
Referat Fællesrådsmøde
 
- Ordinært -
 
Onsdag d. 07.10 kl. 19.15-22.00 Studenternes Hus mødelokale 1.1
 
Referant: Jesper Hilsted Andersen, Studenterrådets Generalsekretær
 
01 Formalia (15 min)
Der konstateres quorum, med henvisning til paragraf 30 stk. 6. To mandatbærere fra ASB 
Studenterforum bærer to mandater. 
 
Dagsordenen er godkendt med tilføjelse af punkt 02.03.
 
Referatet fra sidste Fællesrådsmøde er godkendt.
 
02 Sager til behandling:
 
02.01 Den faglige udviklingsproces: Studienævn
Forslaget til besvarelse af spørgsmål vedr. studienævn i den kommende struktur er styrelsens 
udkast til formuleringer af besvarelse, som fagrådene frit kan lade sig inspirere af.
Maja læser spørgsmålene og svarerne højt for fællesrådet, og de diskuteres herefter i 
fællesskab.
 
Fællesrådets kommentarer til de seks spørgsmål og svar:
 
1.
Man kan godt lave struktur med fagspecifik magt i et formaliseret udvalg under studienævnet.
 
2.
Det er ikke konstruktivt, en uddybning af hvad vi godt kan lide ved det nuværende forslås 
formuleret. 
 
3.
Dispensationssager skal ligge så tæt på fagområdet som muligt.
God idé hvis det bliver en struktur med overordnet studienævn hvortil fagspecifikke 
indstillinger kan sendes.
Der kan også argumenteres for bredere studienævn, da der finder meget overlap i 
sammensætningen af kurser sted for den enkelte studerende.
 
Diskussionen handler overordnet om hvorvidt der skal fordeles mellem et overordnet og et 
underordnet niveau i studienævnene. SR indstiller, at der skal være mulighed for forskellige 
strukturer i studienævnene. Det skal været op til fagrådene at træffe deres egne beslutninger 
angående deres fremtidige studienævnsstruktur. Det er ønskeligt med åbne formuleringer i et 
høringssvar og vægt på det fagnære.
 
4.
Den første sætning i svaret opsummerer det vigtigste angående engagementet. Engagementet 
afhænger af graden af indflydelse. Der behøver derfor ikke stå noget om fagnære studienævn i 
dette svar.
 
5.
Der diskuteres, hvordan ordet ”rammer” skal forstås. Begrebet synes meget uklart.
Der kan menes de lovmæssige rammer for studienævnets beføjelser eller administrative 
rammer. Der skal formuleres svar, der ligger vægt på høj indflydelse og fagnærhed.



 
 
6.
Svaret afspejler, at vi ikke ved, hvad forummet kommer til at lave. 
Det forslås, at vi eventuelt beskrev, hvad vi godt kunne tænke os det forum skulle lave. 
De fire tværgående forummer bliver forskning, myndighedsbetjening, ph.d og studier.
Af disse har vi særlig interesse i forummet angående studier.
Hver af dekanerne bliver ansvarlig for et af disse forummer. Maja forestiller sig, at der vil sidde 
studieledere og lignende i forummet. 
Thea mener, vi bør kritisere, at ledelsen ikke har udnyttet denne mulighed for at få fokus på 
uddannelse. Det er ønskeligt, at forummet bliver handlekraftigt, så de lokale studienævn har 
en interesse i at samarbejde med forummet, således at dekanen ikke kommer til at dominere 
området.
Nærmere ved vi ikke endnu om disse forummers arbejde.
Thea indstiller, at styrelsen laver et forslag til på mandag, der sendes ud til kommentarer.
Hvis flere har lyst til at deltage i udarbejdelsen og gerne vil læse det igennem, koordineres 
dette i pausen.
 
 
02.02 Universitetsvalg: Politisk program (45 min)
Grundlaget for valgkampen gennemgåes grundigt, da det ønskes, at hele FR bakker op om det 
politiske program og kan stå inde for det ”hjemme”. 
SR går til valg på: 
- Uddannelse til alle
- SU der er til at leve af
- Et godt studiemijlø
 
FR inddeles i 5 grupper, som diskuterer emnerne igennem, og gruppernes kommentarer og 
ændringsforslag fremlægges til sidst for FR samlet. 
 
Uddannelse til alle:
Der er en social skævhed på uni – studerende fra lavtuddannede hjem er underrepræsenteret 
på uni.
 
Nogle steder er der brug for flere tiltag end andre steder. 
Brobygning skal ikke kun være på gymnasier men også på folkeskoleniveau. 
Kvote 2: Aarhus Universitet er dårlige til at vægte folks kompetencer.
Der mangles forskning om social skævhed.
Undervisning skal passe til eksamensformer. Eksaminerne skal være opdaterede, og de skal 
give mening. De studerende skal i højere grad end i dag forberedes i, hvordan de forskellige 
eksamensformen fungerer og kræver, så de ved, hvad de skal gøre i en eksamenssituation.
 
