og faciliteter som et parameter i
konkurrencen om de studerende. Kursusaktiviteter for VIPstuderende foregår eksternt.

Fase 3: Tre visionsworkshops I processen I 07
På tre visionsworkshops forholdt medarbejdere og studerende
sig til de tre temaer om henholdsvis arbejdsmiljø, studiemiljø og
vidensmiljø. De vigtigste pointer er medtaget.
ARBEJDSMILJØ

STUDIEMILJØ

VIDENSMILJØ

• Diversitet i rum, indretninger og funktionalitet efterspørges:
Der efterspørges både formelle/uformelle rum, små rum til
alene- og gruppearbejde, store rum til samarbejde og undervisning samt rum til social og faglig aktivitet udendørs.
• Der efterspørges forskellige campusmiljøer med mulighed for
differentierede, individuelle læringsmiljøer kombineret med
platforme til møde/videndeling.
• Der efterspørges fysisk nærhed mellem studerende og undervisere samt mellem undervisere og administrativt personale.
• Radiograferne peger på fælleskontoret som stedet, hvor
videndelingen bedst foregår. Underviserne vælger ellers
fortrinsvis den traditionelle alene-arbejdsplads mens TAP’erne
generelt er mere åbne for at arbejde åbent/aktivitetsbaseret.
• Der efterspørges rammer, som svarer til det pædagogiske
sigte i undervisningen/arbejdet.
• Stort overlap i faggruppernes valg af miljøer/faciliteter. Der er
et stort potentiale for deling af en bredere vifte af rum.
• Diversitet i rum, indretninger og funktionalitet efterspørges
- i udpræget grad hos de studerende efterfulgt af studievejledere samt undervisere. Studieadministrative medarbejdere er mere traditionelle i deres valg og ønsker.
• Der efterspørges gennemsigtighed og synlighed ved, at der
åbnes op med færre lukkede døre, flere og bedre gruppearbejdssteder og at der tænkes i ude arealer.
• Der peges på flere muligheder og ønsker for at invitere
eksterne indenfor: Samarbejdspartnere, lokalmiljøet og
aftagere.
• Både medarbejdernes og de studerendes valg peger på, at
et rum understøtter mere end én aktivitet, og at aktiviteter
kan udføres i forskellige miljøer/rum. Videndeling på tværs af
professionelle skel skal kan styrkes via ressourcedeling.
• Der er et stort ønske om en mangfoldighed af rumligheder/
funktionaliteter på uddannelsesstederne. Vidensmedarbejderne ønsker åbne, inviterende og inkluderende rum.
• Videndeling, multifunktionalitet og samarbejde vægtes højt,
og der efterspørges rum og inventar, som understøtter både
formelle og uformelle møder. Udvidelsen af bibliotekets
funktioner og åbningstid fremhæves som vigtig for understøttelsen af vidensdelingen.
• Der lægges stor vægt på synliggørelsen af aktiviteter og
funktioner, således at der skabes en fællesfaglig identitet. Der
ønskes åbenhed og udveksling på alle niveauer. Vidensmedarbejderne vil gerne ud og bruge deres kvalifikationer på tværs
af lokationer og faglige skel, og de efterspørger rum, som
understøtter dette.

OPSAMLING PÅ TVÆRS AF FASE 3
- hvor er ønsker og behov ens, og hvor er de forskellige?

Studerende og de tre faggrupper er relativt ens ift. ønsker om en brede palet af rum og faciliteter.
Der er små forskelle på, hvad der efterspørges set i lyset af, at de tre workshops introducerede en
langt bredere palet af rum, end der eksisterer idag.
I et fremtidigt campusmiljø med den brede palet af faciliteter tilknyttet, vil der derfor være stort
potentiale for ressourcedeling.

Studerende
Efterspørger den helt brede
palet af rum til læring/arbejde.
Stor åbenhed overfor
ressourcedeling.
Stor efterspørgsel af åbne,
sociale faciliteter.

Undervisere
Begrænsede i valg af rum til
solitært arbejde (små lukkede
enheder overfor fællesejede
områder)
Efterspørger dog bred palet af
rum til samarbejde/
undervisning

HVOR ER ØNSKERNE SAMMENFALDENDE?
•
Der efterspørges en bredere palet af rum og inventar
•
Redskaber/it der fungerer og fysiske omgivelser i top
•
Forskellige aktiviteter fordrer forskellige rum
•
Rum kan facilitere mere end en type aktivitet
•
Aktiviteter kan foregå simultant i det samme miljø
•
Plads til det uformelle

Vidensmedarbejdere
Efterspørger åbne, uformelle zoner,
som inviterer til
tværfagligt samarbejde.
Biblioteket som
omdrejningspunkt.

