
Fællesrådsmøde 

- Ordinært - 

Tema: Den faglige udviklingsproces 

 

Torsdag den 8. april 2010 kl. 19.15 – 22.00 

Studenternes Hus mødelokale 1 

 

 

 

01: Formalia 

Vi er i quorom. 

Dagsordenen er godkendt. 

Referatet er godkendt.  

 

02: Sager til behandling 

 

02.01: Plenum og gruppediskussioner om SRs holdninger til den faglige udviklingsproces 
Se bilag 1! 

 

02.02: Beslutning om retningslinjer/overskrifter for SRs arbejde med den faglige 

udviklingsproces 
Se liste! 

Palle, økonomi: i vores fagråd er vi ikke imod at blive slået sammen med visse fag fra ASB. 

Maria, statskundskab: vi synes man skal støtte, at ASB skal være for sig selv, hvor de kan brande 

sig selv på deres business aspekt. Men det må ikke være så lukket, at man ikke kan dele kandidater. 

Henriette, ASB: Jeg er meget enig med Maria, jeg synes det er vigtigt at Aarhus Universitet har en 

businessdel, så vi kan brande os selv på det. Ja, fagene ligger tæt på hinanden, men der er forskel på 

at vælge at tage et fag på universitetet eller en businessschool.  

Anna, statskundskab: der hvor man har mange aktier i forbindelse med sammenlægninger er på 

selve fagene. Det er svært at repræsentere det hele. Jeg er villig til at fremlægge alle synspunkter, 

men det er svært som Studenterråd at have holdninger om hvorvidt et fakultet skal nedlægges eller 

ikke nedlægges, fordi det er meget følelsesbetonet. Spørgsmålet er om det ikke er fagene der skal 

kæmpe for deres navn, og Studenterrådet der skal kæmpe for processen? 

Rebekka, teol.: Teologi har svært ved at kæmpe hele vejen også selvom vi mødes med dekanen etc. 

Vi er et lille studie. Selvfølgelig er der os der skal gå forrest, men vi har stadig brug for 

Studenterrådets hjælp. 

Maria, statskundskab: Selvfølgelig skal vi kæmpe teologi og ASBs kamp. Men det er vigtigt at vi 

får infoen fra disse to sider.  

Henriette, ASB: jeg tror det er vigtigt at vores bestyrelsesmedlemmer kæmper de enkelte studiers 

kamp, de konkrete kampe, i bestyrelsen. Jeg er enig i, at ASB ikke nødvendigvis behøver at bestå 

som det er i dag, men det er vigtigt at vi bibeholder en businessschool. 

Rebekka, teol.: jeg vil give Anna ret i, at man ikke kan forsvare eks. 23 punkter, og derfor bliver vi 

nødt til at vælge ti værdipunkter, som vi kæmper for.  

Anna, statskundskab: hvis der var en simpel måde at engagere 34.000 studerende havde vi gjort 

det mange gange, men det er det som udgangspunkt ikke. Det er vigtigt, at vi fortsætter med at 

debattere hvordan vi gør det bedst muligt. Det er positivt og fornuftigt, at Maja og jeg har nogle 

klare mandater vi kan tage med på bestyrelsesmøderne. Vi skal dog være enige om hvilken linie vi 

lægger. 



Tommy, ASB: vores kommunikation nede hos os har fået størst respons fra udvekslingsstuderende. 

Nikolai, idéhistorie: vi skal også tage stilling til det principielle grundlag for den faglige proces.  

Benjamin, styrelsen: vi skal være opmærksomme på, at det er vores arbejdsmål for processen for 

den næste måneds tid. Hvis vi bliver alt for bundet fast til at starte med har vi ikke noget at give 

eller tage af. Jeg synes vi skal vente med at vedtage de mere specifikke punkter til om tre uger, hvor 

vi har lidt større viden omkring selve området. 

Maria, statskundskab: til punktet af professionalisering af studievejledningen. Man kunne måske 

dele studievejledningen i nogle professionelle der havde styr på reglerne og har siddet der i længere 

tid, og nogle studievejledere som kunne snakke med de studerende på de studerendes niveau. 

Anne, teol.: Når man slanker institutterne ned til en tredjedel mister man jo klart faglighed.  

Thea, styrelsen: jeg kunne godt tænke mig at vi nedsætter en arbejdsgruppe, hvor vi kan få 

udarbejdet et arbejdspapir.  

 

Se liste over ”arbejdsmål” for SRs arbejde i processen. 

 

Vi skal have oprettet to grupper. 

 Arbejdspapir/ det politiske papir: Thea, Simon (idéhistorie), Jakob (litteraturhistorie), 

Rebekka (teologi), Hjalte (mat-fys). Anna vil gerne holdes orienteret omk 

 Udenomsparlamentarisk gruppe: Benjamin, Simon (idéhistorie), Jakob (litteraturhistorie), 

Rebekka (teologi), Esben (idéhistorie), Niklas (idéhistorie). 

 

02.03: Fagrådsrunden – hvordan bliver den mere brugbar for alle 
Udskydes grundet tidspres 

 

03: Meddelelser 

03.01 Opdateringer fra Styrelsen 

De foreligger skriftligt ved bilag 3 

 

03.02 Fagrådsrunde 

Ronni, SUN: vi er ved at omskrive vores bachelor og kandidatuddannelse. 

Simon, hum-rådet: vi er i gang med en kampagne, hvor vi lægger fokus på sociale forhold og 

fredagsbar. 

Henriette, ASB: vi arbejder med omstrukturering 

Palle, økonomi: vi arbejder med retningslinjer for vejledning ved større skriftlige opgaver 

Hjalte, mat-fys.: vi har et møde med de studerende, hvor vi skal snakke om hvordan vi kan 

forbedre deres daglige studier. 

Gitte, psykologi: vi arbejder på det sociale miljø. 

Rebekka, teologi: vi er ved at være at få stablet et festudvalg på benene, så fagrådene ikke skal 

påtage sig dette arbejde. 

Maria, statskundskab: vil gerne at vi næste gang har en diskussion omkring karakterskalaen som 

er så meget lavere end udlandets, at det er svært at konkurrere når man skal til udlandet og læse.  

 

03.03 DSF’s – Danske Studerendes Fællesråd – politikkonference 

Niels Dyrholm: hele studenterbevægelsens allerøverste organ. Vi vedtager helt generel politik, alt 

fra SU til internationale universiteter. Det gør vi sammen med 30 andre universiteter, seminarer, 

højskoler etc. 

Vi har 26 mandater, så jo flere vi får sendt afsted jo bedre! Der er deadline for tilmelding i morgen 

middag.  



Tilmeldinger: Simon (idéhistorie), Benjamin, Thea, Niels, Rasmus og Troels Mahneke, Brian 

Grønvold, Troels Bo, Svend Dyrholm. 

 

03.04 Konference: ”Inklusion i Uddannelser” 

Se bilag 5 

Thea: jeg vil indstille til at i selv tilmelder jer til arrangementet.  

 

03.05 Vigtige datoer: 

 14.04.10 kl. 16.00 politisk udvalgsmøde om DSF politikkonference 

 16.04 – 18.04.10 DSF politikkonference 

27.04.10 Fællesrådsmøde (om den faglige udviklingsproces og podcasting af 

undervisning) 

 

04: Eventuelt 

 

 

 

05: Mødeevaluering 

 

 