“Uddannelse til alle” er et vagt navn, mener nogen. Andre associerer social arv.
Uddannelse FOR alle vil måske være et bedre slogan.
Det må godt blive lidt mere fighsty i formuleringen!
 
Studiemiljø: 
Fagidentitet og socialt tilhørsforhold. 
Hvordan får man frafaldsprocenten ned? Vi skal få ledelsen til at fokusere på dette ved at slå 
på det økonomisk aspekt. Der kan hentes mange penge, hvis frafaldsprocenten falder.
Antallet af undervisningstimerskal øges.
Mere feedback fra undervisere: Løbende i semesteret skal man kunne aflevere opgaver til sin 
instruktor, som giver feedback. Formålet er, at den studerende kan få en fornemmelse af, om 
vedkommende er godt nok med. 
Mange sociale foreninger føler sig kørt af den faglige udviklingsproces. Når institutter 



og fakulteter slås sammen, er det vigtigt at vide, hvad der skal ske med foreningerne. 
Foreningerne skal med i den fremadrettede proces.
Fælles IT-system: Der er ikke noget fælles system. Når vi skal styrke tværfagligheden, giver 
det ikke mening, at der er så forskellige systemer i brug på AU. Det er også svært at booke et 
grupperum – vi vil gerne have fælles bookingssystem.
Vi vil have arbejdsmiljølovgivning for studerende – en sådan eksisterer ikke nu.
 
SU:
Er en aktuel national sag, fordi Folketingspolitikerne taler om en SU-reform.
Vi angriber antagelsen om, at man kan presse de studerende hurtigere igennem systemet ved 
at skære på SU’en.
 
Vi mener, politikerne vil gøre klogt i at fokusere på frafaldet, fordi der herigennem vil være 
mange penge at hente for samfundet.
 
Studenterrådet går ikke ind for højere SU. Vi vil have, at SU’en forbliver, som den er nu og 
følger lønudviklingen.
 
Denne sag berør alle studerende, men det kan svært at kommunikere ud, hvordan SR kæmper 
for SU’en. Vil skal forsøge at forklare de studerende, hvad vi HAR gjort for at bevare SU’en og 
ikke det nuværende tekniske lobbyarbejde, vi står overfor i denne tid.
 
Hvorfor lønudviklingen og ikke prisudviklingen? Alle andre overførselsindkomst er reguleret 
efter lønudviklingen.
 
En af de tilstedeværende mener, at der mangler en pind: Vil vi arbejde for at hæve grænsen 
for, hvor meget man må tjene oven i sin SU?  
DSF’s politik: Vil gerne have satsen sat til, hvad der svarer til arbejde 15 timer i ugen med 
studentermedhjælperløn. Det er mere end nu. MEN:
SU er en stor pulje, som vokser med lønudvikling. Hvis nogle studerende skulle have SU, selv 
om de arbejde virkelig meget ved siden af deres studier, skulle disse penge tages fra alle 
andre studerendes SU. Dvs en omfordeling fra de fattige studerende til de mere velbemidlede. 
Dette er dermed en længere diskussion.
 
Hvordan bruges SU-sagen i valgkampen? Den skal bruges overfor de studerende, der normalt 
ikke stemmer. Vi skal fortælle, at vi tidligere har formået at stoppe forringelser på SU’en – 
derfor får de et argument for at stemme på SR. 
 
Brugerbetaling:
Studenterrådet mener, at der allerede nu er rigeligt med incitamenter for de studerende til at 
blive hurtigt færdig med studierne.
Det skal præciseres i papiret, at selvom det indføres som statsfinansieret lån, er vi stadig imod 
det. Den sociale slagsside ved brugerbetaling skal pointeres.
Der er allerede brugerbetaling på uniuddannelserne i DK. Skjult brugerbetaling (fx bøger, 
kompendier, computer).
SR vil pointere, at det står for rektors egen regning, at han udtaler sig positivt om 
brugerbetaling. 
 
Den faglige udviklingsproces:
Vi vil vinkle på, at processen har været dårlig i forhold til inddragelse, men fokus skal være 
fremadrettet. 
Vi skal præcisere, at den faglige udviklingsproces ikke er slut. Den er også aktuel i fremtiden. 
Vigtigt at studerende er repræsenteret på de forskellige niveauer.
Der er forskellige opfattelser af, hvordan processen har været. De enkelte hovedområder kan 
derfor vælge at vinkle forskelligt på dette punkt i valgkampen.