TAP’ere
Mere konservative end underviserne ift. ønske om
traditionelle kontorfaciliteter.
Efterspørger tilknyttede
faciliteter til de (åbne) kontorarealer.

Kort om campusstrategi I visioner I 08
Kort om campusstrategiens indhold

1

Campusstrategien består af fire elementer:
1. Fire visioner for de fremtidige campusmiljøer, som
giver fire overordnede svar på, hvordan Metropols
mål (principperne) for campusmiljøerne kan indfries .

NY
A

B

C

2.

D

En oversigt over Metropols fremtidige bygningsfysiske dispositioner med beskrivelse af de enkelte bygningers potentialer og udfordringer, som
er fremkommet i undersøgelsen.
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RM

NY
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Et idekatalog af tiltag fordelt på kort-, mellem og
lang sigt, hvor tidsintervallerne signalerer, hvad
der bør tages action på nu, hvad vi bør undersøge
nærmere og planlægge igangsætning. Tiltagene
er således midlerne til at opnår de fire visioner og
fungerer, som et fremtidigt inspirationskatalog for
Metropols campusarbejde
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FÆLLES FACILITETER

2

Styregruppens anbefalinger af Metropols fremtidige bygningsfysiske dispositioner samt hvilke
tiltag fra bruttolisten, som bør prioriteres først for
at indfri visionerne, og som skaber størst umiddelbar værdi.
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Styregruppens anbefalinger

Lokale anbefalinger:

f

h
g

6

CC

HG

i
e

NV

3

Idekatalog over bygningsfysiske
initiativer

Vision 1
Forandrings
ledelse
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Fysisk rum
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Adfærd
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3.

Overordnede bygningsfysiske
dispositioner
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Fire visioner for fremtiden
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fire visioner for fremtiden I visioner I 09
Visioner for fremtidens arbejds-, videns- og
studiemiljø på Metropol

1

2

Førende faglige miljøer

lokation

lokation

A

B

lokation

lokation

C

D

Et stærkt efter- og
videreuddannelsesmiljø

3

Et uddannelsessted, der lever

4

Vision 1: Førende faglige miljøer
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1

Fremtidens Metropol består af en række faglige miljøer fordelt
på forskellige lokationer, der hver især har en række professionelle funktioner, faciliteter og viden, der gør stedet til en spydspids for et særligt område i Metropol. Spydspidsfunktionerne
synliggør de enkelte uddannelser og fagligheder og skaber rum
for vidensformidling og vidensudveksling på de enkelte uddannelsesinstitutioner. Spydspidsfunktionerne er tilgængelige for
alle og inviterer til brug på tværs af lokationer og fagligheder.
Dette skaber naturlige mødesteder for studerende og medarbejdere på Metropol.

Vision 2: Et stærkt efter- og videreuddannelsesmiljø

De EVU-studerende vælger Metropol som uddannelsessted
på grund af den høje faglighed, men også fordi Metropol kan
tilbyde indbydende, professionelle og faglige faciliteter og
funktioner, der er målrettet de EVU-studerendes behov. Der
er en naturlig kobling og tilknytning til de relevante grunduddannelser, som gør det muligt at følge den faglige udvikling,
den nyeste forskning og møde kommende kollegaer i et
uformelt og behageligt miljø.

Eksperimenterende rum og
læringsmiljøer

Vision 3: Et uddannelsessted, der lever

Fremtidens Metropol er et uddannelsessted, der lever. Der er
faciliteter, aktiviteter og atmosfære, der gør, at de studerende og
medarbejdere bliver på lokationerne udover den aktuelle undervisnings- og arbejdstid. Samarbejdspartnere og lokalområderne
inviteres ind og føler sig velkomne.
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FÆLLES FACILITETER
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Vision 4: Eksperimenterende rum og
læringsmiljøer

På fremtidens Metropol er der er en palet af rum og
læringsmiljøer, som er tilgængelige. Rum og indretning indbyder til at eksperimentere med nye lærings- og arbejdsformer.
Differentierede rumligheder, artefakter og vidensformidling gør
studie-, videns- og arbejdsmiljøerne til spændende og afvekslende steder at opholde sig i for de studerende, medarbejdere
og samarbejdspartnere. De mange forskellige muligheder
stimulerer til vidensudveksling i både formelle og uformelle
miljøer.

Bygningsfysisk disposition af det fremtidige Metropol I visioner I 10
Eksisterende lokationers karakteristika:
Campus Rådmandsmarken (RM):

- Bygn A er en laboratoriefløj m. monofunktionelle laboratorier samt

kontorer. Bygningen har en stram plan med lange ubrudte gangforløb og få, svagt fungerende uformelle zoner.
- Bygn F indeholder indeholder udover FSR praksis-, gruppe-, mødeog fælleslokaler. Kontorer på en del af 1. og 2. sal. Uhensigtsmæssige kontaktflader og lukkethed ift. vidensproduktionen
- Bygn G indeholder kontorer samt undervisningsrum
- Bygn H er et studenterhus
- Nybygningen indeholder kontorer, grupperum, undervisningslokaler, studiezoner etc. Antallet af kontorer er vokset på bekostning
af undervisningsfaciliteterne. Stort potentiale for indplacering af
flere studerende ved aktivering af studiezoner og lukkede læringsrum.

