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Formanden leder mødet indtil den nye Dirigentinstitution er valgt  
 
 
Der er til mødet følgende dagsorden:  
 

1. Gennemgang af mandatfordeling 
2. Valg af Dirigentinstitutionen (Bilag A) 
3. Fremlæggelse af Studenterrådets Årsrapport 
4. Den afgående styrelse aflægger beretning (Bilag B) 
5. Den kritiske revision aflægger beretning 
6. Godkendelse af Årsrapport og beretning 
7. Valg af medlemmer til Valgkommissionen (Bilag C) 
8. Valg af kritiske revisorer for det kommende regnskabsår (Bilag D) 
9. Valg af ny styrelse (Bilag E) 
10. Mødekalender for de politiske udvalg, jf. § 74, stk. 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen  
 

Thea P. Frederiksen 
Formand for Studenterrådet 

 
 

På vegne af 
Dirigentinstitutionen 
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Bilag A 
 
Dirigentinstitutionen er beskrevet i kapitel 9 i Studenterrådets statut. http://www.sr.au.dk/web/content/view/414/191/ 
 
Dirigenternes primære rolle er at lede Fællesrådsmøderne, påse at statutten følges og at fortolke denne. 
Dirigentinstitutionen består af en chefdirigent, samt op til tre dirigenter i prioriteret rækkefølge. Chefdirigent, samt 
1. dirigent er desuden fødte medlemmer af valgkommissionen.  
 
Der skal altså vælges op til 4 dirigenter, alle med flair for og mod på, at lede Fællesrådsmøderne, men som yderligere 
også vil være involveret i valget. I år forventer vi ligeledes at inddrage dirigentinstitutionen i arbejdet med 
statutændringer.  
 
Bilag B 
 
Beretningen er vedlagt som PDF 
 
Bilag C 
 
Valgkommissionen er beskrevet i kapitel 13 i Studenterrådets statut.  
 
Valgkommissionen består af Chefdirigenten og 1. dirigenten samt yderligere tre personer, som er valgt af 
Fællesrådet. Disse skal have en særlig indsigt i valgsystemer og strategier. Valgkommissionen skal være fordelt på 
mindst 2 hovedvalgområder. 
 
Valgkommissionens primære opgave er, at sikre Studenterrådet det maksimale antal pladser i Universitetets 
bestyrelse samt sikre de mest kvalificerede kandidaters mulighed for at opnå valg i Studenterrådets valgforbund.  
 
Der skal altså vælges tre personer til valgkommissionen. 
 
Bilag D 
 
Den kritiske revision er beskrevet i kapitel 15 §101 stk. 1‐3 i Studenterrådets statut.  
 
Den kritiske revisions primære opgave er, at føre syn med Studenterrådets økonomi og dispositioner året igennem. 
Der skal mindst vælges to revisorer til opgaven. Disse kan ikke også være medlem af Styrelsen eller 
Dirigentinstitutionen. 
 
Bilag E 
 
Styrelsen er beskrevet i kapitel 8 Studenterrådets statut.  
 
Alle 7 pladser (Formand, næstformand og 5 menige medlemmer) i styrelsen er på valg! Har du lyst til at gøre en 
kæmpe forskel og være med hvor det sker, så har du nu muligheden. Det er hårdt, men sjovt og udfordrende. Regn 
med i snit hen over året at bruge en 15 timer pr. uge. Du bliver del af et arbejdsfællesskab, der strækker sig på tværs 
af faggrænser og hvis fornemmeste opgave er, at tale de studerendes sag alle de mange steder, hvor der brug for det. 
Indsatsen i styrelsen aflønnes med et vederlag der pt. er ca. 2800 kr. om måneden før skat. 
 
Der er indkommet 6 skriftlige opstillinger: 
 
Opstilling til formandsposten i Studenterrådet ved Aarhus Universitet 
 
Jeg, Thea P. Frederiksen, stiller hermed op til posten som formand for Studenterrådet ved Aarhus Universitet. 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Jeg er 26 år og studerer Idehistorie ca. 7.‐8. semester og kan li’ det. Jeg er vild med studenterpolitik, hvilket bl.a. er 
kommet til udtryk gennem min studietid via af følgende poster: er med i Idehistorisk Fagudvalg, har siddet et år i 
akademisk råd på det gamle HUM i 2009, to år i studienævn på idehistorie i 2009 og 2010, været formand for 
HUMrådet i 2009, siddet i Studenterrådets styrelse som menigt medlem i efteråret 2008, herefter siddet i styrelsen 
som næstformand i 2009 og som formand i 2010. 

Jeg genopstiller til posten som Formand for Studenterrådet fordi Studenterrådet er i en rivende udvikling som jeg 
gerne vil være en del af endnu et år.  Jeg er stolt af at være en del af det Studenterrådet står for i dag, men jeg har 
stadig lyst til at være en del af den fortsatte udvikling og til at få konsolideret nogle af de projekter jeg har været med 
til at starte. Jeg har de seneste år især stået for en organisatorisk udvikling, men også en drejning mod det politiske. 
Et Studenterråd, hvor serviceprojekter ikke stjæler rampelyset uden også at være politiske projekter. Et 
Studenterråd, hvor der er stor kontakt mellem alle forskellige dele. Et Studenterråd, hvor der er kort fra beslutning 
til udmøntning. Og ikke mindst et Studenterråd der er en central aktør politisk aktør på AU og i Århus.  
 
Vi kommet et stykke af vejen, men der er stadig mange ting der kan forbedres. Det næste år byder på store 
udfordringer. Derfor vidner arbejdsprogrammet også om et Studenterråd med store ambitioner. Disse ambitioner vil 
jeg som formand gerne være med til at indfri. 
 
Derfor håber jeg også, at I vil give mig genvalg til posten som Formand for Studenterrådet. 
 
Hvis I har spørgsmål til mit kandidatur eller andet er I velkomne til at skrive til mig på thea@sr.au.dk eller på 
29474629 
 

Opstilling til næstformandsposten i Studenterrådet ved Aarhus Universitet: Niels Dyrholm 

Mit navn er Niels Dyrholm. Jeg er 24 år og historiestuderende på 10. semester. Jeg har arbejdet on‐and‐off i 
studenterbevægelsen i alle mine fem år på universitetet – først i HUMrådet og de sidste halvandet år i styrelsen. 
Mine primære arbejdsopgaver i styrelsen har været udformning af politik, planlægning og udførelse af kampagner, 
planlægning og afholdelse af seminar, og netværksarbejde med fagforeninger og interesseorganisationer i Aarhus. 
Jeg har også været medlem af DSF’s levevilkårspolitiske udvalg (LU) i halvandet år og deltaget i det nationale arbejde 
på dette område. 

