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Studentersamfundets holdning til en læsesal for 
studerende i Aalborg midtby 
 

Præambel 
Der har i mange år været en debat af behovet for en læsesal i Aalborg Midtby. Blandt andet efter 
ønske fra Studentersamfundet, blev der i Aalborg Kommunes Uddannelsesstrategi for 2012-2014 
indskrevet, at der “inden 2014 søges etableret en læsesal centralt beliggende i byen, som kan samle 
studerende på tværs af studier og institutioner. Læsesalen skal rumme mulighed for 
informationssøgning, men også give rum til forskellige kulturelle aktiviteter og arrangementer”. Pr. 1 
august 2013 foreligger der, så vidt Studentersamfundet er orienteret, endnu ingen konkrete planer for 
etableringen af en læsesal i Aalborg midtby. I perioder oplever mange studerende at kantiner, 
biblioteker og andre arbejdsrum, særligt i campusområder i midtbyen, er overfyldte - hvilket er meget 
hæmmende for muligheden for at praktisere PBL-metoden i grupper. Ligeledes udtrykker mange 
studerende behov for bedre faciliteter til individuel fordybelse.  
 

Studentersamfundet mener: 
Studentersamfundet mener, at en læsesal i Aalborg midtby er en væsentlig del af udviklingen af 
CAMPUS Centrum. Vi er overbeviste om, at der er et stort behov blandt de studerende på Aalborg 
Universitet for at have muligheden for at benytte en læsesal til både individuelt- og gruppearbejde. 
Behovet er voksende. I en tid hvor universitetet, blandt andet grundet faldende finansiering pr. 
studerende og stigende husleje omkostninger, sandsynligvis i ringere og ringere grad vil være i stand 
til at stille gruppearbejdspladser og anden arbejdsplads til rådighed for studerende. 
Derfor mener vi, at det er helt essentielt for de studerende, for studiemiljøet og for udviklingen af 
Aalborg midtby som en del af campusområdet, at der etableres en læsesal. Til trods for at vi er 
positive overfor muligheden for, at en læsesal skal indeholde “rum til kulturelle aktiviteter og 
arrangementer”, mener vi ikke dette er en essentiel del af etableringen af en ny læsesal, da det er 
vores opfattelse, at der allerede er en række gode rum til sådanne aktiviteter i Aalborg midtby. I stedet 
bør fokus være på, at læsesalens primære formål må være at understøtte faglig udvikling og PBL-
metoden - og altså adressere et reelt, konkret og presserende behov blandt studerende. 
 
Vi er derfor meget positive over, at kommunen har lyttet til forskellige interessenter - herunder 
Studentersamfundet - og indskrevet i sin uddannelsesstrategi, at der skal etableres en læsesal i 
midtbyen. Vi er også enige i den betragtning, at der præferabelt skal være tale om en læsesal, der 
kan benyttes af alle grupper af studerende i Aalborg, uanset om de er universitetsstuderende eller ej. 
 
Vi er til gengæld helt uforstående overfor, at der stadig ikke foreligger konkrete tiltag for etableringen 
af en læsesal, når man fra byrådets side har besluttet, at man ønsker en sådan.  
 
Studentersamfundet foreslår derfor at 
 
1. Byrådet igangsætter konkrete planer for etableringen af en læsesal inden udgangen af 2013 
Vi mener, at det er helt essentielt for byrådets troværdighed, at man sætter handling bag de flotte ord 
i sin uddannelsesstrategi. Derfor foreslår vi, at der tages initiativ til, inden udgangen af 2013, at 
igangsætte konkrete planer for etableringen af en læsesal i Aalborg midtby - og at sådanne planer er 
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reflekteret i kommunal budgettet for 2014. 
 
2. En sådan læsesal evt. kan placeres på Gl. Torv eller Bispensgade 
I forbindelse med etableringen af nye bygninger for Aalborg Universitet på Aalborg Havnefront, 
forlader uddannelsen Arkitektur og Design, deres lokaler på henholdsvis Gl. Torv og Bispensgade - 
begge disse lokationer ser vi som værende oplagte muligheder for etableringen for en læsesal.  
 
3. At studenterrepræsentanter skal inddrages i planlægningen og indretningen af læsesalen  
Vi mener at det er essentielt at brugerne inddrages i både planlægningen, placeringen og den 
konkrete indretning af læsesalen.  
 
 

Således vedtaget af Uddannelsespolitisk Forum, 05/08-2013 
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