Grundlæggende bygningsfysiske dispositioner af det fremtidige Metropol:
På baggrund af de evaluerede bygningsfysiske karakteristika for hver enkelt
lokation anbefales det, at
•
Tagensvej og Tyrkisvej fraflyttes
•
Rosenørns Allé fraflyttes
•
Lindevangs Allé fraflyttes
•
Ny lokation etableres (samling af sygeplejerske uddannelsen)
•
Mindre lokation etableres (samling af koncernadministration)
En ny placering af aktiviteter, enheder, centre, studerende og medarbjedere
bør ske i dialog med ledelse og medarbejdere på de berørte lokationer.
Disse anbefalinger danner basis for de efterfølgende bygningsfysiske
initiativer.

Haraldsgade (HG):

Geografisk nærhed til Campus Rådmandsmarken og med potentiale
for skabelsen af gode rammer for kursusvirksomhed.

Tagensvej (TA):

Tidligere hospitalsafsnit, som er uegnet til undervisning ift. pædagogikken baseret på klyngeundervisning. På nær fredagsbaren er
der intet socialt miljø.

City Campus (CC):

City
Campus
(CC)

Haraldsgade
(HG)

Tyrkisvej 14 (TV):

Nedslidt bygningsfysik og dårligt indeklima, som vil kræve betydelige ressourcer for at få til at fungere.

Ny lokation

Rosenørns
Alle (RA)

Tagensvej
(TA)
Campus
Rådmandsmarken
(RM)

Ny
Lokation

Uddannelserne mangler plads: Mindre grupperum og helt store
undervisningsrum. Faciliteter tilknyttede de åbne kompetencefællesskaber savnes både af undervisere samt koncernadministration

Tyrkisvej
(TV)

Kronprinsesse Sofies Vej 35 (KSV):

Gode og varierede rum, der kræver optimering for at skabe bedre
rammer for arbejde, undervisning og socialt miljø. Der bør åbnes op
for at skabe mere synlig aktivitet på stedet.

Nyelandsvej 25-27 (NV):

Lindevangs
Alle (LA)

Gode og varierende rammer. Dog savner både studerende og undervisere faglige rammer til fordybelse i tillæg til det udviklede sociale
miljø. Der savnes plads på lokationen til etableringen af dette.

Lindevangs Alle (LA):

Bygningsfysikken står ikke mål med uddannelsernes faglige niveau:
Ufleksibelt, smalt kontorhus med problematisk logistik. Der er intet
studiemiljø for de studerende.

Rosenørns Alle 31 (RA):

Bygningsfysikken står ikke mål med uddannelsernes faglige niveau.
Ufleksibelt, dybt kontorhus med mørke, indre zoner.

Lokalitet fraflyttes

Kronprinsesse
Sofies Vej
(KSV)

Nylandsvej
(NV)

introduktion til de bygningsfysiske initiativer koblet på de fire visioner I idékatalog I 11
Baggrund og beskrivelse af de bygningsfysiske initiativer:
I forlængelse af de grundlæggende bygningsfysiske dispositioner for det fremtidige
Metropol formuleres på de følgende sider en række bygningsfysiske initiativer.

lokation

lokation

A

B

X

EVU
FÆLLES FACILITETER

1

Til hver vision knyttes
en række bygningsfysiske initiativer, som
kan fremme visionernes
realisering.
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35 36 37 38

9

10 11 12
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3
INDSATS

FORANDRINGS LEDELSE

UDBYTTE

ADFÆRD

INDSATS

Hvert bygningsfysisk initiativ
placeres på en skala ift.
• indsatsen, der kræves for at udfolde initiativert bygningsfysisk
• adfærdsændringen der
befordres
• ledelsesindsatsen der
forudsættes.
På denne måde er det muligt at
aflæse korrelationen mellem bygningsfysisk indsats, befordret adfærd
og ledelsesindsats.

FYSISK RUM

43 44 45

2

Endeligt sættes hvert
bygningsfysisk initiativ
ind i en tidsramme ift. om
initiativet bør igangsættes umiddelbart, i nær
fremtid eller længere ude
i fremtiden

1

7

oversigt over bygningsfysiske initiativer koblet på de fire visioner I idékatalog I 12
Vision1

Idékatalog over bygningsfysiske
initiativer koblet til de fire visioner:

A

Vision 2

Vision 3

X

EVU

B

FÆLLES FACILITETER

C

GU

D
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2
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7

4
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5

6

STYREGRUPPENS PRIORITEREDE PRINCIPPER:
1.