Jeg er glad for den udvikling, SR har været igennem de år, jeg har været med. Organisationen arbejder mere 
professionelt og sammenhængende med politik, og der er gjort flere og mere kvalificerede overvejelser over vores 
arbejde. Jeg vil gerne fortsætte denne linje. Der er dog behov for, at vi breder politikken mere ud, så kampganerne 
ikke kører helt separat med vores andet arbejde – fx universitetsvalget og fagrådsseminarerne. Der gøres 
overvejelser, men det er stadig svært i praksis. Formandskabet kommer til at arbejde med vedtægterne i 2011, og jeg 
vil gerne sørge for, at vi får et velfungerende politisk udvalg under Fællesrådet, der arbejder med kampagner og DSF. 
Derudover, tror jeg det er en fordel, at vores politiske kontakter bliver koblet på formandskabet. Generelt kan det 
siges, at jeg har været med i bevægelsen i mange år og bidrager med den erfaring og kontinuitet, som vores 
organisation har brug for lige nu. 

Hvis I har spørgsmål til mit kandidatur, så skriv til mig på e‐mail: dyrholm@sr.au.dk 

 
Opstilling til menigt styrelsesmedlem: Per Dalbjerg 
 
Mit navn er Per Dalbjerg, 6. semesters økonomistuderende, og har siddet i Studenterrådets styrelse siden oktober 
2010. Jeg har tidligere været bestyrelsesmedlem i Økonomisk Forening der er en kombineret fest og faglig forening 
på Økonomi.  
 
Jeg har siden oktober 2010, været aktiv både på det organisatoriske i Studenterrådet og aktivt været med i både 
valgkamp og planlægning af Studenterrådets løbende arrangementer. 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Organisatorisk har jeg gjort en indsats for at styrke Studenterrådets synlighed overfor de studerende, ved at 
indsamle informationer om studenterblade, som jeg vil arbejde for aktivt bliver brugt det næste år. Jeg har ligeledes 
været en del af drivkraften bag den igangværende udvikling af en ny hjemmeside til Studenterrådet, som også skal 
være med til at øge synligheden og i langt højere grad være optimeret til den brede organisation som Studenterrådet 
er. 
 
Jeg har haft medansvaret for planlægning og afholdelse af studienævnsweekenden 2011 på Sandbjerg Gods, en 
weekend der gerne skulle opkvalificere og sikre erfaringsudveksling mellem de studerende i studienævnene på AU. 
Jeg vil i det næste år aktivt arbejde for, at Studenterrådet fortsætter med arbejdet om at øge synligheden blandt de 
studerende generelt. I den forbindelse vil jeg i de kampagner vi ligger op til i arbejdsplanen, det vil sige i sær bolig og 
studiemiljø kampagne, aktivt sikre at de studerende som ikke er med i fagråd også bliver aktiveret og informeret, 
f.eks. via nytænkning med SMS kampagner og brevkasser.  
 
Studiemiljø er min store interesse, og vil være mit primære fokusområde når det drejer sig om politik. Med 
studiemiljøundersøgelsen 2011 og ikke det mindst de mange flytninger er det vigtigt at sætte studiemiljø på 
dagsorden. Vi skal i Studenterrådet være proaktive. Det vil sige det er os der skal komme med forslag til nye tiltag, og 
vi skal bruge enhver lejlighed til at nævne overfor ledelsen vigtigheden af et godt studiemiljø, og hvilke fordele der er 
ved et godt studiemiljø både internt og eksternt.  
 
Jeg sidder i øjeblikket i styregruppen bag Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag, og vil aktivt arbejde for, at 
fredagsbaren bliver en platform for Studenterrådet til at komme ud med budskaber. Samtidigt er det mit mål at 
ingen der har været til Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag 2011 er i tvivl om at det er Studenterrådet der 
afholdte den i samarbejde med AUS.  
 
Mit sidste mål er, at de mange gode ideer til øget samarbejde på tværs af forskellige fagråd der kom frem til sidste 
fællesrådsmøde og som også er en del af arbejdsplanen, bliver ført ud i livet.  Jeg vil være med til at sikre at vi med 
eftertryk fremover kan sige at vi er et samlet Studenterråd med plads til forskellighed.  
 
Håber at Fællesrådet vil have tillid til mig som styrelsesmedlem i næste rådsår, og ser frem til et fortsat godt 
samarbejde.  
 
Med venlig hilsen 
Per Dalbjerg, per@sr.au.dk 
 
Opstilling til menigt styrelsesmedlem: Maria JuhlerLarsen 
 
Maria Juhler‐Larsen, 22år, statskundskab. 
 
Jeg blev i blev valgt ind i Studenterrådets styrelse i efteråret og har været med i godt et halvt års tid. I den periode 
har jeg blandt andet været med til at lave Studenterrådets undersøgelse om den faglige udviklingsproces, som blev 
lanceret d. 10. februar. Denne undersøgelse udsprang af vores store engagement i den faglige udviklingsproces, som 
bekendt har fyldt meget det seneste år. 
 
I forlængelse heraf stillede jeg op til bestyrelsen på Aarhus Universitet og blev valgt ind pr. 1. februar 2011. Da jeg nu 
er medlem af bestyrelsen, mener jeg, at Studenterrådet vil have meget gavn af den kobling, der er til den øverste 
ledelse på Aarhus Universitet. Jeg genopstiller, fordi jeg brænder for at gøre en forskel på universitet og ikke mindst 
for de studerende. Det primære fokus, jeg har haft og fortsat vil have, er på de indre linjer på Aarhus Universitet, 
blandt andet studiemiljø, implementeringsprocessen af den faglige udviklingsproces, faglige samarbejder, 
studentersammensætningen og meget mere. 
 
Grunden til, at jeg har valgt at engagere mig i Studenterrådet, er primært, at organisationen består af to meget vigtige 
fokusområder; det politiske og det sociale. Koblingen mellem service til studerende, de faglige interesser og det 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nationale politiske aspekt gør organisationen dynamisk og spændende at være med i. Derfor håber jeg at kunne 
fortsætte et år mere i Studenterrådets styrelse. 
 
