Indkaldelse til Fællesrådsmøde
- Ordinært Onsdag d. 6.04.11 kl. 19.15-22.00 Studenternes Hus mødelokale 1

Der er til mødet følgende foreløbige dagsorden:
01 Formalia
02 Sager til behandling:
02.01 Oplæg og debat om kampagne for bedre studieboliger (Bilag 1)
02.02 Kurser i efteråret (Bilag 2)
02.03 Indsupplering i styrelsen (Bilag 3)
Pause
03 Meddelelser
03.01 Styrelsen
03.02 Fagrådsrunde
03.03 Kalender
03.04 Kurser i efteråret
04 Eventuelt
05 Mødeevaluering – udenfor referat

Med venlig hilsen
Thea P. Frederiksen, Formand
På vegne af Dirigentinstitutionen

Bilag 1
Boliger og især bedre studieboliger er tager en stor del af Studenterrådets fokus det næste halve år. I dette
oplæg vil du få viden om boligsituationen i Århus. Herudover vil der være mulighed for at debattere vores
indsats og komme med inputs til kampagnen.
Du kan læse meget mere på følgende links:
2009-Boligundersøgelsen (udgivet 2010)
Udført for studenterbevægelsens boligtænketank DSK - Danske elever og Studerendes Kollegieråd i 20092011.
Undersøger studerendes boligerfaringer og -forventninger ud fra besvarelser fra mere end 3.000 studerende
i Hovedstadsområdet og Århus.
Kan downloades i PDF på www.kollegieraad.dk under menupunktet "publikationer"
Det fremtidige behov for studieboliger i Århus
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tYCIpbSW88J:www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Borgmesterens-Afdeling/Erhverv/Erhvervs--ogbyudvikling/Uddannelse-i-Aarhus/Rapport-for-studieboliger-iAarhus.ashx+behov+for+boliger+i+%C3%A5rhus&cd=1&hl=en&ct=clnk&client=firefoxa&source=www.google.com

Bilag 2
Studenterrådet udbyder hvert semester en række kurser. Formålet er i følge sr.au.dk:
”Studenterrådet afholder både forår og efterår kurser for dig, som ønsker at klare dig bedre gennem studiet.
Kurserne giver dig redskaber til at effektivere din læsning, ruste dig til eksamen og give dig sunde
studievaner – alt sammen midler, der gør dig til en bedre studerende. Kurserne kombinerer oplæg,
individuelle og gruppe-øvelser samt diskussion.”
De kurser vi afholder for i hovedreglen virkeligt god feedback fra deltagerne. Alligevel er det meget
svingende, hvor mange der kommer til kurserne. Derfor trænger de til en gentænkning. Inden du kommer til
mødet må du (gerne med dit fagråd) gerne overveje følgende:
-

Hvad mener du om de kurser der fremgår af sr.au.dk  Studenterrådet tilbyder  Kurser
Hvilke kurser ville du komme til?
Hvilke kurser synes du vi burde oprette?
Hvordan kan vi sørge for, at flere får kendskab til vores kurser?

Bilag 3
Til det konstituerende møde d. 15. marts blev der valgt 6 personer ind i styrelsen. Der er imidlertid 7 pladser.
Mellem det seneste møde og det kommende har vi modtaget en opstilling til styrelsen, hvorfor punktet er på
denne gang – det åbner også for, at det er muligt for andre at stille op. Det kan ske inden mødet på skrift
eller mundtligt på mødet. Herunder er den indkomne opstilling.
Opstilling til menigt styrelsesmedlem: Heidi Klokker Andersen
Jeg hedder Heidi Klokker Andersen, er 21 år og læser Statskundskab på 4. semester. Jeg er igennem
beretninger fra Styrelsen og fællesrådsmøderne blevet interesseret i, at være en del af Styrelsen og arbejde
med studenterpolitik på et lidt bredere niveau end, hvad der er tilfældet i fagrådene. Jeg har selv siddet i
StatsRådet på Statskundskab i halvandet år, hvor jeg har prøvet kræfter med både organisering og
administrering f.eks. i forhold til store arrangementer som FagligDag på Statskundskab. Derudover har jeg
løbende arbejdet med studieforbedrende opgaver såsom forhandling af bedre lønforhold for Russekretærerne til sikring af Rus-arrangementet på Statskundskab.
Jeg er forholdsvis ny i Fællesråds og Studenterrådsøjemed, men brænder virkelig meget for studenterpolitik

og kunne godt tænke mig, at være med i skabelsen af resultater for hele AU. Jeg er for det første meget
interesseret i, at være med til at sikre studiemiljøet på AU, men kunne i den forbindelse også rigtig godt
tænke mig, at skabe fokus på udvekslingsstuderende og deres forhold.
Jeg kan ligeså godt indrømme, at jeg elsker lobbyarbejde(også selvom jeg læser Statskundskab og går ind
for et stærkt demokrati), hvorfor jeg gerne vil påtage mig sådanne opgaver i Styrelsen. Derudover er jeg
vidst det man kan kalde en organisator, hvorfor dette også vil sætte sit præg på mit eventuelle virke i
Styrelsen.
Jeg vil så gerne være en del af Styrelsen og jeg håber I vil vælge mig. I så fald vil jeg gøre mit yderste til at
sikre de studerendes interesser.
Hvis du har spørgsmål til mig må du meget gerne sende mig en mail: heidi_bibbi@hotmail.com