7

1

Campusmiljøerne skal understøtte valg og
udvikling i pædagogik og didaktik .
25

Foyer NV

23

Foyer RM

3.

Campusmiljøerne skal øge synliggørelsen
af EVU-området som forretningsområde

24

Foyer KSV

4.

De fysiske rammer skal fremme kulturel
rummelighed, mangfoldighed og skal
appellere til forskellige typer af studerende

26

Fleksible laboratorier

20

Kantine RM

22

Kantine NV

21

Kantine KSV

De fysiske rammer skal fremme og synliggøre de enkelte uddannelsers identitet og
vidensproduktion og herigennem bidrage
til at styrke Metropols identitet

10 Fremtidens bibliotek

FYSISK RUM

6.

Campusmiljøerne skal have plads og rum
til et socialt studiemiljø

2

5
2

1

7
1

6

Z

5
3

38 Aktive udearealer RM

Campusmiljøerne skal stimulere til videnskredsløb såvel horisontalt og vertikalt, som
internt på den enkelte uddannelse/enhed.

5.

4

Y

12 Videncentre i front

INDSATS

2.

Vision 4

11 Sportscenter

3
7

De studerendes hus
Øvelokaler NV

2

Karrierecenter RM

6

IT Laboratorium RM

8

Klinik - RM

9

Klinik - KSV

4

Køkkenlaboratorier CC

5

Biograf NV

1

Auditorium RM

13

Ankomstlounge RM

15

Ankomstlounge CC

16

Ankomstlounge KSV

30

Forberedelsescenter RM

14

Ankomstlounge NV

29

Forberedelsescenter KSV

28

Forberedelsescenter NV

39 Aktive udearealer KSV
37 Aktive udearealer NV

44 Kontorfællesskaber
41 Aktive gangarealer RM

43 Eksperimenter i læringsrum
42 Diversitet i studiezoner

17

Uformelle zoner lab. fløj RM

27

IT-lokaler

45 Delepladser
40 Aktive ankomstarealer

18

Uformelle zoner KSV

19

Åbne biblioteker

33

Åbne aktiviteter

32

Summerschools

31

Aftenundervisning

36 Faglige udstillinger
34 Metropolkuben
35 Koordineret inventarkøb

bygningsfysiske initiativer koblet på vision 1 I idékatalog I 13
Beskrivelse af bygningsfysiske
initiativer koblet på vision 1

A

B

C

D

1 Det store auditorium på RM opgraderes mht. AV, indeklima og akustik.
2 Metropol’s karrierecenter. Studievejledningen på RM indrettes som målgruppe-

orienteret og imødekommende kraftcenter via møbleringen og uddannelsernes
synlighed. De lokale satellitstudievejledninger bibeholdes.

3 “De studerendes hus” på RM renoveres og møbleres, så det understøtter

simultane sociale og faglige aktiviteter

INDSATS

Opgraderinger og etablering af unikke rum
Udvalgte eksisterende faciliteter får et løft, således at de er attraktive på tværs af
lokationer og inviterer til brug af aftagere/lokalmiljø. Der etableres unikke rum på
hver lokation, som samlet danner en bred rumpalet, og som har
karakter nok til at være attraktive på tværs af lokationerne.

FORANDRINGS LEDELSE

Opstart umiddelbart

2

Opstart i nær fremtid
8
9

Klinik - RM
Klinik - KSV

4

Køkkenlaboratorier CC

6

IT Laboratorium RM

Karrierecenter RM

Opstart på længere sigt
10 Fremtidens bibliotek

12 Videncentre i front
11 Sportscenter

3
1

De studerendes hus

5

Biograf NV

Auditorium RM

7

Øvelokaler NV

4 Opgradering af køkkenlaboratorier på CC, hvor aftagere/lokalbefolkningen/

6 Etablering af it-laboratorium på RM i tilknytning til it-drift, suppleret med

multifunktionelle rum på hver lokation, hvor undervisning foregår ved
bærbare computere.

7 Etableringen af øvelokaler for de studerende på NV (musik, teater etc)

Etableringen af Klinik
Her får borgeren/studerende tilbudt fysioterapi, sundhedscheck, vejl. etc

INDSATS

5 Auditoriet på Nylandsvej opgraderes til biograf.

FYSISK RUM

studerende på samtlige lokaliteter kan få undervisning i sund livsstil, og som
samtidig kan fungere som kantinefunktion.