Du kan kontakte mig op juhler@sr.au.dk 
 
Opstilling til menigt styrelsesmedlem: Anne Engedal 
 
Mit navn er Anne Engedal, jeg er 23 år gammel og jeg genopstiller som menigt medlem til Studenterrådets Styrelse i 
kommende periode. Det sidste år har jeg været utroligt stolt af at være en del af både Styrelsen og Studenterrådet 
som helhed. Jeg synes at vi i forhold til både en meget svær faglig udviklingsproces, de mest seriøse angreb på SU’en 
vi længe har set og en hård og til tider temmelig underlig valgkamp, har formået kun at komme styrket ud af 2010. 
Jeg har været helt vildt glad for at være en aktiv del af et Studenterråd der bare bliver sejere og sejere. 
 
For mit eget vedkommende har mit arbejde i Styrelsen især i begyndelsen koncentreret sig om Faglig 
Udviklingsproces (FU) og forsøg på at styrke kontakten til de fagråd og udvalg, jeg er kontaktperson for, mens jeg 
især fra efteråret og frem har stået for en del af den nationale politikudvikling og kampagnearbejde i SR. Blandt 
andet var jeg sammen med Niels Dyrholm SR/AU’s tovholder på den brede kampagne Unge Ta’r Ansvar, og jeg 
fungerer som uddannelsespolitisk sekretær i uddannelsespolitisk udvalg (UPU), ligesom jeg på efterårets 
politikkonference i Danske Studerendes Fællesråd (DSF)blev valgt som AU’s repræsentant i det nyoprettede 
Landsforum. Her er jeg en del af DSF’s arbejde på at skabe bedre og mere samarbejde mellem 
medlemsorganisationerne. 
 
I det kommende år glæder jeg mig enormt meget til at gøre SR endnu bedre – at få skabt en stærk sammenhæng 
mellem fagråd og fagudvalg, arrangementer, events og politik. Jeg er enormt spændt på implementeringsdelen af 
faglig udviklingsproces, og ellers vil mit fokus i det kommende år også især være på at få bundet DSF‐arbejde og 
Studenterrådsarbejde bedre sammen. 
 
Jeg håber I vil give mig et år mere i Styrelsen og glæder mig til at lægge mere arbejde i Studenterrådet. 
 
Hvis I har spørgsmål må I meget gerne skrive til mig på engedal@sr.au.dk 
 
Opstilling til menigt styrelsesmedlem: Simon Østergaard Chievitz 
 
Jeg hedder Simon Østergaard Chievitz, er 21 år og studerer idehistorie og humanistisk organisationsudvikling på 6 
semester. Jeg har organisationserfaring fra mange forskellige steder og har beskæftiget mig med uddannelsespolitik 
siden 1. g. Jeg har det forgangene halvandet år været næstformand for HUMrådet samt siddet det sidste år i 
akademisk råd. Her har jeg arbejdet med ekstremt alsidige emner som, forhandling med dekanatet på HUM, 
fagudvalgspleje og arrangering af stormøder på flere institutter. Jeg har erfaring både med det organisatoriske og 
politiske arbejde i studenterbevægelsen, men regner med at have mest vægt på det politiske hvis jeg bliver valgt ind i 
styrelsen. Det er her jeg har min primære interesse og her vil jeg gerne give en hånd med i de politiske kampagner og 
have fokus på pleje af relationerne til eksterne politiske samarbejdspartnere såsom fx Lejernes LO hvor jeg også 
sidder som Studenterrådets repræsentant. At fokus helst vil lægges eksternt og nationalt for mit arbejde skal dog 
ikke betyde at jeg ikke også nok skal tage min tørn når det kommer til daglig drift eller internt lobbyarbejde.  
 
Jeg håber I vælger mig så jeg kan lægge en stor og loyal indsats for de studerendes interesser! 
 
Jeg svarer gerne på spørgsmål, send dem til chievitz@hotmail.com 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INDLEDNING 
Du sidder nu med den afgående styrelses’ beretning for 2010 i hånden. Be-

retningen er dels et værktøj for Fællesrådet, der kan bruges til at sikre, at 

styrelsen og resten af organisationen laver det stykke arbejde, der er bestemt 

i Fællesrådet. Dels er den vores fælleshukommelse, så vi fremadrettet kan 

huske, hvad der har virket, og hvad der ikke har. 

Den 9. marts 2010 var der konstituerende Fællesrådsmøde efterfulgt af et 

ordinært Fællesrådsmøde. På møderne blev der som sædvanligt valgt en ny 

styrelse, diverse tillidsposter blev besat, beretning og regnskab blev godkendt 

og sidst, men ikke mindst blev der vedtaget et arbejdsprogram for Studenter-

rådets arbejde i 2010.  

Næsten samtidig skete der dog det, at Aarhus Universitets ledelse d. 8. marts 

udsendte et notat, der igangsatte den forestående faglige udviklingsproces, 

FU. Ingen kunne have forudset, hvor meget arbejdet med FU skulle komme til 

at fylde, eller at den faktisk i praksis satte store dele af det vedtagne arbejds-

program ud af kraft. Det skete fordi arbejdsbyrden i forbindelse med FU gjor-

de det svært at løfte andre projekter. Det betyder selvfølgelig ikke, at Studen-

terrådet ikke har arbejdet med andet end FU, men nærmere at FU har haft 

klar første prioritet igennem året. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generelt har året været præget af høj aktivitet i hele Studenterrådet. Fagråd- 

og udvalg har været særdeles aktive både i forhold til lokale sager, FU og 

valgkamp. Fællesrådet har været beslutningsdygtigt hver gang. Styrelsen har i 

flere perioder arbejdet fuldtid. Sekretariatet har gennemstået et farvel til en 

vellidt generalsekretær og en omstrukturering, og er nu endnu bedre rustet til 

at være den solide forankring af en omskiftelig organisation.  

Hele Studenterrådet har været toneangivende i FU og har dermed fået de 

studerendes sag på (en del af) dagsordenen. Gennem nationale samarbejder, 

har Studenterrådet været med til at forhindre forringelser af SU, uddannelser 

og levevilkår – en kamp der dog i stor stil fortsætter i 2011.  

Jeg håber I vil læse beretningen kritisk, men også glæde jer over de ting vi har 

nået!  

