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Om min deltagelse ved møder mellem dig og studerende 11. OKTOBER 2018 

Kære studieleder m.fl. 
 
Jeg skriver til dig for at orientere dig om, at du fremover vil kunne opleve, 
at jeg går med til møder mellem dig og studerende. 
 
KU’s bestyrelse besluttede i efteråret 2017 at give Studenterambassadøren 
mulighed for at deltage ved møder mellem studerende og universitetets 
forvaltning. 
  
Jeg må deltage ved møderne for at sikre, at information forstås korrekt af 
den studerende og for at samle erfaringer til min løbende generelle 
vejledning. 
 
Går med til møder på hvert fakultet i studieåret 2018-2019 
I løbet af foråret 2018 behandlede universitetet Studenterambassadørens 
årsberetning 2017. I den forbindelse drøftede jeg denne nye mulighed med 
dekaner, prodekaner for uddannelse, studiechefer, Københavns Universitets 
Uddannelsesstrategiske råd, rektorat og KU’s bestyrelse. 
 
På baggrund af drøftelserne har jeg besluttet at indlede med at gå med til 
mindst et møde på hvert fakultet. Jeg vil fokusere på møder mellem en 
studieleder og en studerende, hvor fakultetet i løbet af studieåret 2018-2019 
har startet en sag om mulig eksamenssnyd. 
 
Inden jeg går med til et møde, vil jeg informere dig og andre involverede 
medarbejdere via e-mail. 
 
Jeg deltager kun ved mødet, hvis den studerende forinden skriftligt har givet 
mig lov til at deltage. 

https://uddannelseskvalitet.ku.dk/docs/Ordensregler-010914.pdf
https://studenterambassadoer.ku.dk/
https://studenterambassadoer.ku.dk/afrapportering/anbefalinger-2017/
https://studenterambassadoer.ku.dk/afrapportering/anbefalinger-2017/


 

SIDE 2 AF 3  
Jeg må ikke deltage ved mødet som den studerendes bisidder eller 
partsrepræsentant. Jeg vil derfor vejlede den studerende om sin ret til at 
medbringe en person, som kan være bisidder eller som kan repræsentere 
vedkommende ved mødet. 
 
Du er meget velkommen til at kontakte mig, når du har afsluttet din 
behandling af sagen. Så vil jeg i fortrolighed give dig mine indtryk fra 
samtalen. 
 
Regelgrundlaget for min deltagelse ved møderne 
KU’s bestyrelse ændrede i efteråret 2017 Forretningsorden for Københavns 
Universitets studenterambassadør. Af § 5, stk. 4, fremgår det herefter, at jeg 
kan deltage i møder mellem studerende og forvaltningen som såkaldt neutral 
tredjepart. Hensigten er at: 
 

”[…] sikre at information fra forvaltningen forstås korrekt af de 
studerende og med henblik på indsamling af erfaring til brug for 
studenterambassadørens løbende generelle vejledning […].”  

 
Derudover vil jeg i den her forbindelse også fremhæve følgende paragraffer 
i forretningsordenen: 
  

”§ 5, […] Stk. 3. Studenterambassadøren kan ikke træffe afgørelse. 
Studenterambassadøren kan ikke i sin virksomhed fungere som en 
parallel eller konkurrerende undersøgelsesmyndighed til allerede 
eksisterende undersøgelsesmyndigheder.” 
 
”§ 23. Studenterambassadøren har tavshedspligt med hensyn til de 
forhold, som studenterambassadøren bliver bekendt med under 
udøvelsen af sin virksomhed, såfremt hemmeligholdelse ifølge sagens 
natur er påkrævet. 
 
”§ 24. Foreligger der i en sag omstændigheder, der er egnede til at 
vække tvivl om studenterambassadørens upartiskhed, underrettes 
universitetsdirektøren herom. Universitetsdirektøren beslutter, hvem 
der skal udøve studenterambassadørens funktioner i den pågældende 
sag.” 

  
”§ 1. Studenterambassadørens formål er at styrke retssikkerheden og 
vejlede de studerende i deres møde med Københavns Universitet 
(KU).  
 

https://studenterambassadoer.ku.dk/pdf/Ny_forretningsorden_for_SA.pdf
https://studenterambassadoer.ku.dk/pdf/Ny_forretningsorden_for_SA.pdf


 

SIDE 3 AF 3 Stk. 2. Studenterambassadøren er hele KU's ambassadør. 
Studenterambassadøren skal bidrage til at styrke dialog og forståelse 
mellem de studerende og KU.  
 
Stk. 3. Studenterambassadøren er i udøvelsen af sit hverv uafhængig 
af KU, herunder de studerende, de ansatte, den daglige ledelse og 
bestyrelsen.  
 
[…] 
 
Stk. 5. Studenterambassadøren skal optræde neutralt og objektivt i 
mødet med studerende, ansatte og ledelsen på KU, ligesom 
studenterambassadøren skal udøve sin virksomhed i konstruktiv 
dialog med studerende, ansatte og ledelsen på KU.” 

 
Hvis noget af ovenstående giver anledning til spørgsmål, er du altid 
velkommen til at kontakte mig. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Bo Gad Køhlert 
Studenterambassadør 