8 Klinik RM (fysioterapi, ergoterapi, sygepleje, jordemoder)

3

De studerendes hus

2

Karrierecenter RM

1

Auditorium RM

10 Etablering af fremtidens centrale bibliotek på RM suppleret med mindre

bogløse satellitbiblioteker med tilknyttede studiepladser.

UDBYTTE

vidensudvikling/-formidling, samt rum og faciliteter til samarbejde med
aftagere og partnere.

ADFÆRD

11 Etablering af sportscenter ved RM evt. i samspil med Københavns Universitet
12 Videncentre fysisk i front med en fælles strategi om synliggørelse af

Køkkenlaboratorier CC
Øvelokaler NV

12 Videncentre i front

9 Klinik KSV (samtaleklinik, socialrådgivning)

inkl. fitness faciliteter på RM og ”sund cafe”

4
7

5

Biograf NV

6

IT Laboratorium RM

9
8

Klinik - KSV
Klinik - RM

8
9
4

Klinik - RM
Klinik - KSV
Køkkenlaboratorier CC

11 Sportscenter
10 Fremtidens bibliotek

10 Fremtidens bibliotek
11 Sportscenter

2

Karrierecenter RM

1

Auditorium RM

6

IT Laboratorium RM

3

De studerendes hus

5

Biograf NV

7

Øvelokaler NV

12 Videncentre i front

bygningsfysiske initiativer koblet på vision 2 I idékatalog I 14
EVU

Beskrivelse af bygningsfysiske
initiativer koblet på vision 2

FÆLLES FACILITETER

GU

Etablering og møblering af formelle forberedelseszoner i tilknytning til
de fagspecifikke rum. Zoner hvor aktuel viden synliggøres ved inddragelse
af faglige artefakter. Disse zoner møbleres med loungeinventar og hotdesks
med it-opkobling for både undervisere, konsulenter og studerende.
17 Laboratoriefløjen på RM. Der etableres huller på hver etage, hvor denne

synlige aktivitet kan foregå.

18 Inddrag enkelte gruppelokaler i de lange lige gangforløb på KSV til åbne,

uformelle zoner i tilknytning til møde- arbejds- og grupperummene.

INDSATS

16 Ankomstlounge KSV.

INDSATS

15 Ankomstlounge CC.

UDBYTTE

14 Ankomstlounge NV.

FORANDRINGS LEDELSE

13 Ankomstlounge RM.

ADFÆRD

Etablering af EVU-ankomstlounges med tilknytning til undervisnings-,
gruppe-, fordybelsesrum samt forberedelsesfaciliteter. Området er forbeholdt
de EVU-studerende, tilkoblede undervisere samt konsulenterne på EVUområdet.

FYSISK RUM

Opstart umiddelbart

17

Uformelle zoner lab. fløj RM

18

Uformelle zoner KSV

17

Uformelle zoner lab. fløj RM

Opstart i nær fremtid

13

Ankomstlounge RM

15

Ankomstlounge CC

16

Ankomstlounge KSV

14

Ankomstlounge NV

13

Ankomstlounge RM

15

Ankomstlounge CC

16

Ankomstlounge KSV

14

Ankomstlounge NV

18

Uformelle zoner KSV

18

Uformelle zoner KSV

13

Ankomstlounge RM

Uformelle zoner lab. fløj RM

15

Ankomstlounge CC

16

Ankomstlounge KSV

14

Ankomstlounge NV

17

Opstart på længere sigt

bygningsfysiske initiativer koblet på vision 3 I idékatalog I 15
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19 Bibliotekerne åbnes op og tilknyttes faciliteter som studiepladser, it-

hotdeske, bogcafe etc. Bibliotekernes åbningstid øges.

Aktiver kantinerne som multirum med plads til forskellige aktiviteter over
døgnet som morgenbuffet, projektområde på begge sider af frokost og
”Sund cafe” om aftenen.
20 Kantinen på RM får bedre produktionsfaciliteter og indretning, der under-

støtter faglige aktiviteter.

21 Kantinen på KSV nyindrettes, så den understøtter både faglige og sociale

aktiviteter.

22 Kantinen på NV nyindrettes, så den faglige læring understøttes.

Aktivier foyer/ankomstområder så uddannelserne fremstår med synlig
identitet.