 

På vegne af styrelsen,  

Formand for Studenterrådet Thea P. Frederiksen 
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POLITISK 

DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES 

FØR DEN 17. JUNI 2010 
Den faglige udviklingsproces har domineret arbejdet i Studenterrådet siden 

marts 2010. Da ledelsen annoncerede processen den 8. marts 2010 var de 

studerende glemt. Vi var hverken nævnt som med eller modspillere, men 

simpelthen udeladt. Derfor var vores første opgave at gøre opmærksom på, at 

vi ville være med, når så store ændringer sker på Aarhus Universitet. Vores 

opråb resulterede i et møde mellem Rektor og styrelsen og et stormøde mel-

lem alle interesserede studerende og Rektor og pladser i tre ud af ni arbejds-

grupper nedsat af rektoratet. De studerendes bekymringer ved processen og 

planerne var mange. Derfor blev FU også temaet for to af forårets Fælles-

rådsmøder, hvor vi dels vedtog et politisk program for, hvad vi skulle kæmpe 

for, dels vedtog et praktisk program for, hvordan vi skulle arbejde for vores 

mål. Det viste sig, at være overordentligt svært at få indflydelse på processen, 

men vi opnåede alligevel at få nogen indflydelse på den beslutning, der blev 

taget den 17. juni i universitetets bestyrelse, læs mere herom under punktet 

bestyrelse. Den 17. juni valgte vi desuden at samle studerende til at fylde 

bestyrelseslokalet, for at vise især de eksterne bestyrelsesmedlemmer, at 

processen betyder meget for de studerende.  

  

EFTER DEN 17. JUNI 2010 
Efter rammebestemmelserne for det nye universitet blev fastlagt d. 17. Juni, 

gik Studenterrådets arbejde med FU ind i en ny og mere specifik fase. En del 

af arbejdet rykkede ud på de nye hovedområder, og i mange henseender blev 

det det centrale Studenterråds opgave at bakke op om de enkelte fagråd og 

udvalgs lokale arbejde. Dog ikke i alle henseende. 

En af de store sejre, vores bestyrelseskandidater fik forhandlet hjem på besty-

relsesmødet, var, at der skulle udføres en grundig analyse af studienævns-

strukturen før denne skulle ændres. Denne analyse fyldte en stor del af Stu-

denterrådets arbejde med FU i efteråret, og det er et af de punkter, hvor det 

er lykkedes at sætte fingeraftryk på processen. Selvom SR i løbet af forhand-

lingsprocessen måtte gå på kompromis, er det tydeligt i det endelig forslag fra 

analysegruppen, at en stor del af vores pointer er nået med. 

Et andet specifikt område, som SR fik fokus på efter den 17., var arbejdet i 

arbejdsgruppen angående studieadministration, som SR sad med i i efteråret. 

Her vurderede vi, at den vigtigste pointe vi kunne fremhæve, var vigtigheden 

af det nære fagmiljø og studerendes følelse af at have et ”sted” på universite-

tet. Noget der da også endte med at blive gruppens vigtigste udmelding. 

Desværre var det dog overordnet stadig langt fra en nem sag at få indflydelse 

på FU. Da SR’s fagråd både selv oplevede besværlighederne, og hørte generel 

murren i krogene over processen, satte vi os for at dokumentere, hvordan det 

rent faktisk stod til med studenter- og medarbejderindflydelsen i den faglige 

udviklingsproces, og udsendte en spørgeskemaundersøgelse til medarbejdere 

og studerende på AU. I undersøgelsen spurgtes der til, hvor gode muligheder-

ne for deltagelse generelt opfattedes fra start marts til slut december. Rap-

porten om den faglige udviklingsproces talte sit tydelige sprog, og bar vidne 

om en universitetsbefolkning der for de flestes vedkommende havde opfattet 

FU som uigennemskuelig, topstyret og u-engagerende. Med rapporten i hån-

den håber Studenterrådet at kunne fremprovokere en bedre kommunikati-

ons- og beslutningsproces fremover.  
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I skrivende stund er den endelige beslutning om institutstruktur, studienævn 

og sam-lokalisering endnu ikke taget. 

STUDIESTARTEN 

Der var op til studiestarten i år en meget ambitiøs plan om at gøre opmærk-

som på Studenterrådet i forbindelse med studiestartsaktiviteterne. Hensigten 

var at gøre opmærksom på vores politiske mål og resultater, samt at stem-

memaksimere i forbindelse med universitetsvalget. Der var især planer om at 

satse på rundtur i rusugerne, studiemessen og Danmarks Største Fredagsbar. 

Den største succes var ubetinget studiemessen, hvor vi fik engageret mange 

messe-gængere i vores SU-kamp, og fik skaffet en stor mailliste. Vi var ude på 

en del rushold, men det er svært at engagere folk i den hektiske tid. Det viste 

sig svært at politisere Danmarks Største Fredagsbar på en meningsfuld måde. 

En del af årsagen til dette skal måske findes i den megen tid, der blev brugt på 

FU umiddelbart før sommerferien. Det står dog klart at vores indsats i studie-

starten skal gentænkes, men at man kan tage gode erfaringer med fra fx stu-

diemessen. 

DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD OG NATIONAL POLITIK 

GENERELT I FORHOLD TIL DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD 
Helt overordnet om vores arbejde i Danske Studerendes Fællesråd kan det 

siges, at vi har øget vores engagement. Vi er kommet flere af sted til møder i 

DSF. Vi har lagt et konsistent arbejde i udvalgene og bidraget til begge de 

store nationale kampagner i 2010. Vi har været vært for politikkonferencen og 

er blevet bedre til at bruge DSF til at støtte vores aktiviteter. 

Alligevel bør det bemærkes, at vi ikke har været gode nok til at hjælpe vores 

repræsentanter i DSF med deres arbejde, og vores repræsentanter har ikke 

været gode nok til at søge mandat hos de aktive i Aarhus. Vi skal være bedre 

til at koble vores arbejde i Aarhus til vores arbejde nationalt. Det kræver en 

større indsats for at få et nationalt og et politisk udvalg op at køre. 

 

ARBEJDSLØSHEDSKAMPAGNEN I FORÅRET 2010 
Arbejdsløshed var ikke et område, vi valgte at prioritere i arbejdsplanen for 

2010, men vi bidrog dog alligevel til den nationale arbejdsløshedskampagne, 

som Danske Studerende Fællesråd førte i forrået. Vi havde to repræsentanter 

i DSF’s arbejdsløshedsgruppe, som blev nedsat i februar. Denne gruppe udvik-

lede kampagnekonceptet og undersøgte politikken på området. 

