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Der er til mødet følgende foreløbige dagsorden:  

 

01 Formalia 

Der er ikke quorom 

Ingen kommentarer til hverken dagsorden eller referat fra tidligere FR-møde 

02 Sager til behandling:  

 

02.01 Debat om brugerbetaling på universiteterne v. Claus Jacobsen (journalist, tidligere 

ansat ved bl.a. TV-avisen, Journalisthøjskolen og Aarhus Universitet) og Mikkel 

Krogsholm (ansat i Finansrådet, borgerrepræsentationskandidat for Liberal Alliance samt 

tidligere formand for Studenterrådet) (Bilag 1+2) 

 

 02.02 Indsendelse af læserbrev til Campus (Se bilag 3) 

 Benjamin: Vi sender Claus’ indlæg ind til Campus, idet det så er sendt ind af en ekstern.  

 Svend: Synes vi lige skal skrive nogle linier som introduktion til indlægget.  

   

  02.02.01 Principiel diskussion af et frit debat forum på uni 

   

Benjamin: Jeg synes vi er forpligtet til at melde ud at vi vil have et frit debatforum. 

Hvis dette ikke indfries, må vi tænke over hvordan vi så vil angribe det 

Svend: Det er vigtigt at Campus ikke bare bliver rektors talerør. Vi kunne fx kræve 

et frihedsbrev, eller indsende navnet frihed som navneforslag. 

 

 02.03 Valg til RIUs repræsentantskab  

 Det regionale indstillingsudvalg, som er et udvalg under kollegiekontoret.  

Niels Dyrholm, Henriette vil gerne stille op og Styrelsen indstiller til at Troels Bo 

genopstiller.  

 

03 Meddelelser 

 

 03.01 Fagrådsrunde  

Ronni, Medicinerrådet: vi er stadig ved arbejdet med at omstrukturere lægestudiet. Vi 

overvejer at genåbne debatten om hepatitisvacciner.  

Thea, HUM-rådet: Vi begynder at se flere og flere folk, og det virker som om der generelt 

er ved at komme gang i nogle flere fagråd. Vi holder snart konstituerende møde, hvor 

der blandt andet vedtages et visionspapir og et arbejdsprogram.  

Mette, DPU: Vi har generalforsamling om en 14-dages tid. Vi skal i gang med en 

bacheloruddannelse i uddannelsesvidenskab, og der er lavet et studienævn uden 

studerende pt. 

Troels, Statsrådet: vi er udtrådt af kantinebestyrelsen, idet Studenterhusfonden har 

overtaget kantinen. Til eksaminerne her til vinter skulle de studerende skrive navn på 

deres opgave, og det er noget vi ønsker at få rettet for at sikre de studerendes 

rettigheder. 

Maria, Statsrådet: Vi har lavet en facebookprofil for at komme nærmere de studerende, 

og der er pt. 300 der har meldt sig til. Vi bruger det til at skabe debat, og gøre 

opmærksom på hvad fagrådet laver. 

Henriette, ASB: På ASB skal alle rushold vælge en repræsentant til et møde med ASB 

studenterforum efter studiestart. Til sommer er det første gang dette initiativ afprøves. 

Om to uger afholder vi generalforsamling, hvor jeg håber at blive valgt som formand. 

Niels, mat.: vi har et møde med de russere som vi mødte i efteråret. Vi har haft et 

arrangement for de folk der skal til at skrive bacheloropgave. Der var ros til 

studienævnsweekenden til dem der har været med der.  

Benjamin, studienævnsweekenden: den blev afholdt i weekenden, hvor der var ca. 50 

personer med. Folk var generelt meget positive. Folk var rigtig glade for at få muligheden 

for at networke på tværs af fag.  

 



 03.02 Mødekalender 

   Fællesrådsmøder (Forslag): 

    08.04.10 

    27.04.10 

   Møderne er vedtaget. 

 

 03.03 Kurser i foråret 

 

 03.04 Konstituerende møde og fagrådsrepræsentanter i FR 

Thea: det er vigtigt at vi får quorom, få meldt nogle ind som fagrådsrepræsentanter, og 

få nogle suppleanter valgt ind.  

Ronni vil gerne have navnene senest d. 1. marts.  

Thea: vi har skiftet mailsystem, og derfor har vi ikke den gamle liste. I skal melde jer ind 

i google groups for at komme på den nye liste.  

Troels: faglig regruppering, HIH skal muligvis ligges under ASB eller NAT. I det hele taget 

tale om at uddannelserne skal kigges efter, og muligvis grupperes på anden måde.  

 

04 Eventuelt 

Louise: Jeg vil opfordre jer til at deltage i planlægningen af Danmarks Største Fredagsbar d. 

10. september. Der bliver nedsat et udvalg senere. 

Maria, Statsrådet: jeg savner noget håndgribeligt materiale jeg kan tage videre til mit fagråd, 

så de ved hvad Studenterrådet laver. Dette så det ikke kun bliver igennem Campus eller 

Delfinen.  

Thea: Hannah og Rasmus er i gang med at planlægge et fagrådsseminar, og måske man kunne 

henstille til at det kommer til at dreje sig om hvordan vi får koblet fagrådet og fællesrådet 

tættere. Det foregår d. 18. marts. 

Niels, mat: den dato ligger i eksamensperioden på NAT, så hvis i kan rykke det lidt.  

Svend: jeg er begyndt at arbejde lidt for DSF, og i den sammenhæng laver jeg et-dags 

seminar på RUC omkring dimittend arbejdsløshed. Det er gratis og der er gratis transport 

dertil. Mange af oplægsholderne er lagt fast, bl.a. fra CBS og Akademikernes Centralforbund.  

Det er d. 13. marts. 

 

 

05 Mødeevaluering 

 
 

  
 