Opstart umiddelbart

INDSATS

1

FORANDRINGS LEDELSE

Beskrivelse af bygningsfysiske
initiativer koblet på vision 3

Opstart i nær fremtid

Opstart på længere sigt

19

Åbne biblioteker

32

Summerschools

25
24
23

Foyer NV
Foyer KSV
Foyer RM

31

Aftenundervisning

22

Kantine NV

21

Kantine KSV

20

Kantine RM

33

Åbne aktiviteter

26

Fleksible laboratorier

29
30

Forberedelsescenter KSV
Forberedelsescenter RM

27

IT-lokaler

28

Forberedelsescenter NV

26

Fleksible laboratorier

25
23
24

Foyer NV
Foyer RM
Foyer KSV

19

Åbne biblioteker

22

Kantine NV

30

Forberedelsescenter RM

21

Kantine KSV

20

Kantine RM

29
28

Forberedelsescenter KSV
Forberedelsescenter NV
32

Summerschools

33

Åbne aktiviteter

27

IT-lokaler

31

Aftenundervisning

30

Forberedelsescenter RM

31

Aftenundervisning

29 Forberedelsescenter på KSV

10

Åbne biblioteker

30 Forberedelsescenter RM

20
22

Kantine RM
Kantine NV

29

Forberedelsescenter KSV

32

Summerschools

21

Kantine KSV

28

Forberedelsescenter NV

33

Åbne aktiviteter

25

Foyer NV

24

Foyer KSV

23

Foyer RM

26
27

Fleksible laboratorier
IT-lokaler

23 Foyer RM: Udstillinger kombineret med scene til kulturelle events.

Fleksibel udnyttelse af fagspecifikke lokaler som i dag har lav
udnyttelsesgrad.
26 Laboratorier gentænkes ift. mobilt inventar, der kan aflåses således, at lokal-

erne kan benyttes som undervisningsrum.

INDSATS

25 Foyer NV: Studiekuber udover hvad der findes idag.

FYSISK RUM

24 Foyer KSV: Varieret møblering inkl. studiekuber.

27 IT-lokaler tænkes mobilt ifm. redskaber (bærbare computere i afl. skabe)

Etablering af forberedelsescentre i tilknytning til bibliotekerne for studerende/eksterne konsulenter/undervisere med lang åbningstid

31 Aftenundervisning
32 Sommerschools
33 Faglige aktiviteter, der inviterer lokalbefolkning, samarbejdspartnere samt

aftagere indenfor.

UDBYTTE

Undervisning i et bredere tidsperspektiv – over døgnet og året

ADFÆRD

28 Forberedelsescenter på NV
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X
5
2

1

7
1

6

34 ”Metropolkuben”. Både studerende og medarbejdere efterspørger studie-

kuber. Tænk i design af en studiekube, der er ens for alle lokaliteter, og som er
med til at brande Metropol som professionshøjskole.

35 Koordineret inventarkøb på tværs af lokaliteter som sikrer diversitet, kvalitet

og kobling til pædagogik og didaktik. Klar designprofil ift. farver/materialer
samt strategi ift. placering.

36 Udstillinger af studenterarbejde. Formidling af de enkelte uddannelsers

arbejde for derigennem at synliggøre deres identitet.

Aktive udearealer til faglig/professionel og fysiske/sociale aktiviteter
37 NV
38 RM

Z

5
3

Opstart umiddelbart

Opstart i nær fremtid
44 Kontorfællesskaber

Opstart på længere sigt
45 Delepladser
39 Aktive udearealer KSV

35 Koordineret inventarkøb
INDSATS

2

FORANDRINGS LEDELSE

Beskrivelse af bygningsfysiske
initiativer koblet på vision 4

4

Y

41 Aktive gangarealer RM

40 Aktive ankomstarealer

34 Metropolkuben
42 Diversitet af studiezoner

38 Aktive udearealer RM

36 Faglige udstillinger

37 Aktive udearealer NV

34 Eksperimenter i læringsrum

39 KSV (sløjfning af parkeringspladser)

understøtter møder på tværs af faglige og professionelle skel.

41 Aktivering af gangarealerne på RM med udstillinger/lounges
42 Aktivitetsbaseret møblering af de åbne studiezoner (RM, KSV, NV) som inviterer
til varieret brug/aktivitet
43 Eksperimenter med nye flerfunktionelle undervisningslokaler

41 Aktive gangarealer RM
INDSATS

40 Klare/synlige adgangsveje til Metropol med åbne og indbydende arealer, der

FYSISK RUM

Aktivering af uudnyttede arealer

39 Aktive udearealer KSV

40 Aktive ankomstarealer

45 Delepladser

44 Kontorfællesskaber

45 Delepladser

35 Koordineret inventarkøb

35 Koordineret inventarkøb

45 Konvertering af enkeltmands- og flermandskontorer til flere, mindre

UDBYTTE

43 Eksperimenter i læringsrum

ADFÆRD

elle skel, således at videndeling og bedre ressourceudnyttelse stimuleres.