Selve kampagnen løb i februar, marts og april. I februar med analyse, politik-

udvikling og opsøgning af samarbejdspartnere og lobbyparter. I marts starte-

de lobbyvirksomheden, og der blev udarbejdet et politikpapir på baggrund af 

arbejdsløshedsgruppens analysearbejde og et åbent seminar om dimittendar-

bejdsløshed på RUC. I april udførtes den reelle kampagnedel med alle udad-

vendte aktiviteter. Fra SR/AU fokuserede vi på den lokale presse. Vi fik bl.a. en 

helsidesartikel i Aarhus Stiftidende og en casehistorie i MetroExpress. Siden 

april fortsatte DSF's ledelse med at påvirke beslutningstagere og offentlighe-

den med brug af den udviklede materiale og viden. 

De realpolitiske mål for kampagnen var at få genintroducere AC’s såkaldte 

akademikerpakker, der har flere gange tidligere haft en positiv effekt på aka-

demikerarbejdsløsheden – senest i 2004-2007. AC og DSF holdt en række 

møder med beskæftigelsesministeren og uddannelsesordførerne for Venstre 

og Dansk Folkeparti; men de var afvisende. Til gengæld har oppositionen 

taget nogle af idéerne til sig. I S-SF's ungeudspil fra februar henvises der flere 

steder til samme politik, som kampagnen fremførte i foråret. 

Kampagnen havde som sekundært mål at opkvalificere de aktive i DSF. Det 

blev gjort ved, at man afholdt et meget vellykket weekendseminar, der siden 

er blevet model for andre seminarer. Samtidig har DSF opnået en stor synlig-

hed overfor omverden og studerende, og har bygget nogle stærke kontakter 

til akademikerfagforeningerne. Specielt kampagnens facebook-side ”Kan disse 

to arbejdsløse få flere fans end beskæftigelsesministeren?” har fået stor op-

mærksomhed. 
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SU-KAMPAGNE 
Da der til efteråret 2010 endnu engang var varslet forringelser af SU’en, og 

der denne gang var lagt op til en omfattende SUreform, valgte Studenterrådet 

i år at gøre vores studiestartskampagne til en SU-kampagne. Den første del af 

kampagnen afholdt Studenterrådet selv, og producerede blandt andet eget 

trykt materiale, så som postkort, plakater osv., ligesom SU var hovedtema på 

studiemessen i september. Studenterrådet søgte samtidig at bruge SU-

kampagnen til at styrke organisation og synlighed internt på AU som pro-

valgkampagne og som mulighed for engagement for mere nationalt oriente-

rede aktivister. SU forblev et fokusområde da SR indgik i kampagnesamarbej-

det Unge Ta’r Ansvar, eftersom netop SU’en var den mest relevante del af 

kampagnen for AU-studerende. På nuværende tidspunkt er SU-

forhandlingerne stadig i gang, men SR’s engagement i kampagnen foregår nu 

hovedsageligt gennem DSF og Unge Ta’r Ansvar. 

UNGE TA’R ANSVAR 
Som reaktion på nedskæringsforslag fra politikerne med udsigt til at ramme 

hele den danske ungdom, gik en historisk bred alliance af ungdomsbevægel-

ser i efteråret sammen i kampagnen Unge Ta’r Ansvar. Kampagnen dækker 

blandt andet den unge fagbevægelse, ungdomsuddannelserne og de videre-

gående uddannelser, og det overordnede budskab har været at ungdommen 

er villig til at tage ansvar for fremtidens Danmark, men at der i så fald kræves 

ordentlige forhold til det. 

Kampagnen søgte at understøtte det brede samarbejde ved også at blive 

geografisk bred, og ikke som tidligere fokuseret omkring hovedstadsområdet. 

Der oprettedes derfor regionale netværk i Århus, Odense Ålborg og Sønderjyl-

land, og fra Studenterrådet ved AU’s side indgik vi i kampagnen på to niveau-

er; der støttedes op og deltoges i det nationale samarbejde og som aktiv del 

af Århus’ regionale netværk, og på universitetet fortsatte vi fokus på SU’en, 

som den del af de fælles paroler, der mest angik studerende på universitets-

uddannelser. Kampagnen blev skudt i gang med et nationalt ungdomstopmø-

demøde i Odense, og kulminerede midlertidigt med store demonstrationer i 

Århus, Odense, Ålborg København og Sønderborg på folketingets åbningsdag, 

hvor statsministeren som forventet kommenterede på ungdom og SU i sin 

åbningstale. 

Generelt har Studenterrådets opfattelse af Unge Ta’r Ansvar været positivt, 

og vi ser med stor optimisme på det brede samarbejde, der har været med til 

at sætte unge og uddannelse på dagsordenen i 2010. Dog har der fra Studen-

terrådets side været visse aspekter, der kunne være gjort bedre. Kampagnen 

skulle gå hurtigt, og vi oplevede en generel frustration over landskontorets 

langsomme udmeldinger og produktion af kampagnemateriale. Og samtidig 

må det siges, at Studenterrådet ved AU ikke i overvældende grad lykkedes 

med at mobilisere universitetsstuderende til at deltage i det aktivistiske ar-

bejde (demonstration og topmøde), og det som tidligere især var gymnasiele-

ver der gik på gaderne. Hvorvidt det lykkedes at gøre SU’en til ”vores sag” i en 

pre-valgkamp er heller klart, og vil kunne gøres endnu stærkere i fremtiden. 

Til gengæld kan vi konkludere at DSF centralt fik en mere ledende rolle end 

tidligere ved at have formand Mikkel Zeuthen i ledelsen af Unge Ta’r Ansvar, 

og at det har styrket DSF i mere aktiv retning. Samtidig lykkedes det ikke, som 

tidligere, at splitte de forskellige SU-modtagende grupper, på trods af forslag 

fra regeringen, der skulle omfordele midler fra nogle grupper til andre. Der-

udover er det lykkedes initiativet at fremprovokere stillingtagen til SU-

spørgsmålet fra bl.a. oppositionen og DF, som vil gøre gennemførslen af rege-

ringens SU-forslag svær. SU er gået fra perifært område til high politics. SR 

vurderer, at arbejdet for at sætte uddannelse og SU bredt på dagsordenen 

også i 2011 vil blive et fokusområde, særligt i forbindelse med et kommende 

folketingsvalg. 
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DSFS POLITIKKONFERENCE OG DET NYE DSF 
5.-7. November 2010 var SR/AU værter for Danske Studerendes Fællesråds 

(DSF) halvårlige politikkonference. Politikkonferencen er øverste besluttende 

myndighed for DSF, og i denne omgang afholdtes i samme omgang ekstraor-

dinær generalforsamling, som skulle tage stilling til ny organisationsstruktur 

for DSF. På dagsordenen for efterårets politikkonference var blandt andet et 

politikpapir om undervisningsformer og social mobilitet, et papir der gav DSF 

en samlet politik mht. at skabe lige muligheder for at gennemføre en videre-

gående uddannelse for alle uddannelsessøgende, uanset baggrund. Desuden 

vedtoges en arbejdsplan, der fastlagde studieøkonomi og mindskelse af fra-

faldet som topprioriteter i 2011, ligesom DSF pålagdes at udvikle en politik 

omkring den nye studenterbefolkning. Generelt opfattede SR/AU’s delegation 

politikkonferencen som meget vellykket, både hvad angik vores egen prakti-

ske afholdelse, som gik forholdsvis smertefrit på trods af det uheldige sam-

menfald med bestyrelsesvalgkampen, og konferencen som helhed. 

