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Folketingets Lovsekretariat
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Christiansborg
1240 København K

Hermed fremsendes svar på spørgsmål S 2704 stillet af Per Clausen den 3. sep-
tember

Med venlig hilsen

Charlotte Sahl-Madsen

Folketinget 2009-10
S 2704 Svar på
Offentligt
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Ministeren for videnskab, teknologi og udviklings besvarelse af spørgsmål S 
2704 stillet af Per Clausen den 3. september

Spørgsmål S 2704

Mener ministeren, at det er acceptabelt, at 200 nye studerende på Aalborg Uni-
versitet bliver undervist i et telt, som det er kommet frem i Nordjyske Stiftstiden-
de 3/9-2010?

Svar

Nu har jeg det princip, at jeg ikke problematiserer historier, jeg læser i pressen,
før jeg har undersøgt, hvad der er op og ned i sagen.

Jeg har derfor bedt Universitets- og Bygningsstyrelsen om at kontakte Aalborg 
Universitet for at undersøge sagen nærmere. Jeg kan på den baggrund oplyse 
spørgeren om, at universitetet ikke, som man kan få indtryk af, når man læser ar-
tiklen i Nordjyske Stiftstidende, har opsat teltet som en løsning på mangelfulde 
pladsforhold, ligesom der i øvrigt heller ikke afholdes egentlig undervisning i tel-
tet.

Aalborg Universitet har således oplyst, at det omtalte telt skal anvendes til dimis-
sionsfest på Det Humanistiske Fakultet den 17. september 2010. I forbindelse 
med, at teltet er blevet sat op til dette formål, har enkelte undervisere brugt mu-
ligheden til at gennemføre forskellige aktiviteter med de studerende i teltet, bl.a. 
teambuilding og introduktion til projektarbejde. En del af motivationen bag den-
ne brug af teltet er ifølge dekanen på Det Humanistiske Fakultet at inspirere de 
studerende til at arbejde sammen på andre måder, end de sædvanligvis kan i un-
dervisningslokaler og auditorier.

Sagen giver mig ikke anledning til at sætte spørgsmålstegn ved Aalborg Univer-
sitets varetagelse af deres festplanlægning eller deres tilrettelæggelse af aktivite-
ter for nye studerende.