37 Aktive udearealer NV
44 Kontorfællesskaber

Etablering af nye, åbne arbejds- og studieområder til deling

45 Etablering af delepladser, som kan benyttes på tværs af faglige og profession-

38 Aktive udearealer RM

42 Diversitet af studiezoner
36 Faglige udstillinger
34 Metropol kuben

Fortløbende etablering af nye møbleringer af undervisningslokalerne som
sikrer fortsat udvikling og etablering af diversitet i rum til undervisning, og
samtidig understøtter sociale aktiviteter på tværs af faglige og professionelle
skel. Palet af forskellige rum, samt rum der faciliterer flere aktiviteter.

kontorfællesskaber med tilknyttede supportfaciliteter. Etablering af arbejdspladser efter behov frem for faste pladser til alle.

43 Eksperimenter i læringsrum

41 Aktive gangarealer RM
42 Diversitet i studiezoner
34 Metropol kuben
36 Faglige udstillinger

40 Aktive ankomstarealer

38 Aktive udearealer RM
37 Aktive udearealer NV

39 Aktive udearealer KSV
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STYREGRUPPENS ANBEFALINGER:
På de foregående sider et omfattende idékatalog blevet
præsenteret, der kan realisere visionerne på Metropol.
Styregruppen har i erkendelse af, at det ikke er muligt at
indfri alle initiativer på kort sigt, udarbejdet en liste over
tiltag, som bør prioriteres først. Anbefalingerne er således
styregruppens bud på, hvad der først og fremmest skal til
for at indfri visionerne og hvad der skaber størst umiddelbar værdi at prioritere.
Bygningsfysiske dispositioner:
Med udgangspunkt i baggrundsanalysen anbefaler styregruppen, at de fire lokationer Lindevangs Allé, Rosenørns
Allé, Tyrkisvej og Tagensvej fraflyttes (se nærmere
begrundelse side 10). Derudover bakker styregruppen
op om sygeplejerskeuddannelsens ønske om at samles
fysisk på en ny lokation.
Placering af enheder, centre, medarbejdere og studerende fra Lindevangs Allé og Rosenørns Allé kræver en
nærmere analyse og bør ske i dialog med ledelse og
medarbejdere fra de pågældende uddannelsessteder.
Udgangspunktet for styregruppens anbefalinger er
således en flytnig fra de fire lokationer. De
initiativer, styregruppen anbefaler, knytter sig derfor til
initiativer i de tilbageværende bygninger.
Lokale anbefalinger:

6

CC

HG
1

RM

3
4
25

28
30

•

Campusstrategien skal være synlig og positivt mærkbar for alle. Der er derfor udvalgt initiativer, der kan
realiseres på alle de tilbageværende lokationer

•

Campusstrategiens fire visioner for de fremtidige
campusmiljøer giver fire forskellige svar på, hvordan
Metropols mål (principperne) for campusmiljøerne kan
indfries. Der er således udvalgt initiativer, som dækker
alle de fire visioner.

•

For at sikre optimale rammer for medarbejdere og
studerende er der behov for, at der i gangsættes campusinitiativer i nær fremtid, og der er udvalgt en række
initiativer med dette sigte. Samtidig anbefaler styregruppen også enkelte initiativer, som kræver nærmere
forberedelse, men som er retningsgivende i forhold til
udviklingen af Metropol, fx et stort Metropol bibliotek
med tilknyttede satellitbiblioteker.

Implementeringen af campusstrategien:
Det er afgørende for campusstrategiens realisering, at
både ledere og medarbejdere finder mening i strategiens
initiativer og inddrages i arbejdet med at udfolde strategien
i Metropol. Implementeringen af campusstrategien og de
medfølgende initiativer bør derfor ske med en væsentlig
inddragelse af medarbejdere, studerende og ledelse. Styregruppen anbefaler to tiltag, der understøtter dette:

49

KSV

42

Generelle anbefalinger:
10

60

11

62
69
70

40

Styregruppens prioritering af initiativer:
Styregruppen har med udgangspunkt i idekataloget
udvalgt en række initiativer, der bør prioriteres først, når
campusstrategien implementeres. Initiativerne er valgt ud
med følgende begrundelse:

71

NV

1. Etablering af en campusbrugergruppe.
2. Implementering af strategien via pilotprojekter.

Campusbrugergruppe:
Der etableres en campusbrugergruppe bredt sammensat
af studerende, medarbejdere og ledelse, så de forskellige uddannelsesområder og ledelser er repræsenteret.
Projektlederen indkalder brugergruppen efter behov.
Brugergruppens opgave er bl.a. at indgå i arbejdet med
prioritering af fremtidige tiltag og følge udviklingen i
uddannelser og arbejdsopgaver på Metropol og sikre
at initiativer og strategi udvikles i samspil med denne
udvikling.
Pilotprojekter
Det anbefales at implementeringen af campusstrategien
bl.a. sker via en række pilotprojekter. Ideen med pilotprojekterne er, at afprøve et konkret initiativ på en eller
flere lokationer i Metropol, før det udbredes til resten
af Metropol. I oversigten på næste side er det skitseret,
hvilke initiativer, styregruppen anbefaler, bliver afprøvet
som pilotprojekter på de enkelte lokationer. Derudover
anbefaler styregruppen en række generelle initiativer på
tværs af Metropol, der også i første omgang iværksættes
som pilotprojekter.
Efter en forsøgsperiode evalueres pilotprojekterne, og
på baggrund af erfaringerne og en eventuel justering af
projekterne, udarbejdes en plan for implementering af
det konkrete initiativ i resten af Metropol.
Denne arbejdsmetode giver mulighed for at gøre sig en
række konkrete erfaringer i forhold til hvilke initiativer,
der virker, og hvad der skaber mest effekt for medarbejdere og studerende. Pilotprojekterne er derfor en måde
at sikre, at det er de rigtige initiativer, der bruges kræfter
og midler på, og at de enkelte initiativer bliver tilpasset
medarbejdernes og de studerendes behov og ønsker på
den enkelte uddannelse og lokation.
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Styregruppens anbefaling af initiativer fra
det samlede idekatalog:

Anbefalede bygningsfysiske initiativer
koblet på specifikke lokationer:

Lokationsspecifikke anbefalinger:
1
3
8
4
13
16
18
21
28

Det er væsentligt, at Metropol har et stort velfungerende auditorium.
Det nuværende auditorium på RM opgraderes.
Det sociale og faglige studieliv bør prioriteres. De studerendes hus på
RM opgraderes og giver mulighed for både faglige og sociale
arrangementer.
Etablering af en klinik på RM skaber mulighed for praksisnære aktiviteter
for studerende og inviterer lokalbefolkningen og aftagere indenfor.
Etablering af nye køkkenlaboratorier på CC har en vigtig funktion på
uddannelsen og vil kunne fungere som en kantine.
Indretning af en EVU-ankomstlounge på RM er væsentlig for at skabe
gode og professionelle forhold for EVU-studerende. Loungen kan
etableres uden de store omkostninger og vil have en stor effekt.
Indretning af en EVU-ankomstlounge på KSV er væsentlig for at skabe
gode og professionelle forhold for EVU-studerende. Loungen kan
etableres uden de store omkostninger og vil have en stor effekt.
Der etableres en række åbne uformelle zoner på KSV med synlige
aktiviteter for at skabe et bedre socialt miljø.
Kantinen på KSV nyindrettes. Her ligger et stort potentiale for både
sociale og faglige aktiviteter gennem aktivitetsbaseret møblering.
Der etableres et forberedelsescenter for studerende og undervisere
på NV. Det vil skabe plads til faglig fordybelse. På NV er der meget få
arbejdspladser til et stort antal undervisere. Det kræver en nærmere
undersøgelse at pege på hvilke lokale(r), der kan konverteres.

1

Auditorium RM

3

De studerendes hus

8

Klinik - RM

13

Ankomstlounge RM

Køkkenlaboratorier

City
Campus
(CC)

Haraldsgade
(HG)

Campus
Rådmandsmarken
(RM)

Kronprinsesse
Sofies Vej
(KSV)

Generelle anbefalinger på tværs af lokationerne:
Biblioteket står overfor en forandringsproces. Det anbefales, at
indarbejde ideerne bag fremtidens bibliotek i processen.
11 Sport knytter sig naturligt til alle Metropols uddannelser og bør prioriteres højt. Etableringen af et sportscenter vil imødekomme dette.
19 Længere åbningstid på bibliotekerne vil give større fleksibilitet i studieog arbejdstiden for studerende og medarbejdere og øge mulighederne
for videndeling.
34 Opstilling af Metropolkuben på alle lokationer er en måde at brande
Metropol på, som samtidigt svarer på konkrete behov for forberedelsespladser.
35 Et koordineret inventarindkøb skaber sammenhæng og identitet på
Metropol.
43 Der bør etableres rum, der giver mulighed for at eksperimentere med
nye læringsformer og læringsmiljøer. Det er essentielt for at udvikle uddannelserne.
44 Etablering af kontorfællesskaber giver plads til uddannelsesaktiviteter
og bedre videndeling.
45 Etablering af delepladser skaber faciliteter, som supporterer forskellige
faggrupper, eksterne konsulenter etc.

4

10

16

Ankomstlounge KSV

18

Uformelle zoner KSV

21

Kantine KSV

Anbefalede bygningsfysiske initiativer,
som er generelle på tværs af fire specifikke lokationer:
10 Fremtidens bibliotek

34 Metropol Kuben

11 Sportscenter

35 Koordineret inventarkøb
43 Eksperimenter i læringsrum
44 Kontorfællesskaber

19

Åbne biblioteker

45 Delepladser

28

Forberedelsescenter NV

Nylandsvej
(NV)