Grunden til den ekstraordinære generalforsamling var som skrevet et forslag 

fra afgående politisk ledelse om ny organisationsstruktur for DSF. Den nye 

struktur skal søge at styrke DSF’s handlekraft og samarbejdet med medlems-

organisationerne gennem oprettelse af et nyt Landsforum, bestående af en 

repræsentant pr. medlemsorganisation samt otte medlemmer valgt på poli-

tikkonferencen, heriblandt politisk ledelse (formand og to næstformand). 

Landsforum er i forhold til de politiske udvalg af en mere udøvende karakter, 

og er tænkt som en gren mellem politisk ledelse og de politiske udvalg. Det er 

Studenterrådets opfattelse at omlægningen vil være med til at styrke DSF i 

fremtiden, og skabe bedre sammenhæng mellem SR/AU og DSF’s arbejde. 

HØRINGSSVAR VEDRØRENDE ÆNDRING AF UNIVERSITETSLOVEN 
I december kom et udkast til ændring af universitetsloven i høring. Der blev 

lavet et samlet høringssvar fra Aarhus Universitet, som vi gerne ville have 

indflydelse på som studerende. Da det ikke umiddelbart kom på et bestyrel-

sesmøde, valgte vi at gennemgå udspillet i politisk udvalg. Der blev vi også 

enige om det indhold, vi gerne ville have i høringssvaret. 

I vores bidrag tilslutter vi os det overordnede princip i lovforslaget, at univer-

siteternes autonomi skal øges ved at fjerne en del af den tidligere regulering. 

Vi understreger, at vi anser det som en voldsom forbedring af lovgivning, at 

bestyrelsen ikke længere alene skal udpege de eksterne bestyrelsesmedlem-

mer, og at bestyrelsen skal sikre effektiv inddragelse af studerende og ansatte 

på alle organisatoriske niveauer. Men vi påpeger også, at hele konstruktionen 

af den professionelle universitetsbestyrelse stadig er uhensigtsmæssig. Vi 

betragter det stadig som en nødvendighed for et universitet, at universitets-

befolkningen har afgørende indflydelse på drift og ledelse af universitetet. Det 

problem løser den nye lov ikke. Samtidig er der i høringsudkastet en klar ten-

dens til centralisering af magten hos Rektor, væk fra nærområderne, noget 

Studenterrådet kun kan betragte med bekymring. 

VALGKAMPEN 

2010 var året for en af de hårdeste valgkampe til universitetsbestyrelsen no-

gensinde. Studenterrådet var i år bedre forberedt end sidste år, dog ikke lige 

så godt forberedt som ønsket, hvilket til dels skyldes den store fokus på den 

faglige udviklingsproces før sommerferien og deraf følgende travlhed omkring 

studiestarten efter sommerferien. Valgkampen resulterede i en stærkt forhø-

jet stemmeprocent og en større stemmeandel til Studenterrådet. Dermed 

genvandt vi begge pladser i bestyrelsen, og pladserne gik til Maria Juhler-

Larsen og Christian Thyrrestrup. Det afgørende i valgkampen var et benhårdt 

arbejde fra de fagrådsaktive på hele universitetet – stor tak for det. 

ORGANISATORISK 

FÆLLESRÅDET 

Der har i dette studenterråds år været afholdt otte ordinære Fællesrådsmø-

der, samt et konstituerende Fællesrådsmøde. Fællesrådet har på alle møder 

været i qourum, selvom der var dog til et enkelt møde behov for at bruge 

paragraf 30 stk. 7 fra Studenterrådets statut, der giver x-antal mandatbærere 

mulighed for at bære to mandater. Arbejdet for at have afholde Fællesråds-
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møder med quorum, har været stærkt opprioriteret og tæt forbundet med 

fagrådsarbejdet (se nedenfor). Det er et arbejde der skal fortsættes i 2011 – 

ligesom arbejdet med at finde en god balance mellem opkvalificering, erfa-

ringsudveksling, politikudvikling og debattéren skal fortsættes. Det har været 

positivt, at se, at gamle områder som var gledet ud af Fællesrådet tidligere er 

kommet tilbage, fx jura og økonomi. Omvendt er der også områder ikke har 

været særligt godt repræsenteret fx DPU og Molekylærbiologi. 

Generelt har Fællesrådet i forbindelse med den faglige udviklingsproces vist, 

hvorfor det er optimalt at studenterbevægelsen er fagligt forankret. Fællesrå-

det vedtog en række stærke politikpapirer på vegne af AUs studerende – 

politikpapirer, der (trods omstændighederne) har givet de studerende en 

langt større indflydelse på den faglige udviklingsproces end andre grupper på 

universitetet. 

STYRELSEN 

På det konstituerende fællesrådsmøde i marts 2010 blev der valgt 6 styrel-

sesmedlemmer. Anne Engedal, Niels Dyrholm, Maja Viola Buskbjerg, Rasmus 

Kerrn, Benjamin Bilde Boelsmand (næstformand) og Thea P. Frederiksen 

(formand). Til sommerferien måtte Rasmus dog sige farvel, da han flyttede sit 

studium til København. Han har fortsat sit arbejde i studenterbevægelsen, 

først i DSFs bestyrelse og, efter DSFs organisatoriske ændringer, i Landsforum, 

hvor han stadig sidder. På første møde efter sommerferien indsupplerede 

Fællesrådet Maria Juhler-Larsen i styrelsen. På næstfølgende møde indsupple-

redes Per Dalbjerg. Dermed opnåede styrelsen at være det maksimalt tilladte 

antal styrelsesmedlemmer. 