På de fag hvor det er relevant, kan man overfor Frit Forum pointere, at vi ikke kunne have 
stået sammen i processen på samme måde, som vi har gjort, hvis vi havde haft deres 
studenterparlament. Vi har kunnet snakket sammen på alle niveauer.
 
Ingen indvendinger til at styrelsen arbejder videre med papiret.
 
 
02.03 indsupplering
Der er en tom plads i Styrelsen, på sidste møde besluttede Fællesrådet at den kun skulle 
udbydes såfremt nogen viste interesse. Siden sidst har Styrelsen modtaget en mundtlig 
opstilling fra Per Dalbjerg.
 
Per præsenterer sig selv og sin baggrund. 
Han er kasser i Økonomisk Forening, og sidder i Oeconrådet på Økonomi.
Hans mærkesager er en styrkelse af det sociale studiemiljø og SR’s manglende synlighed 
overfor de studerende og foreningerne rundt omkring på universitet.
De studerende skal engageres i SR igennem kontakt til de sociale foreninger.
 
Da der ikke er andre, der stiller op og der ikke er nogen der ønsker en afstemning om Per 
indtrædelse i SRs styreslen, er han hermed valgt til Styrelsen for Studenterrådet. 
 
Pause
 
03 Meddelelser
03.01 Styrelsen (10 min)
Thea ønsker henvendelser hvis der er nogen der oplever ting, der kan forbedres i 
studieadministrationen, som kan bruges fremadrettet i den faglige udviklingsproces.
Niels orienterer om Unge ta’r Ansvar demonstrationen der netop er blevet afholdt med et stort 
fremmøde lokalt i Århus. 
Maja: Da Nina Smith var Prorektor var hun ansvarlig for uddannelseområdet, men nu hvor det 
er overgået til rektor bliver der ikke taget hånd om opgaven med studieudvalgets arbejde. 
Det arbejdes der med en kritik af.
Introseminariet er netop blevet afholdt og var en stor succes. Formen vil derfor blive 
anvendt når der viser sig relevante emner for et seminar. Styrelsen er åben for forslag til 
emner til et seminarium. Hvis der er interesse for det kan der afholdes et introseminar ved 
hver semesterstart da der er flere fagråd der konstituerer sig i foråret og dermed får nye 
medlemmer. Ønsker herom er velkomne fra fagrådene. 
 
 
03.02 Fagrådsrunde (20 min)
 
HUM rådet:
Travlt med ekstraordinært konstituerende HUMrådsmøde. Travlt med valgkampen. Har 
hjulpet med at opstarte fagudvalgene. Har for nylig holdt akademisk rådsmøde. Er ikke blevet 
inviteret til møder om den nye studienævnsstruktur, og kan ikke få at vide hvorfor de ikke er 
blevet inddraget. 
 
ASB:
Er begyndt med valg. Møde med russerrepræsentanterne om opstilling til ASB studenterforum.
Glade for at der nu er strøm i auditoriummerne.
 
Økonomi:
Har fået 8 nye medlemmer i Oeconrådet. I studienævnet arbejdes der på nye studieordninger 
til alle uddannelserne. Nyt tiltag: der arrangeret en case i samarbejde med Vestas, hvor 
studerende bliver sendt til Vestas. Der afholdes Stormøde om studieordning og hvad skal der 



ændres.
 
MFSR:
Involveret i akademisk råd og studieråd. Forsøger at lave udspil til høringssvar. Har holdt 
møde med fagrådene på naturvidenskab, om et fælles udspil til høriingssvaret. Akademisk råd 
har valgt at lave en høringsproces, over ca. 3-4 uger. 
 
 
Statsrådet:
Tingene går meget op i valg, men også høringsprocessen og gør de studerende opmærksom 
på høringsprocessen og få indputs fra dem til det. Har fået en masse nye medlemmer, der 
skal køres ind. Holder møder med dekanen om udviklingsprocessen sammen med de andre fra 
samfundsfag. Dekanen har holdninger til alt der kommer af inputs.
 
Psyk:
Det nye smøringsudvalg har haft stor succes og tjent mange som så gik til smurte sandwich en 
dag.
 
 
03.03 Kalender (bilag 1) (5 min)
DSFs politikkonference afholdes på Aarhus Universitet d. 5-7 november. Hvis man gerne vil 
med skal man sende en mail til Thea.
15.11 kl. 12-13.30 holder Studenterrådet sammen med rektoratet et debatmøde, hvor man 
kan møde den nye ledelse. Rektor, prorektor og de 4 nye dekaner.
 
03.04 Kurser i efteråret (5 min)
 
04 Eventuelt (10 min)
 
05 Mødeevaluering – udenfor referat
 
 
 
 
 
 