Styrelsen har afholdt ugentlige styrelsesmøder af minimum en times varighed, 

undtagen i perioderne 15. juni til 15. august og 15. december til 15. januar. 

Styrelsen har været enormt arbejdsduelig og kompetent hele året, trods den 

store arbejdsbyrde, som især den faglige udviklingsproces og den hårde valg-

kamp krævede oven i det normale arbejdspres. 

Styrelsen har yderligere arbejdet med faste arbejdsdage på Studenterråds-

gangen, en praksis der var gledet ud eller glemt. Det har dels øget arbejdsind-

satsen, dels synergieffekten mellem styrelse og sekretariat, såvel som internt i 

styrelsen. 

Styrelsen har udover de i denne beretning beskrevne projekter lagt kræfter i 

bl.a. byggeprogramgruppen for Lille Barnow-byggeriet, kampen for Historisk 

Fredagsbar ’Fred’, regelmæssige møder med rektoratet, indkøring af Studen-

terhus Århus i deres nye kontorer med SR som naboer, samt en lang række 

små projekter mv. 

SEKRETARIATET 

Styrelsen valgte som følge af tre opsigelser (pga. henholdsvis udfasning af 

vores egen IT-stilling, praktik og færdiggørelse af studier) at genoverveje op-

gavefordelingen på sekretariatet. Det skete blandt andet for at lette presset 

på generalsekretæren, der både sad med ansvaret for organisationen som 

sådan og som ansvarlig for alle større projekter. Det resulterede i, at der nu 

på sekretariatet er ansat en generalsekretær, en eventmanager, en kommuni-

kationsmedarbejder og en bogholder/sekretær, samt tilknyttet en annonce-

sælger. Yderligere er der besluttet at oprette to projektstillinger i foråret 

2011, en distributionsansvarlig (01.04.11-01.12.11) og en salgsmedarbejder (3 

mdr. med start hurtigst muligt). Begge stillinger er finansierede, henholdsvis 

via tilskud fra AU og i SRs masterbudget.  

Sekretariatet har taget godt imod den nye struktur og er meget velfungeren-

de.  

ARBEJDET I BESTYRELSEN FOR AARHUS UNIVERSITET 

I valgperioden 2010 har der været afholdt otte bestyrelsesmøder, seks ordi-

nære og to ekstraordinære. Studenterrådets repræsentanter i universitetsbe-

styrelsen i år 2010 var Maja Viola Buskbjerg og Anna Bager. Maja har samtidig 

været styrelsesmedlem, mens Anna er tidligere styrelsesmedlem. 
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FORMØDER 
Der har været afholdt KGB-møder forud for bestyrelsesmøderne, hvor Stu-

denterrådets formandskab og enkelte styrelsesmedlemmer har deltaget for-

holdsvis fast. I de tilfælde, hvor der har været en særligt vigtig sag for stude-

rende på bestyrelsesmødet, som eksempelvis den faglige udviklingsproces, 

har Studenterrådet afholdt et særligt formøde med kun det ene punkt på 

dagsordenen. 

Studenterrådets repræsentanter har derudover taget initiativ til at afholde et 

formøde med de tre øvrige interne repræsentanter i bestyrelsen forud for 

hvert bestyrelsesmøde. Et naturligt skridt i forlængelse af formøderne med de 

interne repræsentanter, er at skabe alliancer med de eksterne repræsentan-

ter, hvilket studenterrepræsentanter ikke har nået i 2010. 

SAGER PÅ DAGSORDENEN 
Den største sag i bestyrelsen i 2010 har været den faglige udviklingsproces. Vi 

opnåede en diskussion om substansen i den faglige udviklingsproces og mar-

kerede tydeligt de studerendes interesser. Det var imidlertid hæmmende for 

vores indflydelse, at det ikke var muligt at ændre et eneste komma i rektora-

tets forslag til beslutning om den faglige udviklingsproces, og således fik vi 

ikke et så konkret resultat af vores anstrengelser, som vi havde ønsket os. Det 

lykkedes imidlertid at få indført vores fremførte bemærkninger i bestyrelses-

referatet, med den helt centrale bemærkning, at det skulle tillægges selve 

beslutningen om den faglige udviklingsproces. 

Generelt har Studenterrådet arbejdet for mere åbenhed omkring bestyrelsens 

arbejde og gang på gang kritiseret de mange lukkede punkter på møderne. 

Særligt er det kritisk, at en offentlig institutions økonomibehandling foregår 

for lukkede døre. Indtil videre har vi opnået at få en diskussion af dette, hvor 

bestyrelsesformanden har fremført sine argumenter, frem for blot en afvis-

ning. 

Studenterrådets repræsentanter har desuden, som de eneste foruden for-

manden i bestyrelsen, sat adskillige sager på dagsordnen: Redaktionelt fri-

hedsbrev til UNIvers (1. marts), Aarhus Universitet som Fairtrade Universitet 

på vegne af studenterinitiativet FairAU (17. juni), udvikling i administrations-

omkostninger (1. november). Mest kontroversielt var det dog, da vi anmode-

de om at få punktet ”Brugerbetaling” på dagsorden, hvilket blev afvist. Vi 

afviste derfor at stemme for dagsordnen. 

FAGRÅDSARBEJDE 

Styrelsen har i det seneste år arbejdet på at skabe en tættere forbindelse 

mellem de forskellige niveauer i organisationen. I 2010 gik det især ud på at 

skabe tættere bånd mellem styrelsen og de meget aktive fagråd. I 2011 er der 

blevet gjort en indsats for at komme bredere ud og få kontakt til alle fagråd 

på universitetet. Håbet er at Studenterrådet centralt fra får en bedre føling 

med, hvad der foregår på de forskellige fag, og at fagrådene er bevidste om 

de muligheder for hjælp, opkvalificering og erfaringsudveksling som Studen-

terrådet tilbyder. Arbejdet har ikke været så godt som ønsket i løbet af året, 

men der har været stor fokus på det i de sidste to måneder, med allerede 

synlige resultater. Yderligere har der været afholdt tre fagrådsseminarer i 

marts, september og februar med deltagelse af såvel nye som gamle fagrød-

der. Seminarerne har været platform for en tættere personlig kontakt til en 

lang række aktive. Derudover har dels FU dels en hård valgkamp knyttet orga-

nisationen tættere sammen, hvorfor vi på dette tidspunkt også som Studen-
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terråd er stærkere end længe set.  

KOMMUNIKATION 

Studenterrådet har i 2010 besluttet, at den interne kommunikation på univer-

sitetet - mellem studerende og Studenterrådet - skal styrkes. 

For at brede kommunikationen ud, har Studenterrådet i slutningen af 2010 og 

starten af 2011 påbegyndt arbejdet med at kortlægge, hvilke studenterblade 

der findes rundt omkring på universitetet. Vi har indsamlet kontaktoplysnin-

ger og deadlines på de forskellige publikationer og vil i det kommende styrel-

sesår arbejde for, at Studenterrådets arbejde og tilbud til de studerende vil 

blive mere synlige. Ved artikler eller opreklamering af vores arrangementer i 

disse blade, er vores håb, at vi kan nå ud til flere og andre studerende, end de 

der orienterer sig i andre interne medier, som fx Delfinen og UNIvers. 

Derudover har vi besluttet, at vi igen vil begynde at udsende et månedligt 

nyhedsbrev til dè studerende, som ved arrangementer som fx Studiemessen 

har sagt ja tak til at modtage mere elektronisk information om Studenterrå-

dets arbejde. Nyhedsbrevet skal med tekst og billeder kort og koncist oplyse 

de forskellige aktuelle initiativer og arrangementer og henvise til, hvor og hos 

hvem de studerende kan henvende sig, hvis de vil vide mere. Nyhedsbrevet, 

som vi tidligere udsendte, var ofte redigerede versioner af vores artikler i 

Delfinen, men dette nye nyhedsbrev er tænkt som ekstra information til de 

studerende, der ønsker at vide mere om Studenterrådet. Nyhedsbrevet har 

desuden fået et nyt visuelt udtryk. Hvor vi før udsendte en pdf-fil har vi fundet 

et program, der kan give nyhedsbrevet et mere professionelt og indbydende 

look, der forhåbentlig vil få flere studerende til at læse med. 

I Studenterrådets kommunikationsgruppe har vi længe ønsket at ændre vores 

hjemmesides udseende. I samarbejde med eventmanangeren og enkelte 

styrelsesmedlemmer har kommunikationsmedarbejderen hen over efteråret 

diskuteret og udarbejdet forskellige forslag til en mere dynamisk og indby-

dende hjemmeside, som forhåbentlig gerne skulle kunne give mere trafik på 

www.sr.au.dk, end det i dag er tilfældet. Planen er, at Studenterrådets fag-

rådsarbejde og Retshjælpen, som genererer absolut mest trafik på siden, skal 

have direkte indgange fra forsiden. Kommunikationsgruppen skal primo fe-

bruar vælge, hvilket udkast, kommunikationsmedarbejderen og Per fra styrel-

sen går videre med fra marts måned. Den nye hjemmeside forventes klar 

inden sommerferien. 

ØKONOMI 

Det forgangne år har for Studenterrådets økonomi været kendetegnet ved 

stabil fremgang og konsolidering. 

Oven på år med bølgegang i økonomien har 2010 i det store hele levet op til 

forventningerne og lidt mere til. Med endnu et solidt overskud på Studiemes-

sen over flere år, står den som en stabil indtægtskilde og et stort aktiv, der 

giver luft til udvikling på andre områder. 

Danmarks Største Fredagsbar var med baggrund i flere års usikkerhed konser-

vativt budgetteret, men på trods af dårligt vejr oversteg omsætningen langt 

forventningerne, og Fredagsbaren leverer derfor et fornuftigt overskud til det 

samlede regnskab. 

Studiekalenderen og Delfinen bærer begge præg af både at være aktiviteter, 

der prioriteres at give til de studerende, og samtidig på sigt størrelse der for-

ventes at være økonomisk selvbærende. 

På det personalemæssige plan har der været en del omstruktureringer med 

modsatrettede påvirkning på økonomien i kraft af udfasningen af stillinger og 

oprettelsen af nye. Disse omstruktureringer er gennemført med henblik på en 

mere hensigtsmæssig ressourceprioritering ift. Studenterrådets aktiviteter, 

f.eks. med oprettelsen af Eventmanager-stillingen. 

Alt i alt har 2010 dermed stået i konsolideringens tegn oven på usikre år, og 

sammen med en omorganisering har det givet Studenterrådet potentiale til 

en fortsat positiv udvikling i 2011. 

http://www.sr.au.dk/
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STØRRE ARRANGEMENTER 

DANMARKS STØRSTE FREDAGSBAR 

Danmarks største fredagsbar gik i 2010 endnu længere for at gøre universite-

tets årsdag til de studerendes fest. Dagen startede tidligt med en travl idræts-

dag. Fodbolde, håndbolde, bordtennisbolde og ikke mindst kajkagebolde fløj 

gennem luften og fik pulsen op på deltagerne. I løbet af dagen begyndte mu-

sikken langsomt at sprede sig til idrætsudøverne. Den regnfyldte dag blev 

varmet op med middagsjazz og sambarytmer og efter præmieoverrækkelsen 

satte 90'ermusikken stemningen i vejret. Mens up-coming bands fyldte det 

lille telt, gik Floor is made of lava og ikke mindst Bikstok Soundsystem på den 

store scene og sluttede dagen af med et brag af en fest. Efter de sidste vendte 

plader, fortsatte festen på Train og Studenterhus Århus til langt ud på natten. 

STUDIENÆVNSWEEKEND 

Igen i år gentager Studenterrådet succesen med en studienævnsweekend, 

hvor alle de nyvalgte medlemmer af studienævn og akademiske råd inviteres 

til en weekend med opkvalificering og erfaringsudveksling på Sandbjerg Gods. 

Weekenden afholdes den 12-13 marts, før skrivende stund, så det er ikke 

muligt at gøre rede for weekenden her. 

 

 

 

 

 

 

STUDIEMESSE 

Klokken 10 den 6.september blev der budt velkommen til endnu en studie-

messe på Aarhus universitet. Med en placering ved studiestart fungerede den 

endnu engang som et åbent vindue til Aarhus for de mange nye studerende. 

Standene i aulaen bugnede af rabatter, skatbolde, computertasker, koncert-

billetter, biografpopcorn og godt humør og Vandrehallen var opsat som en 

markedsplads, hvor man kunne høre om alt fra lektiehjælp til studenterpoli-

tik. Om eftermiddagen trak livemusik, bar og ikke mindst Zumba-opvisning 

flere studerende til, da solgården i år blev en aktiv del af messen. Den 

8.september blev den sidste øl skænket og satte dermed massivt punktum for 

endnu en succesfuld studiemesse. 
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